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HAGEN

FLEISCHER

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τελευταία παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση για πιο αντικειμενικές
και απομυθοποιημένες εκτιμήσεις των κυριοτέρων αντιπάλων επί Κατο
χής— δηλ. αντιστασιακών οργανώσεων και κατακτητών. Ωστόσο λεί
πουν ακόμα ανάλογες προσπάθειες για μια νηφάλια αντιμετώπιση του
προβλήματος του δοσιλογισμού 1 .
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την πιο επίμαχη κατηγορία, δηλαδή τα
τμήματα των ένοπλων συνεργατών. είτε χαρακτηρίζονταν και χαρακτηρί
ζονται ακόμα συλλήβδην σαν «ταγματαλήτες» και ((Ελληνόφωνα Χιτλε
ρικά απορρίμματα»2 είτε σαν αέθνοσωτήριοι σχηματισμοί»,
για την συγ
κρότηση των οποίων «ό καλός θεός της Ελλάδας εφώτισε τους τότε αρμο
δίους», για να εξασφαλίσουν, χάρις σ' αυτόν τον «πραγματικό κυματοθραύ
στη κατά της κομμουνιστικής θηριωδίας», την ((επιβίωση της Ελληνικής φυ
λής»3.
Δεν είναι εδώ ό χώρος να καταπιαστώ μ' όλες τις πτυχές της σχετικής
μεταπολεμικής «παραϊστοριογραφίας». Θεωρώ όμως αναγκαία, στα πλαί
σια αύτού του μελετήματος, μια σύντομη αντιπαράθεση των δυο απόψεων.
οι συλλογισμοί της Αριστεράς ανάγονται όλοι στην απλή εξίσωση
που ταυτίζει με εθνική προδοσία την κάθε σύμπραξη με τον ξένο
1. Ό γράφων επιχείρησε μια σύντομη διερεύνηση της προβληματικής των ποι
κίλων μορφών της συνεργασίας με τον κατακτητή στα σχετικά κεφάλαια του ύπό έκ
δοση βιβλίου του για την «Ελλάδα 1941-44» (Αθήνα: Παπαζήσης και Frankfurt: Lang).
Ειδικά με τά πολυσυζητημένα φαινόμενα του δοσιλογισμού μέσα στο αντιστασιακό
κίνημα βλ.: Η. F., «Contacts between German Occupation Authorities and the Major
Greek Resistance Organizations: Sound Tactics or Collaboration»?, στο John O. latrides
(έκδ.), Greece in the 1940s, Hanover (NH) and London 1981, σ. 48-60, 347-353.
2. Μπροσούρα (έκδ. Ριζοσπάστη, άρ. 7): Τρία χρόνια Νέας Τάξης και τα χιτλερικά
σώματα Τσολιάδων —Χωροφυλάκων — Χαφιέδων — ΕΕΕ κ.λπ. (Απρίλης 1944), σ. 2.
Πληθώρα παρόμοιων χαρακτηρισμών ανευρίσκει κανείς και στις νεώτερες έαμικές
πηγές.
3. Βασίλειος Σταυρογιαννόπουλος, η ζωή της κατοχής και τα τάγματα ασφαλείας,
Αθήνα [1966], σ. 8, 120. Θ. Πετζόπουλος, 1941-1950. Τραγική πορεία/Αθήνα 1953, σ. 33.
Γεώργιος Καραγιάννης, 1940—1952. Το δράμα της Ελλάδος — έπη και αθλιότητα,
[Αθήνα 1964], σ. 59· και άλλοι πολλοί στο ίδιο πνεύμα.

