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Ζ κειέηε ηεο βίαο  ζηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο ηεο εηξήλεο 

 

Ση είλαη απηφ πνπ ζα έθαλε ζήκεξα θάπνηνλ παηδαγσγφ λα αζρνιεζεί κε ηελ βία πνπ 

ζεκάδεςε ηελ πφιε ηεο Παξακπζηάο πξηλ απφ 64 ρξφληα; Τπάξρνπλ, κήπσο, 

πξάγκαηα πνπ δελ γλσξίδνπκε γχξσ απφ ηηο εθηειέζεηο ακάρσλ ζηελ πφιε απηή 

εθείλνλ ηνλ επηέκβξε; Αιιά αθφκε θαη αλ ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ άγλσζηεο 

ιεπηνκέξεηεο γχξσ απφ ηα ζιηβεξά γεγνλφηα, ηη λφεκα έρεη λα κάζνπκε φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο κηαο λαδηζηηθήο ζεξησδίαο; Άιισζηε, ζα αλαξσηηνχληαη ήδε νξηζκέλνη, 

γηαηί λα κελ αθήζνπκε ηηο κλήκεο γηα έλα ηφζν δπζάξεζην παξειζφλ λα 

ππνρσξήζνπλ; Γηαηί λα μχλνπκε πιεγέο; πκβάιιεη ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ 

αθξαία δνινθνληθή βία πνπ εθδειψζεθε ζε ηνχηε ηελ πφιε θαη ηε ζεκάδεςε ηφζν 

πνιχ, ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ πνιηηψλ ζην πλεχκα ηεο εηξήλεο; 

 

Αλ γηα έλαλ ηζηνξηθφ ηα πξάγκαηα ηειεηψλνπλ φηαλ γίλεη γλσζηφ πνηνο έδξαζε, πφηε, 

θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο, κε πνηνλ ηξφπν, κε πνην θίλεηξν θαη κε πνην 

απνηέιεζκα, γηα έλαλ παηδαγσγφ ην ζέκα είλαη θάπσο πνιππινθφηεξν. ηα πιαίζηα 

κηαο παηδαγσγηθήο ηεο εηξήλεο θαη κηαο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο ην δήηεκα δελ 

είλαη κφλνλ ε δηεξεχλεζε ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη ε ρξήζε ηεο γλψζεο πνπ 

απνθηάηαη απφ ηελ δηεξεχλεζε απηή γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ηεο λέαο γεληάο ζηηο αμίεο 

ηεο εηξεληθήο θαη ζπλεξγαηηθήο ζπκβίσζεο. Ζ ιέμε εηξήλε έρεη λφεκα κφλνλ εθφζνλ 

ππάξρεη θνηλόηεηα ζπκβίσζεο, νπζηαζηηθά είλαη κηα πνηφηεηα, έλαο ηξφπνο ζπκβίσζεο, 

αλάκεζα ζε πνιινχο άιινπο. Δθηφο απφ ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ εηξήλε, φκσο, ππάξρνπλ θαη νη ςπρνινγηθέο θαη νη γλσζηηθέο πξνυπνζέζεηο. Σν 

ελδηαθέξνλ ελφο παηδαγσγνχ γηα ηελ αλάιπζε ηεο βίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνψζεζε 

ηεο εηξεληθήο ζπκβίσζεο κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο αγσγήο, κε ηελ έλλνηα φηη ε γλψζε 

γχξσ απφ ην πνηνο, πφηε, γηα πνην ιφγν αζθεί βία ζε πνηνλ θαη κε πνην απνηέιεζκα, 

είλαη ρξήζηκε ζηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο ηεο εηξήλεο. Γη απηφ ε κειέηε 

ζπγθξνπζηαθψλ θαηλνκέλσλ δελ είλαη «μχζηκν πιεγψλ». Δθηφο απφ ην ηζηνξηθφ 

θίλεηξν – ε απφθηεζε γλψζεο γχξσ απφ ην ηη έγηλε – ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ππάξρεη 

θαη έλα παηδαγσγηθφ θίλεηξν. Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο δελ είρε πνηέ θαη δελ κπνξεί 

λα έρεη απνθιεηζηηθά γλσζηηθφ θίλεηξν. Γηδάζθεηαη, ψζηε πάλσ ζην ππφβαζξν ηεο 

ηζηνξηθήο γλψζεο λα κπνξέζνπλ λα θαιιηεξγεζνχλ εμίζνπ ζεκαληηθέο, θαη ίζσο 

ζεκαληηθφηεξεο, αμίεο θαη αξεηέο, φπσο απηέο ηνπ δεκνθξαηηθνχ, αλεθηηθνχ - αιιά φρη 

αλνρηθνχ - θαη ζπλεξγαηηθνχ πνιίηε.  