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

190

Hagen

Fleischer

επιδρομέα (και ιδίως, φυσικά, την ένοπλη και έμμισθη υπηρεσία) σκοπεύ
οντας να κτυπηθεί από κοινού ό ενδο-ελληνικός αντίπαλος.
Πιο περίπλοκη είναι η επιχειρηματολογία του άλλου στρατοπέδου.
οι εκπρόσωποι του αποκρούουν «μετ' αγανακτήσεως» κάθε κατηγορία
κατά των Ταγμάτων Ασφαλείας (Τ.Α.) 4 σαν «εντελώς άδικο και απαρά
δεκτο..., σαθρό και αβάσιμο», άφού εκείνα δεν έμάχοντο ποτέ κατά συμ
μαχικών η ελληνικών δυνάμεων, αλλά αποκλειστικά «εν τη προασπίσει
της Ελλνικής Πατρίδος» κατά των κομμουνιστών πρακτόρων των σλά
βων, που μόνον «τυχαίως» έφεραν ελληνικά ονόματα...5
Μ' αυτήν την συλλογιστική δεν ήταν μεμπτό ούτε το ότι δέχτηκαν
τα Τ.Α. οπλισμό άπ' τους Γερμανούς, επειδή «τα όπλα μόνον ήσαν ξένα :
οι αμυνόμενοι, η ψυχή των, η καρδιά των, ο σκοπός, όλα ήσαν ελληνικά...
Εις τα Τ.Α. ύπήρξεν εθνικός παλμός και εθνική συνείδησις της αποστολής
των»6. το συμπέρασμα βγαίνει μόνο του: «Όποιος πολεμάει το ΚΚΕ, υπε
ρασπίζει την Ελλάδα.»'7
4. Σ' αυτό το μελέτημα χρησιμοποιήθηκε γενικά ο όρος «Τάγματα Ασφαλείας»
(Τ. Α.) που επικράτησε και στην καθομιλουμένη καθώς και στά δημοσιεύματα, παρόλο
που πολλά τμήματα εθελοντών δρούσαν κάτω από άλλες ονομασίες: «Εύζωνοι», « Ε θ ν ο 
φυλακή» (Heimatwehr), «Β' Αρχηγείο Χωροφυλακής» κτλ.
Έ κ τ ο ς από την ονομασία υπήρχαν και κάποιες φαινομενικές διαφορές στην καθο
δήγηση. Π.χ. οι «Εύζωνοι» ελέγχονταν τυπικά από την κυβέρνηση Ράλλη, ενώ τά καθαυτό
Τ.Α. είχαν άμεση εξάρτηση από τους Γερμανούς. η ουσιαστική διαφορά ήταν όμως
ελάχιστη και «περιοριζόταν μάλλον στις φουστανέλλ.ες» (συνέντευξη G. von Lenthe,
διευθυντή Β' Γραφείου Δυτικής Ελλάδας).
δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ οι ένοπλες συμμορίες των ανοιχτά φασιστικών η —
μάλλον — φασιστοειδών μικροοργανώσεων — ΕΕΕ (« Εθνική Ένωσις Ελλάδος»),
ΕΑΣΑΔ («Εθνικός Αγροτικός Σύνδεσμος Αντικομμουνιστικής Δράσεως»), ΕΣΑΟ
(«Εθνικός Συνασπισμός Αντικομμουνιστικών Οργανώσεων»), οι όποιες ασκούσαν
ανοιχτή τρομοκρατία χωρίς ίχνος στρατιωτικής πειθαρχίας.
5. Νίκος Άντωνακέας, Φώς εις το σκότος της κατοχής,
Α θ ή ν α 1947, σ. 105-106.
6. Κοσμάς Αντωνόπουλος, Εθνική Αντίστασις 1941-1945, τόμος Γ', Αθήνα 1964,
σ. 1487.
7. Γιάννης Καραμούζης, Πατριώτες και προδότες στο Μωρηά, Τρίπολη 1950, σ.
55. Ω σ τ ό σ ο , υπήρχαν παράπονα ότι έλειπε ακόμα η θεσμοθέτηση αύτού του ορισμού,
δηλαδή η επίσημη δικαίωση των Τ. Α.: ((...Kai äv τώρα σιωπηρώς αναγνωρίζονται ai
προσφερθείσαι υπό των ανδρών των Ταγμάτων και Σωμάτων Ασφαλείας εθνικοί υπη
ρεσίαι ευχόμεθα όπως έλθη η ήμερα και της επισήμου αναγνωρίσεως της...» (Σταυρο
γιαννόπουλος, σ. 120).
Επί χούντας τελικά εκπληρώθηκε και αυτή η απαίτηση. Ειδικός νόμος «Περί Εθνι
κής Αντιστάσεως»
όρισε σαν αντιστασιακούς όσους αγωνίστηκαν «επί εδαφών τελούν
των υπό εχθρικήν κατοχήν και αποσκοπούντες εις την απευλευθέρωσιν τούτων και αποκα
τάστασιν του Ελληνικού Κράτους. Έν τη έννοια εχθρός περιλαμβάνονται εν προκειμένω
και εν γένει Οργανώσεις αντεθνικώς δράσασαι και αποσκοπούσαι εις την επιβολήν εν τη
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Όποιος δεν στηρίζεται όμως αποκλειστικά σ' αυτήν την βολική ταύ
τιση του ΕΑΜ— ΕΛΑΣ σαν «αντεθνικού σχηματισμού», με την οποία
ό άντικομμουνιστικος αγώνας των Τ.Α. μετατρέπεται ipso facto σε «εθνι
κό», έχει ανάγκη από αλλά κριτήρια για μια διαφοροποιημένη εκτίμηση
των μονάδων αυτών: η προέλευση και οι παρορμήσεις όσων εντάχθηκαν
καθώς και η εξέλιξη της κατοπινής σχέσης μεταξύ κατακτητών και αυτών
των συνεργατών τους.
Όσον άφορα τά προσωπικά κίνητρα των ταγματασφαλιτών, δεν απο
σκοπώ για μια σε βάθος ανάλυση, που οπωσδήποτε θα προϋπέθετε την
αξιολόγηση πλούσιων στατιστικών στοιχείων στα όποια προς το παρόν
δεν έχουμε πρόσβαση. ως προς αυτό το σημείο θα αρκεστώ λοιπόν
αναγκαστικά σε μερικές γενικότερες παρατηρήσεις που βασίζονται σε
προσιτές πηγές, δημοσιευμένες η μη.
Κατ' αρχήν, φυσικά, δεν υπήρχε ό «ενιαίος» τύπος του ταγματασφα
λίτη σε σχέση με καταγωγή, ελατήρια, πεποιθήσεις και δράση. Από τους
βαθμοφόρους άλλοι είχαν επιστρατευθεί, άλλοι εκβιάστηκαν για να γλυ
τώσουν την φυλακή η το απόσπασμα, άλλοι — πιθανώς οι περισσότεροι —
προσήλθαν σαν πραγματικοί εθελοντές. Ανάμεσα τους αρχικά υπερίσχυαν
οι άπότακτοι του 1935 και άλλοι οπαδοί της άβασίλευτης δημοκρατίας 8 ,
αργότερα όμως προσχώρησαν ολο και περισσότεροι μοναρχικοί, που τε
λικά επικράτησαν.
Μερικοί είχαν το δικαιολογητικό ότι ήθελαν να πάρουν εκδίκηση
για κάποιο «ανοιχτό λογαριασμό», άφού προέρχονταν από τίς μη εαμικές
(αντιστασιακές) ομάδες που είχαν συγκρουστεί με τον ΕΛΑΣ. "Αλλοι
πάλι προσχώρησαν, επειδή τους είχαν κοινοποιηθεί σχετικά διατάγματα
της κατοχικής κυβέρνησης του Ί . Ράλλη 9 και από μακροχρόνια συνήθεια
υπάκουαν σε (οποιεσδήποτε) διαταγές... Αρκετοί προσήλθαν από καθαρή
Χώρα. καθεστώτος διαφόρου του νομίμου τοιούτου η και την υποδούλωσιν και προσάρτη
σιν Εθνικών εδαφών εις όμορους Χώρας»... (Κώδιξ
Νομικού Βήματος XVII (1969),
σ. 628-638: Ν . Δ. 179 της 25/26.4.1969).
8. η αρχική «ρεπουμπλικανική» φάση των Τ. Α. — κάτω απ' την επίδραση των
Θ. Πάγκαλου και Στ. Γ ο ν α τ ά — ε ί ν α ι αρκετά άγνωστη. Βλέπε ομως: Γεώργιος Σεφέρης,
Πολιτικό
Ημερολόγιο, Α', 'Αθήνα 1979, σ. 141 (14.1.44): «Τάγματα
Ασφαλείας: άν
θρωποι του '35». Ε π ί σ η ς : NARS ( = National Archives and Records Service, Washing
ton), Rg 226: 83476. Γεώργιος Ράλλης (έκδ.), Ό Ιωάννης Δ. Ράλλης ομιλεί εκ του τάφου,
Αθήνα 1947, σ. 117.
Ά λ λ ω σ τ ε , απότακτος του '35 ήταν και ο «αρχαιότερος» ταγματασφαλίτης, ο συντ/
χης Γεώργιος Πούλος (που ακολούθησε στο φθινόπωρο '44 τους αποχωρούντες Γερμανούς
και έτσι ηγήθηκε έπί δύο ολόκληρα χρόνια — Απρίλης 1943 μέχρι Απρίλη 1945! —
ενός «τάγματος εθελοντών»).
9. Κείμενα στο: NARS, Rg 226: 83476.
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καιροσκοπία η για διάφορα προσωπικά οφέλη. Μερικοί ήταν βετεράνοι
του Görlitz 10 η άπ' άλλες αιτίες Γερμανόφιλοι. Τέλος, σχετικά λίγοι εντάχθησαν λόγω «ιδεολογικών συγγενειών», συμπεριλαμβανομένου και ενός
θολού αντικομμουνισμού.
Στους «αφανείς» ταγματασφαλίτες το ποσοστό εκείνων που μπήκαν
στην υπηρεσία των κατακτητών από συμπάθεια (για τους ίδιους τους Γερ
μανούς η για την κοσμοθεωρία τους) ήταν ακόμα μικρότερο. Περισσότεροι
ήταν εκείνοι που ανήκαν στο λοομπεν-προλεταριάτο των πόλεων. αλλά
δεν έλειπαν ούτε οι «νοικοκυραίοι» της άγρότιας, της εργατιάς και ορι
σμένοι των λεγομένων μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. Ακόμα και με
ρικές εαμικές πηγές παραδέχονται ότι ο κύριος όγκος «αποτελούνταν από
απλούς ανθρώπους τον μόχθου και της στέρησης που εκβιάστηκαν, στρα
τεύθηκαν υποχρεωτικά.,., εξαγοράστηκαν, παρασύρθηκαν, η υπέκυψαν στην
αδυσώπητη πίεση της πείνας». η ίδια πηγή αναγνωρίζει μάλιστα μια
((δόση αληθείας» στον ισχυρισμό ότι μερικοί «εντάχθηκαν στα προδότικά
τμήματα γιατί μόνο σ' αυτά μπορούσαν να βρουν όπλα για να 'φυλαχτούν'
από τις εαμικες 'πιέσεις' και 'αυθαιρεσίες', η να 'εκδικηθούν' για κάποια
ζημιά η ταπείνωση που δοκίμασαν οι Ιδιοι, ή κάποιοι από τους δικούς
τους...»11.
Ωστόσο, τα διάφορα κίνητρα των μεμονομένων ταγματασφαλιτών
επισκιάζονται αναπόφευκτα από τον όλο χαρακτήρα και τη μετέπειτα
10. Άνδρες του (μακεδόνικου) Δ' Σώματος Στράτου που παραδόθηκαν το 1916
αμαχητί στους Γερμανούς και μεταφέρθηκαν στο Γκαίρλιτς κάτω από καθεστώς «ευμε
νούς αιχμαλωσίας».
11. Θανάσης Χατζής, η νικηφόρα επανάσταση που χάθηκε (1941—1945), τόμος Γ',
Αθήνα 1979, σ. 97.
Σχετικά με την ομολογία του Θ. Χ. για τις έαμικές «αυθαιρεσίες» κ.τ.λ. σε βάρος
αντιφρονούντων, πρέπΐι έδω να υπογραμμιστεί ότι πράγματι εκείνες οι περιοχές δπου
αυτή η πίεση εκδηλωνόταν περισσότερο — π . χ . Πελοπόννησος — ήταν οι ίδιες όπου
και τα Τ.Α. είχαν κάποια «λαϊκή βάση». (Σ' αυτό το σημείο συμφωνούν γερμανικές,
βρετανικές και αμερικάνικες πηγές — καθώς και ελληνικές μη - εαμικές, όπως π.χ.
ό Γ. Παπανδρέου στην Διάσκεψη του Λιβάνου).
να μην ξεχαστούν και οι πάνω από 100 αντάρτες του 5)42 Συντάγματος της Ε Κ Κ Α
που μετά την αιματηρή διάλυση της μονάδας τους (συμπεριλαμβανομένης και της απρό
κλητης εκτέλεσης του Δημ. Ψαρρού και άλλων) προσχώρησαν χωρίς ιδιαίτερο ενθου
σιασμό στα Τ. Α., για να εκδικηθούν και να «πολεμήσουν τον Κομμουνισμό» ( ΜΑ
[Militärarchiv Freiburg = Γερμ. Στρατιωτικό Αρχείο], φακ. 54961/2: LXVIII. A.K.,
Ic. Tagesmeldungen 20/23.4.44 κ . α . ) .
Τελικά, έχει ίσως ενδιαφέρον ότι και ταγματασφαλίτες (π.χ. Σταυρογιαννόπουλος,
σ. 28) παραδέχονται κάποια ανομοιογένεια των τμημάτων τους—αν και αντίθετης προέ
λευσης.· ((...επέτυχαν να διεισδύσουν στοιχεία επικίνδυνα και τινε; κομμουνισται
(κατ'
εντολήν ασφαλώς των αρχηγών
των)»...
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«ενιαία» δράση των ταγμάτων. Κάτω άπ' αυτήν την κοινή ετικέττα όλες
οι διαφοροποιήσεις γρήγορα έχαναν την σημασία τους: Όσα μέλη των
Τ.Α. δεν συμμορφώνονται με τις εκκλήσεις και προειδοποιήσεις των
συμμαχικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων της κυβέρνησης Καΐρου και
ιδίως των αντιστασιακών οργανώσεων) να αυτομολήσουν, χάνουν την
ευκαιρία ν' απαγκιστρωθούν έγκαιρα. Αυτή η αποκοπή του δρόμου επι
στροφής, η εξάλειψη κάθε ίχνους διαφοροποίησης ήταν και η δεδηλωμένη
πρόθεση των άρχων κατοχής.
Πράγματι, ο Στρατιωτικός Διοικητής Ελλάδας Alexander Löhr διευ
κρινίζει απέναντι στον (ανήσυχο) Βούλγαρο συνάδελφο του ότι οι Γερμανοί
θεωρούσαν την συγκρότηση των Τ.Α. κυρίως πολιτικό μέτρο, δηλαδή
ως μέρος της εκστρατείας ((καταπολέμησης του Κομμουνισμού, για την
οποία η αντικομμουνιστική μερίδα τον ελληπκού πληθυσμού πρέπει να χρη
σιμοποιηθεί πλήρως, για να εκδηλωθεί φανερά και για να εξαναγκαστεί σε
μια απροκάλυπτη εχθρότητα κατά της κομμουνιστικής μερίδας12».
Δεν χωράει αμφιβολία ότι σε γενικές γραμμές η ναζιστική στρα
τηγική πέτυχε τον σκοπό της. Στα μάτια του πληθυσμού (βέβαια
οχι μόνον της «κομμουνιστικής μερίδας») τα Τ.Α. γρήγορα ταυτίζονται
με τους πάτρωνες τους. Και πάτρωνες δεν είναι τόσο οι τακτικές στρατιω
τικές αρχές της Wehrmacht, αλλά κυρίως οι «νεκροκεφαλές» των SS,
ονομαζόμενοι έτσι οχι μόνο λόγω των σχετικών διακριτικών σημάτων
στο πηλίκιο... Παρόλο που τα συχνά ανακοινωθέντα του «Ανωτάτου Αρ
χηγού των Ταγμάτων Ασφαλείας και της Αστυνομίας Ελλάδος» δεν
έφεραν άλλη υπογραφή, ήταν γνωστό ότι επρόκειτο αρχικά για τον ταξί
αρχο των SS Jürgen Stroop 13 (((δήμιο τον γκέττο της Βαρσοβίας») και
μετά για τον στρατηγό Walter Schimana (Σιμάνα), που και οι δυο μέσα
στο περίπλοκο ναζιστικό ιεραρχικό σύστημα κατείχαν το αξίωμα του
«Ανωτέρου Αρχηγού των SS και της Αστυνομίας εις την Ελλάδα» ( = Α Α
SSA).
Σαν απόρροια του μίσους και της περιφρόνησης της πλειοψηφίας
του λαού και ιδίως των αντιστασιακών οργανώσεων 14 , γίνονται και οι
12. ΜΑ, φακ. 65027/4 (Πολεμικό Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο Τμήματος Στρατιάς «Ε»): καταχώ
ριση 23.1.44.
13. Έ φ . 'Ακρόπολις 17.10.43. Σχετικά με το Stroop, βλ. Kazimierz Moczarski,
Gespräche mit dem Henker, Düsseldorf 1978.
14. Ή δ η πριν από την μαζική συγκρότηση των Τ. Α. π.χ. ό Άρης Βελουχιώτης
είχε διακηρύξει δημόσια: ((...Δυστυχώς υπάρχουν και κακοί Έλληνες οι όποιοι θα προ
τιμούσαν να μείνουμε στην υποδούλωση...Εναντίον
αυτών πρέπει να βάλουμε με χίλιες
φορές μεγαλύτερη λ.ύσσα απ' όση έχουμε εναντίον των κατακτητών.»
[Μπροσούρα:
η
Α' Πανθεσσαλική Συνδιάσκεψη των Ανταρτών του Ε.Α.Α.Σ.:
Για τη Λευτεριά,
την
Λαοκρατία. Έκδ. Ελεύθερης Ελλάδας, [1943], σ. 11].
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αντιδράσεις των Τ. Α. ολοένα πιο έντονες. Προβαίνουν και με δική τους
πρωτοβουλία σε εκτελέσεις ομήρων 15 και επικρίνουν φιλικά τους Γερμανούς
πώς δεν εϊναι αρκετά αυστηροί απέναντι στους αιχμαλώτους «κομμουνι
στές». Γι' αυτό προθυμοποιούνται ν' αναλάβουν οι ϊδιοι «αποτελεσματι
κότερα» την ανάκριση 18 .
Στο ίδιο πνεύμα ό αρχηγός των Τ. Α. στην Πελοπόννησο, συνταγμα
τάρχης Δίον. Παπαδόγγονας, παρακαλεί επίμονα την γερμανική στρα
τιωτική ήγεσια «να μην αφήνουν πλέον ελεύθερα οι κομμαντατούρες εκείνα
τα υποκείμενα που είχαν συλληφθεί απ τους άνδρες του». Ό ίδιος καταγ
γέλλει τους αντιπροσώπους του Διεθνούς Ερυθρού Σταύρου (ΔΕΣ), ότι
τροφοδοτούν λαθραία τους «συμμορίτες»1, και εν γένει τά Τ.Α. κωλυσιερ
γούν σοβαρά το φιλανθρωπικό έργο του ΔΕΣ, που συνήθως το σέβεται
ακόμα ό ίδιος ό Settimana18!
με βάση τέτοια συμβάντα οι επικριτές των Τ. Α. τά θεωρούν βασιλικότερα του βασιλέως, η —στην γλώσσα του ΕΑΜ — «κτήνη, χειρότερα
από τους δασκάλους τους»19.
Αντίθετα, οι υποστηρικτές επιμένουν ότι ό «εθνικός άγων» των Ταγμάτων
μόνον φαινομενικά συνέπιπτε με τις αντίστοιχες γερμανικές επιχειρήσεις,
ένώ στην ουσία είχε οργάνωση και κατεύθυνση ανεξάρτητη, με ιδιαίτε
ρους πατριωτικούς στόχους, οι όποιοι μακροπρόθεσμα συγκρούονταν με
τις προθέσεις των κατακτητών. Κατά την έκδοχήν αυτήν τά Τ.Α. δεν
σκόπευαν απλώς να διασφαλίσουν εν ονόματι των «νομίμων» άρχων «ησυ
χία και τάξη» κατά την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, αλλά
μ' έμφαση αναφέρεται μάλιστα και η ύπαρξη συγκεκριμένων σχεδίων
ώστε να στρέψουν τά γερμανικά όπλα εναντίον των προμηθευτών τους
σε περίπτωση συμμαχικής απόβασης 20 !
Ωστόσο, οι πηγές δεν αφήνουν αμφιβολία, ότι τέτοια μεταστροφή
«εν τη κατάλληλω στιγμή» δεν έγινε πουθενά και ποτέ, και δεν λήφθηκε
σοβαρά υπόψη ούτε καν κατά την γερμανική αποχώρηση.
Αλλά και προηγουμένως η διατυμπανιζόμενη «ανεξαρτησία δράσεως»
συνήθως περιοριζόταν στην ένταση (δηλαδή κατά περίπτωση σκληρότερης
15. έφ. Καθημερινή 30.4.44. NARS, Rg 226: 83476.
16. ΜΑ, φακ. 54960/2, φύλλο 81. φακ. 54960/5: Führungsstab Fröch, έκθεση 23.6.44
Erich von Stering, γράμμα 7.6.70. κ.α.
17. ΜΑ, φακ. RH 19 ΧΙ/10: WB 2326.
18. UDS (Utrikesdepartementet Stockholm = ύπ. έξ/κών Σουηδίας), φακ. Greklandshjlpen, Allmänt VI: Έκθεση Sandstróm, 22.11.44.
19. Χατζής, Γ', σ. 97.