Τπάξρεη, φκσο, θαη έλαο πξνζσπηθφο ιφγνο πνπ κε νδήγεζε λα αζρνιεζψ κε ην ζέκα 

απηφ. Με ηελ πφιε ηεο Παξακπζηάο κε ζπλδένπλ ζπλαηζζεκαηηθνί θαη βησκαηηθνί 

δεζκνί. Δίλαη ε πξψηε πφιε ζηελ νπνία έπξεπε λα «κεηαλαζηεχζσ» ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 60, γηαηί ήηαλ ε πην θνληηλή ζε καο ηνπο θαιαπαλίζηνπο  πφιε κε 

Γπκλάζην. Θπκάκαη ζαλ ηψξα ηελ πφιε εθείλε ηελ επνρή – γηα κέλα ήηαλ θάηη ζαλ 

πξσηεχνπζα – ζπκάκαη θαη ηα θηιφμελα αιιά ζιηκκέλα πξφζσπα εθείλσλ πνπ κε 

ππνδέρηεθαλ ηηο πξψηεο κέξεο. Δίραλ πεξάζεη ήδε 20 ρξφληα απφ ην κεγάιν ρακφ, αιιά 

ε ζιίςε δελ είρε θχγεη απφ ηα πξφζσπα. Γελ κπνξνχζα ηφηε λα εμεγήζσ απηή ηε 

ζιίςε, δελ κπνξνχζα λα ηε ζπλδέζσ κε θάηη. Αξγφηεξα, φηαλ έκαζα γηα ην κλεκείν θαη 

πήγα ν ίδηνο θνληά ζηνλ ηφπν ηνπ εγθιήκαηνο, άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ. Καηάιαβα φηη 
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ε πφιε ζηελ νπνία έκαζα θαη εγψ ηα πξψηα γξάκκαηα ηεο κέζεο παηδείαο, ήηαλ 

ηξαπκαηηζκέλε. Πνιχ αξγφηεξα απνθάζηζα λα ιχζσ, γηα ηνλ εαπηφ κνπ πξψηα, ην 

αίληγκα ησλ ζιηκκέλσλ πξνζψπσλ. Να βάισ ηνλ δάθηπινλ επί ηνλ ηχπνλ ησλ ήισλ, 

πάλσ ζην ηξαχκα ηεο πφιεο, φρη γηα πεηζζψ γηα ηελ χπαξμή ηνπ, αιιά γηα λα μνξθίζσ 

ηε ινγηθή ησλ δηεζηξακκέλσλ ζπλεηδήζεσλ πνπ ην ζπλέιαβαλ, ην ζρεδίαζαλ θαη ην 

εθηέιεζαλ.  

Έρσ πιήξε ζπλαίζζεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ είλαη εχθνιν λα βάδεη θαλείο ην δάθηπιν 

πάλσ ζην ηξαχκα κηαο πφιεο, φηαλ ε πιεγή δελ έρεη θιείζεη. Καη δελ έρεη θιείζεη, γηαηί 

νη ζπλέπεηεο απφ ην ηξαχκα είλαη αθφκε δσληαλέο. Αιιά δελ έρεη θιείζεη θαη γηα 

άιινπο δχν ιφγνπο. Ο έλαο είλαη φηη νη ππφινγνη γηα ηε ζθαγή δελ ινγνδφηεζαλ πνηέ. 