20. NARS, Rg 226: 64332. Σταυρογιαννόπουλος, σ. 28-29, 66-67. Χατζής, Γ', σ. 37.
Διονύσιος Μπενετάτος, Το Χρονικό της κατοχής 1941—1944, Αθήνα 1963, σ. 203-204,
σ. 269-270. Παρόμοιες θέσεις συναντάει κανείς και στον σημερινό πολιτικό διάλογο
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η —κάποτε — και ηπιότερης διεξαγωγής) του «αντισυμμοριακού
αγώνα». Απόδειξη του αντίθετου δεν είναι ούτε οι συχνά αναφερόμενες
«φιλοβρετανικές εκδηλώσεις» των Τ.Α., παρόλο που είναι γεγονός ότι
οι «αντικομμουνιστές εθελοντές» απεγνωσμένα προσπαθούσαν να πείσουν
τον δυσκολόπιστο πληθυσμό ότι η «σταυροφορία» τους έχαιρε και της
•—τουλάχιστον — σιωπηλής υποστήριξης των Αγγλοαμερικάνων21.
Στην πραγματικότητα, οι επανειλημμένες προσπάθειες στελεχών των
Ταγμάτων να γίνει αληθινός αυτός ό ισχυρισμός δεν είχαν παρά ελάχι
στες πρακτικές επιπτώσεις 22 , και έτσι ελάχιστα ενοχλούσαν τους κατα
κτητές23. 'Εκείνο που κυρίως ενδιέφερε τους Γερμανούς ήταν η ίκανο2 1 . NARS, Rg 226: 72935, 83476, 92920. Κώστας Κουβαράς, O.S.S. με την Κεντρική
του Ε.Α.Μ, Αθήνα 1976, σ. 43, 97, 103 (=ήμερολόγιο 15.5, 14.7., 21.7.44).
22. Π.χ. μερικές φορές προειδοποιήθηκαν Βρετανοί άξ/κοί για επικείμενες γερμανι
κές επιθέσεις. Ας σημειωθεί επίσης ότι ακόμα ô ίδιος ό Δ. Παπαδόγγονας έστειλε τον
Μάρτη του 1944 απολογητική έκθεση στην Μέση Ανατολή (PRO [=Public Record
Office, London], φακ. F . Ο. 371/43689: R 10713).
οι Βρετανοί βέβαια υπογράμμιζαν συχνά πώς οι άνδρες των Τ. Α. δεν θα μπορούσαν
να τοχουν «δίπορτο» και θάπρεπε να διαλέξουν. από την άλλη πλευρά τουλάχιστον
στα έγγραφα συναντάει κανείς αρκετά συχνά κάποια αγγλική «κατανόηση» για τά μέλη
των Ταγμάτων. και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, όπου οι σχέσεις των τοπικών βρετ.
αξιωματούχων με το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ήταν σχεδόν πάντοτε τεταμένες, παρατηρήθηκαν και
οι πιο πολλές «δοσοληψίες» με τά Τ.Α. Το αν η πόσο το αναφερόμενο πνεύμα ανεκτικό
τητας συνέβαλε γενικότερα στην διαμόρφωση και εφαρμογή της βρετανικής πολιτικής,
αποτελεί ένα επίμαχο ζήτημα που χρειάζεται περαιτέρω διελεύκανση. θα αποτέλεσε 1
όμως θέμα άλλης μελέτης.
23. Ας σημειωθεί ότι ό Δ. Παπαδόγγονας συχνά εκφράζει (προς τον Αυστριακό
σύνδεσμο ταγματάρχη Poys) την «μεγάλη λύπη» του, ότι Ά γ γ λ ο ι και Γερμανοί δεν μπο
ρούσαν να συμφωνήσουν. Συμμερίζεται δηλαδή το όνειρο της άγγλο - γερμανικής προσέγ
γισης που το κάνουν σχεδόν όλοι οι δοσίλογοι. Αφού αυτό όμως δεν ήταν εφικτό, ό
Παπαδόγγονας πράγματι — όπως επιβεβαιώνει ô Poys — ενημερώνει τους Γερμανούς
ότι τά τμήματα του — σαν «ουδέτερα» — δεν θα εμάχοντο κατά τυχόν βρετανικών απο
βατικών δυνάμεων. Αλλά ((γι αυτό έτσι κι' αλλιώς δεν υπήρχε ανάγκη», όπως σχολιά
ζει πάλιν ό σύνδεσμος (J. Poys, γράμμα 20.10.71).
Πραγματικά ό ίδιος ό Χίτλερ ενέκρινε από το 1943 την συγκρότηση των Τ.Α.,με
την προύπόθεση μόνο ότι ((δεν θα εχρησιμοποιούντο κατά των Αγγλοσαξόνων»
(ΜΑ>
φακ. 44058/1: φύλλο 55. φακ. 65027/3Γ φύλλο 384 [12.11.43]).
Αργότερα οι συστηματικά διαδιδόμενες φήμες περί βρετανικής επιδοκιμασίας των
Τ. Α. συνέπιπταν και με ορισμένες ενέργειες των Γερμανών, που επίσης αποσκοπούσαν
στην πλήρη ρήξη μεταξύ Ε AM και Καΐρου, καθώς και στο γενικό αποπροσανατολισμό
του έλληνικού πληθυσμού (συνέντευξη ν. Lenthe. Arthur Edmonds, With Greek Gue
rillas, αδημοσίευτες αναμνήσεις, σ. 176, 196. κ.ά.).
Μόνον, όταν μερικά ανώτατα στελέχη, σαν το Βασ. Ντερτιλή, Διοικητή των Ευζώ
νων, παρατράβηξαν το σχοινί των αγγλικών επαφών, αντέδρασαν οι κατακτητές χολε
ρικά και τους έθεσαν »προληπτικά» ύπό κράτηση (ΜΑ, φακ. 54961/2: LXVIII, Α.Κ.
lc, ημερήσια αναφορά 19.5.44. φακ. 54961/1: LXVIII. A.K., le, N r . 3500/44g 10.6.44).
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ποιητική εκπλήρωση της μοναδικής αποστολής που είχαν αναθέσει στους
δοσίλογους σχηματισμούς, δηλαδή η αποφασιστική καταπολέμηση εκεί
νων των συμπατριωτών τους που κατά κάποιο τρόπο έδειχναν ((κομμουνι
στική» δράση.
Προς αυτή την κατεύθυνση η περίφημη ((ένοπλη αδελφοσύνη» κατακτη
τών και συνεργατών φαινόταν πράγματι ζηλευτή. Μια άπ' τις πιο προ
φανείς ενδείξεις ήταν εκείνο το περίφημο ανακοινωθέν του συν/χη Χαρ.
Παπαθανασοπουλου, ανώτατου στελέχους του ΕΔΕΣ και μετέπειτα αρχηγού
Τ.Α. Χαλκίδας, καταγράφοντας τις απώλειες του μετά από σύγκρουση με
τον ΕΛΑΣ: ((...εκ των ημέτερων εις Γερμανός»21.Επειδή λοιπόν η ίδια η εξέλιξη των γεγονότων δύσκολα προσφέρει
αποδεικτικά στοιχεία υπέρ των παραπάνω απολογητικών ισχυρισμών περί
«ανεξαρτησίας», πρέπει ν' αναζητηθεί άλλου πρόσβαση στο αποφασιστικό
ερώτημα, ποιανών συμφέροντα υπηρετούσαν εκείνοι οι εθελοντές σαν σύ
νολο: του κατατρεγμένου ελληνικού λαού η των ξένων δυναστών του.
το 1943/44 αντικειμενικά μόνο ένα άπ' τα δύο ήταν ταυτόχρονα δυνατό.
Μια ταύτιση των συμφερόντων μονάχα οι πιο φανατικοί προπαγανδιστές
της «Νέας Τάξης πραγμάτων» μπορούσαν να την διακηρύσσουν...
οι ϊδιοι οι Γερμανοί στην μεταξύ τους εμπιστευτική αλληλογραφία
έκαναν πάντοτε διάκριση ανάμεσα στα διαφορετικά συμφέροντα. Αναφέ
ραμε πριν σε τί αποσκοπούσε η πρωτοβουλία της συγκρότησης των Τ.Α.:
στην διαίρεση των Ελλήνων (σε «καλούς» και «κακούς»), ώστε ν' αντι
μετωπιστεί κάτω άπ' την έτικέττα του άντικομμουνισμού αποτελεσματι
κότερα, δηλ. αιματηρά, η πιο ανήσυχη μερίδα του ελληνικού λαού, και
έτσι va διασωθεί γερμανικό αίμα».25
Αυτή η ως τώρα άγνωστη ομολογία—άγνωστη τουλάχιστον σ' αύτη
τη δεδηλωμένη μορφή — αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό στοιχείο για
την εκτίμηση του ρόλου των Τ. Α., δεν επαρκεί όμως. Βασικό κριτήριο
πρέπει να είναι, αν η σε ποιο βαθμό οι ίδιοι οι κατακτητές μετά από συνεχή
άγρυπνη παρακολούθηση διαπίστωναν μια επιτυχία στις προθέσεις τους.
'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει φυσικά η εκτίμηση των εθελοντών από
τις άμεσα προϊσταμένες αρχές (SS, SD) — και αυτό μάλιστα προς το τέλος
της κατοχής καθώς και μετά, όταν οι Γερμανοί ήταν ήδη σε θέση να κρί
νουν πιο νηφάλια και συνοπτικά τον όλο δεσμό με τους (πρώην) συνεργά
τες τους.
24. Μπενετατος, σ. 270. κ.α. Φυσικά δεν επρόκειτο έδω για ξεχωριστή περίπτωση,
άλλωστε η ίδια ορολογία χρησιμοποιήθηκε και στις γερμανικές πηγές (βλ. έγγραφο
3, κεφ. 5).
25. ΜΑ, φακ. 65027/3: ημερολογιακή καταχώρηση 5.11.43. Moczarski, σ. 294. βλ.
και υποσημείωση 12.
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Μ' αύτο το σκεπτικό παρουσιάζουμε εδώ τρία — ως τώρα άγνωστα —
έγγραφα που προέρχονται από τον αρχηγό των SS, Heinrich Himmler,
και τον τοποτηρητή του στην Ελλάδα, αντιστράτηγο Settimana26. Tο ένα
κείμενο πάντως, σαν απάντηση του Χίμμλερ σε συγχαρητήριο τηλεγράφημα
του Δ. Παπαδόγγονα, καθιστά αναγκαία την αναδημοσίευση του σχετικού
τηλεγραφήματος, που πρωτοδημοσιεόθηκε στον κατοχικό τύπο27 μετά την
αποτυχημένη απόπειρα κατά του Χίτλερ.
Κατά τα αλλά, θεωρώ τα ίδια αυτά τα ντοκουμέντα τόσο εύγλωττα,
ώστε να περιττεύει κάθε περαιτέρω σχολιασμός.

26. Κείμενο Β' : ΒΑ (Bundesarchiv Koblenz = 'Ομοσπονδιακό 'Αρχείο Δυτ. Γερ
μανίας): φακ. NS 19/320: 35/79/44g, 2.8.44.
Κείμενο Γ:
ΒΑ, φακ. NS 19/320: Kommandostab RF-SS, 2.11.44
Κείμενο Δ' : B D C (Berlin Document Center), ατομικός φάκελος Walter Schimana,
27. Κείμενο A' : εφ. Καθημερινή, 27.7.44.
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ΚΕΙΜΕΝΑ
A'
Βερολίνον. — Καθ' ä μεταδίδεται εξ Αθηνών ο αρχηγός των ελληνικών
εθελοντικών σχηματισμών
της Πελοποννήσου
συνταγματάρχης
Παπαδόγ
κωνας απηύθυνε προς τον Φύρερ επί τη διασώσει του το ακόλουθον τηλε
γράφημα : «Οι 5.000 αξιωματικοί και άνδρες των ελληνικών
εθελοντικών
τμημάτων της Πελοποννήσου με το μεγαλύτερον
μέρος τον πληθυσμού
της
Πελοποννήσου
όπισθεν αυτών, εκφράζουν την βαθυτάτην αγανάκτησίν των
δια την εναντίον σας απόπειραν σχεδιασθείσαν και επιχειρηθεισαν
υπό υπο
κειμένων, τα οποία δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα τον αγώ
νος κατά τον κομμουνισμού και των πλουτοκρατών
συνεργατών τον.
Έκ
φράζονν την χαράν των δια την θαυμαστήν διάσωσίν σας και κλίνουν με
ενγνωμοσύνην το γόνυ ενώπιον του Παντοδυνάμου
Θεού όστις ήπλωσε προ
στατευτικών χείρα επάνω από την ζωήν σας δια να σας διαφύλαξη εις το
γερμανικον έθνος και εις την εν τω αγώνι κατά της κομμουνιστικής
πανώ
λους ηνωμένην Ευρώπην. Δια τους Έλληνας εθελοντάς
της
Πελοποννήσου
η ενδειξις αυτή είνε μια παρόρμησις όπως συνεχίσουν δι' όλων των δυνά
μεων μέχρις εσχάτων τον αγώνα κατά των ξένων προς την χώραν μπολσε
βικικών ορδών εν Ελλάδι. Από της ιεράς αρχαίας Σπάρτης, εκ της οποίας
προήλθεν η δράξ των ηρώων τον Λεωνίδου, η οποία έσωσε τον
ευρωπαϊκόν
πολιτισμόν, υψούται η προσευχή μας ((Κύριε, διαφύλασσε τον Φύρερ !»