Οξηζκέλνη νχηε θαλ αλαδεηήζεθαλ, θαη φζνη αλαδεηήζεθαλ αζσψζεθαλ πξηλ θαλ 

δηθαζηνχλ
2
. Ο άιινο είλαη φηη ππάξρνπλ νκφηερλνη πνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ κε ηηο 

πξνθιεηηθά πξφρεηξεο αλαιχζεηο ηνπο ηξαπκαηίδνπλ ην ίδην ην ηξαχκα. ε κηα 

ειεχζεξε θαη δεκνθξαηηθή θνηλσλία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο ηδεψλ θαη ε 

ειιεηκκαηηθή πνηφηεηα ελφο θεηκέλνπ δελ είλαη επαξθήο ιφγνο ην θείκελν απηφ λα κελ 

θπθινθνξεί. Όηαλ φκσο ε πξνρεηξφηεηα γίλεηαη κφδα θαη ηάζε, ππάξρεη ην ελδερφκελν 

λα αλαξσηηφκαζηε γηα ηα ζηνηρεηψδε. Σν «δελ μερλψ» απέλαληη ζηνπο δνινθνλεκέλνπο 

θαηνίθνπο ηεο Παξακπζηάο είλαη έλα γεληθεπκέλν ζπκβνιηθφ κήλπκα φηη δελ μερλνχκε 

ηηο δνινθνλίεο πνπ ηξαπκάηηζαλ φιε ηε Θεζπξσηία ζηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο θαη ηνπ 

κεηνλνηηθνχ αιπηξσηηζκνχ. Γελ ππάξρεη ρσξηφ ζην λνκφ απηφ πνπ λα κελ έρεη κηθξέο ή 

κεγάιεο ηζηνξηθέο νπιέο. Βάδνπκε ηελ παιάκε καο πάλσ ζηηο νπιέο ζεκαίλεη 

κειεηνχκε ηα ζεκάδηα γηα λα κελ μεράζνπκε ηηο δπλάκεηο εθείλεο ηνπ θαθνχ πνπ ηα 

πξνμέλεζαλ, θαη θπξίσο ηηο ηδέεο πνπ εμέζξεςαλ ηελ θαηαζηξνθηθή  βνχιεζε θαη ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ επέηξεςαλ ζ’ απηή ηε βνχιεζε λα εθδεισζεί θαη λα γίλεη 

δνινθνληθή πξάμε. Γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη νη ηδέεο είλαη καθξνβηφηεξεο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ ηηο είραλ θάπνηε ζηε ζπλείδεζε  θαη δελ πεζαίλνπλ θαη’ αλάγθελ κε ηνλ θπζηθφ 

ζάλαην ησλ θνξέσλ ηνπο. 

 

Αηζζάλνκαη, ινηπφλ, έλα πξνζσπηθφ ρξένο απέλαληη ζηελ πφιε πνπ κε θηινμέλεζε 

αιιά θαη κηα ππεξεζία πνπ ρξσζηψ ζαλ δάζθαινο ζηε λέα γεληά: ηε δηαπαηδαγώγεζε 

ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ ζηελ εηξήλε. Ζ δηαπαηδαγψγεζε, φκσο, ζηελ εηξήλε 

πξνυπνζέηεη ηελ εηνηκφηεηα γηα αληίζηαζε ζηνπο κεραληζκνχο ηεο επηζεηηθήο βίαο θαη 

ηνπ ζαλάηνπ, πξηλ απηνί ελεξγνπνηεζνχλ. Με ηε ζεηξά ηεο, ε εηνηκφηεηα γηα αληίζηαζε 

εληζρχεηαη απφ ηε γλψζε. Σε γλψζε πνπ πεγάδεη ηφζν απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ, φζν θαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο βίαο κέζσ ηεο αλεμάξηεηεο, αδέζκεπηεο θαη 

αληηθεηκεληθήο έξεπλαο ηεο ηζηνξηθήο εκπεηξίαο. Ηδηαίηεξα ζε κηα επνρή ε νπνία έρεη 

αξρίζεη λα καο πξνβιεκαηίδεη αλαθνξηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο, 

ε αδέζκεπηε έξεπλα είλαη ν θαιχηεξνο δξφκνο λα θηάζνπκε ζηελ αμηφπηζηε γλψζε.  

 

Ζ βία θαη ε εξκελεία ηεο 

 

Τπάξρνπλ ηξία ζεσξεηηθά πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί ε 

δνινθνληθή βία πνπ ζεκάδεςε ηελ πφιε ηεο Παξακπζηάο  ην επηέκβξε ηνπ 1943. 