Β
Τηλεγράφημα
'Απόρρητο
Προς τον Ανώτερον Αρχηγόν των SS και της Αστυνομίας
ομαδάρχη1 των SS,
Schimana.
Παρακαλώ,
διαβιβάσατε
το ακόλ.ονθο τηλεγράφημα
Παπαδόγγονα:

στην

Ελλάδα,

στον

Σνν/ρχη

1. δεν πρέπει να συγχέεται με το ομώνυμο χαμηλό βαθμό του τακτικού στρατού.
Τά SS είχαν δικό τους ξεχωριστό ιεραρχικό σύστημα. Ό «ομαδάρχης» π.χ. άντιστοιχούσε
στον βαθμό του αντιστράτηγου, τον όποιο ό κάτοχος του συνήθως έφερε ταυτόχρονα.
η προαγωγή του βαθμού στα SS ήταν όμως η σημαντικότερη και συνεπώς ήρθε πρώτη.
η αναπροσαρμογή του «τακτικού» βαθμού καθυστερούσε καμμία φορά, (π.χ. ό ήδη
ομαδάρχης Schimana έμεινε για κάποιο διάστημα υποστράτηγος).
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«Αγαπητέ

για τη οχέση

Σννταγματάρχα

γερμανικών

αρχών

Κατοχής

και

Τ.Δ.
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Παπαδόγκωνα !

Ό Φύρερ έλαβε το μήνυμα από σας και τους 5.000 αξιωματικούς και
άνδρες των Ελληνικών τμημάτων εθελοντών της Πελοποννήσου καθώς και
τον μεγαλύτερου μέρους τον πληθυσμού της Πελοποννήσου και χάρηκε μ
όλη του την καρδιά γι αυτό.
Ό Φύρερ διαβιβάζει σ' όλους εσάς τις ευχαριστίες και τους χαιρετι
σμούς του.
Χάιλ Χίτλερ !
Υπογραφή : Χ. Χίμμλερ
Αρχηγός SS τον Ράιχ
Υπουργός των Εσωτερικών του Ράιχ»
Συμπλήρωμα

για

τον

SS-ομαδάρχη

Schimana

2

Έμίλησα ήδη με τον στρατηγό Winter
ότι
πρέπει να φροντίσει
μ' ;oλα τα μέσα ώστε τα πιστά και γενναία [brav] τμήματα των Ελλήνων
εθελοντών να εφοδιαστούν με καλύτερα και aποτελεσματικώτερα όπλα.
Σας παρακαλώ, να φροντίσετε γι' αυτό.
Δικός σας
Υπογραφή : Χ. Χίμμλερ
2.8.1944
Προς αρχιομαδάρχην3 των SS Berger
παράκληση για ενημέρωση.

εστάλη αντίγραφο

με την

Γ
Γεν. Επιτελείο του Αρχηγού SS τον Ράιχ
Έδρα Επιτελείου,

2.11.44

'Απ ό σ π α σ μ α από την έκθεση του 'Αρχηγού SS και
τικά με την χρησιμοποίηση
Αστυνομικών
στην
Ελλάδα.

Αστυνομίας σχε
Δυνάμεων

1.

Κατάσταση:
οι συνθήκες για δράση στην Ελλάδα δεν ήσαν ευνοϊκές για τους εξής
λόγους :
2. August Winter, έπιτελάρχης Τμήματος Στρατιάς «Ε» (Ελλάδας), Αύγουστος
'43 - Μάρτης '44, επιτελάρχης Τμήματος Στρατιάς «F» (Βαλκανίων) Μάρτης - Σεπτέμ
βρης '44.
3. Ό ανώτερος βαθμός στην ίερραχία των SS — μετά, φυσικά, από τον «αρχηγό»
Χίμμλερ.
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α) η
οργάνωση της Ελληνικής
Αστυνομίας
και της
Χωροφυλακής
είχε υποστεί μεγάλο πλήγμα λόγω του αφοπλισμού από τα Ιταλικά στρα
τεύματα
κατοχής.
β) 0ι Ιταλικές αρχές κατοχής δεν είχαν λάβει κανένα μέτρο εναντίον
των συμπτωμάτων
κατάρρευσης της οικονομίας.
γ) Σαν επακόλουθο αυτής της κατάστασης
και των εσωτερικών
πολι
τικών συνθηκών της χώρας μπόρεσαν να αναπτυχθούν ο κομμουνισμός
στις
πόλεις και ο συμμοριτισμος
στα βουνά. Κατ' αυτών πάλιν δεν πάρθηκαν
έγκαιρα — αλλ' ούτε αρκετά ριζικά — μέτρα.
2. Διαθέσιμες

μάχιμες

δυνάμεις

και

καθήκοντα.

Προς εκπλήρωση των τεθέντων καθηκόντων υπήρχαν
οι εξής διαθέ
σιμες δυνάμεις: Για την καταπολέμηση των συμμοριών και των
δολιοφθο
ρών :
18ον Σύνταγμα
Ορεινών Καταδρομών της Αστυνομίας SS,
Αστυνο
μική Μοίρα Ορειβατικού Πυροβολικού
SS
Ι - III (Γερμανό - Ιταλικά)
Αστυνομικά
Τάγματα
Εθελοντών*
Για την καταπολέμηση
τού Κομμουνισμού :
Δυνάμεις τού Διοικητή της Αστυνομίας
Ασφάλειας και της ειδικής
'Υπηρεσίας
'Ασφάλειας0.
'Επειδή αυτές οι δυνάμεις δεν επαρκούσαν
για
την εκπλήρωση των καθηκόντων,
πάρθηκαν τ' ακόλουθα μέτρα
για την
ενίσχυση των δυνάμεων μας.
α) Αναδιοργάνωση
της
Ελληνικής
Αστυνομί
ας
και
της
Χ ω ρ ο φ υ λ. α κ η ς σε μια συνολική δύναμη από 1.741
αξ/κούς, 557 ανθυσπαστές, 15.913 υπαξ/κούς και άνδρες.
Το εποικοδομητικό
έργο αφορούσε την συγκρότηση
και εν μέρει ανα
διάρθρωση, τον επανεξοπλισμό,
την εκπαίδευση και χρησιμοποίηση
σε επι
χειρήσεις.
Τελική εκτίμηση : η ησυχία και τάξη διατηρήθηκαν
γενικά
σε ικα
νοποιητικό
βαθμό.
β) Συγκρότηση
τ ώ ν σε μια συνολική
Χρησιμοποιήθηκαν

τμημάτων
δύναμη από 16.625
:

Ελλήνων
Ε
άξ)κούς, ύπαξ)κούς

θ ε λ ο ν
και άνδρες.

4. Αυτά τα τάγματα αποτελούνταν από φασίστες Ιταλούς που αποδέχτηκαν την ένο
πλη συνεργασία με τους Γερμανούς και μετά την ιταλική συνθηκολόγηση, ήταν όμως
για ευνόητους λόγους, πάντα «πλαισιωμένοι» από Εμπειρους Γερμανούς στρατιωτικούς5. Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes («BdS und SD»).
Διοικητής ήταν ό συντ/χης Walter Blume, στον όποιο υπάγονταν μεταξύ άλλων το ανα
κριτικό «άντρο» στην οδό Μέρλιν, καθώς και τα στρατόπεδο Χαϊδαρίου.
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Νέα στοιχεία

για τη σχέση γερμανικών

αα) στην Μακεδονία

αρχών Κατοχής

3 τμήματα
10 τμήματα
ββ) στην Κεντρική
Ελλάδα
2
»
γγ) στην ΝΑ Ελλάδα
2
»
δδ) στην Πελοπόννησο
5
»
Τελική εκτίμηση : Τα τμήματα Ελλήνων
βοηθητικές μονάδες στην ενεργή καταπολέμηση

και Ψ.Α.

((Werner»6
εθελοντών
»
»
»
Εθελοντών
ήταν
των
συμμοριών.

γ) Συγκρότηση
των
Ευζωνικών
Τμημάτων
αγαστή σύμπνοια με την ελλ.. κυβέρνηση1 ) σε συνολική δύναμη
άξ)κονς, 656 ύπαξ)κούς και 4.537
άνδρες.
Τελική εκτίμηση : Τα Εύζωνικά τμήματα
πολέμησαν τον
σμό και τις συμμορίες του ΕΛΑΣ με αξιοσημείωτη
επιτυχία.
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πολύτιμες

από

(σε
532

Κομμουνι

3. 'Οργάνωση
Αστυνομίας
Ενώ αρχικά υπήρχαν μόνο 5 περιφερειακές διοικήσεις των SS και της
Αστυνομίας, ό αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 7 KdO8—περιοχές
λόγω της
έσοπερικής [έλί,λ.] πολ.ιτικής δομής και των νησιωτικών μονάδων :
KdO—περιοχές:
Μακεδονία
έδρα διοίκησης:
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλία
Λάρισα
Β.
Ήπειρος
Ιωάννινα
Ν.
Ήπειρος
Αγρίνιο
Βοιωτία
Λιβαδιά
Αττική
Αθήνα
Πελοπόννησος
Κόρινθος
Για μια πιο συντονισμένη
καθοδήγηση των Ελληνικών
εθελοντικών
τμημάτων είχαν διοριστεί :
στην Μακεδονία ο Διοικητής του Βορείου
Συγκροτήματος
στην Πελ.οπόννησο ό Διοικητής του Νοτίου
Συγκροτήματος
4. 'Απ ο χ ώ ρ η σ η :
την 5.10.[44] η υπηρεσία του AASSA
καθώς και του Διοικητή
της
Αστυνομίας
Τάξεως
προς
Θεσσαλονίκη.
Το 18ον Σύνταγμα
Όρ. Καταδρομών της Αστυνομίας SS καθώς
και
η 'Αστυνομική
Μοίρα Όρειβ.
Πυροβολικού SS προς την περιοχή
Βελιγρα
6. Τά τμήματα αυτά αποτελούνταν κυρίως από σλαβόφωνους Μακεδόνες («Κομι
τατζήδες»). η ονομασία βγήκε από το μικρό όνομα του διοικητή τους Werner Heyde.
7. Πρόκειται έδω φυσικά για την κυβέρνηση του Ί . Ράλλη.
8. KdO = Kommandantur der Ordnungspolizei [Διοίκηση της Αστυνομίας Τάξεως].
Ό ανώτερος διοικητής ήταν ό συντ/χης (κατόπιν υποστράτηγος) Hermann Franz, που
υπαγόταν όμως στον εκάστοτε «AASSA».
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δίου, υπόλοιπες μονάδες και KdO—υπηρεσίες
κατ' αρχάς προς την
[Γιουγκ.]
Μακεδονία (για καθήκοντα περιφρούρησης)
υπό τις διαταγές
του
AASSA
Σερβίας. 'Επιτελεία
και υπηρεσίες μετά την απομάκρυνση από τον
μακεδό
νικο χώρο μετατέθηκαν
στις νέες έδρες τους.
5. Ά π ώ λ ε ι ε ς και
λάφυρα9
από
1. 9. 4 3 με χ ρ ι 1. 9. 44 :
Ημέτερες απώλειες :10
Νεκροί
Γερμανοί
7/62
Ιταλοί
0/23
Έλληνες
89/608
Απώλειες
λήψεις

εχθρού:

3.308

Λάφυρα

στο

διάστημα

τραυματίες
9/130
4/20
87/822
[νεκροί],

Γε ρ μ αν ο ί

Τουφέκια
Περίστροφα
Ελαφρά οπλοπολυβόλα
Βαριά οπλοπολυβόλα
Όλμοι
Αυτόματα
Αντιαρματικά όπλα

χρονικό

αγνοούμενοι
2/168
3/128
24/562

1.750 αιχμάλωτοι,

3.258

Έλληνες

Ιταλοί
65
18
5
1
2
3
—

452
126
26
5
5
24
1

συλ

817
198
48
19
15
48
—

Δ'
Ο

Αρχηγός

SS του Ράιχ
Στο

RF/Bn.

μέτωπο,

22/43/44-off

Προς τον ομαδάρχη
'Αγαπητέ
Schimana

σταθμός

διοικήσεως

10. Νοε.
και αντιστράτηγο

των μαχίμων

1944
SS,

Schimana.

με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας σας ως Ανώτερου
Αρχηγού
SS
και Αστυνομίας
στην Ελλάδα σας εκφράζω τις ευχαριστίες
μου και την
αμέριστη μου αναγνώριση για το έργο σας στην Ελλάδα.
Ιδιαίτερα
σας
εκφράζω τά συγχαρητήρια
μου, επειδή κατορθώσατε να οργανώσετε
τά
9. Ας σημειωθεί ξανά, ότι έδώ επρόκειτο αποκλειστικά για τις απώλειες (η επιτυ
χίες) όσες σημείωναν οι αναφερόμενοι — γερμανικοί και μη — σχηματισμοί που υπά
γονταν στον «AASSA».
10. Ό πρώτος αριθμός αναφέρεται στους αξιωματικούς, ό δεύτερος στους υπαξιω
ματικούς και άνδρες.
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και
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υγιή και νομοταγή στοιχεία του Ελληνικού λαού στα τμήματα των Ελ
λήνων εθελοντών καθώς και των Ευζώνων, και να τα οδηγήσετε — σ' αγα
στή συνεργασία με τα δικά μας γερμανικά τμήματα — στον αγώνα κατά
των μπολσεβίκων συνομωτών μέχρι την τελευταία μέρα.
Χάιλ Χίτλερ
Πιστά δικός σας
'Υπογραφή : Χ. Χίμμλερ
Στον διευθυντή της Κεντρικής υπηρεσίας προσωπικού SS, Βερολίνο,
αποστέλλεται αντίγραφο με την παράκληση να ληφθεί υπόψη και να τεθεί
στον ατομικό φάκελο.
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