χκθσλα κε ην πξψην, ε βία πνπ εθδειψζεθε ελαληίνλ ηεο πφιεο ηεο Παξακπζηάο 

ήηαλ ππέξβαζε ζηελ εθαξκνγή θαλφλσλ ηεο γεξκαληθήο θαηνρηθήο αξρήο απφ 

παξαβάηεο αμησκαηηθνχο θαη γεληθά απφ κέιε ηεο Βέξκαρη πνπ ήηαλ δηαπνηηζκέλα κε 

ην λαδηζηηθφ πλεχκα θαη αλαιάκβαλαλ δνινθνληθέο πξσηνβνπιίεο είηε γηα λα δψζνπλ 

«ξηδηθέο ιχζεηο» ζε ηξέρνληα ζέκαηα, είηε επεηδή αξέζθνληαλ ζηε ρξήζε βίαο, 

γλσξίδνληαο φηη έρνπλ ηελ θάιπςε ηνπ Φχξεξ θαη ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ δηθηχνπ κέζα ζην 

ζηξαηφ. Οη πξάμεηο ηνπο δελ εχξηζθαλ πάληνηε ζχκθσλνπο ηνπο δηνηθεηηθνχο ησλ 
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πξντζηακέλνπο, αιιά νη ηειεπηαίνη δελ ηνικνχζαλ γηα επλφεηνπο ιφγνπο λα πάξνπλ 

κέηξα ελαληίνλ ησλ ζεξκφαηκσλ λαδί. 

 

χκθσλα κε ην δεχηεξν πιαίζην, ε βία πνπ εθδειψζεθε ζηελ Παξακπζηά δελ δηαθέξεη 

ζε ηίπνηε απφ ηε βία πνπ εθδειψζεθε θαη ζε άιια ζεκεία ηεο Ζπείξνπ – αιιά θαη ηεο 

ππφινηπεο Διιάδαο - ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ λαδηζηηθή βία έρεη κειεηεζεί αξθεηά σο 

θαηλφκελν, θαη θπξίσο σο εξγαιείν επεθηαηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο πνιηηηθήο. Αθξαία 

θαη ζθιεξά κέηξα, ηδενινγία ηεο θπιεηηθήο αλσηεξφηεηαο, ε αξρή ηεο ζπιινγηθήο 

ελνρήο, ε αξρή ηεο κεδεληθήο αλνρήο απέλαληη ζε θαηλφκελα κε-ζπκκφξθσζεο ζηελ 

θαηνρηθή βνχιεζε, θαη γεληθφηεξα ζηε βνχιεζε ηνπ θαζεζηψηνο, ήηαλ ε πεκπηνπζία 

ηεο λαδηζηηθήο βίαο. Ζ Παξακπζηά ήηαλ κηα απφ ηηο εθαηνληάδεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

αθξαίαο βίαο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζηελ πεξηνρή λαδηζηηθή ηάμε θαη ζπκκφξθσζε. 

 

χκθσλα κε ην ηξίην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε εγθιεκαηηθή βία πνπ ρηχπεζε ηελ 

Παξακπζηά έρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο βίαο ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ, αιιά θαη θάπνηα αθφκε. 

Έρεη, δειαδή, ηε γλσζηή εξγαιεηαθή δηάζηαζε ηεο βίαο σο κέζνπ ηξνκνθξάηεζεο θαη 

ζπκκφξθσζεο δηα ηνπ ηξφκνπ, αιιά θαη ηε δηάζηαζε ηνπ αθαληζκνχ ηνπ «άιινπ», ηεο 

εθηφπηζήο ηνπ απφ ην πξνζθήλην, ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ απφ ηελ εζηία. Σε δεχηεξε 

απηή δηάζηαζε ζα ηελ νλφκαδα δεκνγξαθηθή δηάζηαζε. Αλ απφ ηνπο δχν ζπκκάρνπο 

πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ άζθεζε ηεο αθξαίαο βίαο ζηελ Παξακπζηά ν έλαο έδηλε 

έκθαζε ζηελ εξγαιεηαθή ηεο δηάζηαζε, ν δεχηεξνο έδηλε έκθαζε ζηε δεκνγξαθηθή ηεο 

πιεπξά, ζηε δηάζηαζε ηεο δεκνγξαθηθήο εθθαζάξηζεο κέζσ ηεο θπζηθήο εμφλησζεο 

θαη ηεο γεσγξαθηθήο κεηαηφπηζεο ηνπ «άιινπ». Απφ ηε ζθνπηά ησλ δχν λαδηζηηθψλ 

ζπκκάρσλ – ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο θαη ησλ κνπζνπικάλσλ ζπλεξγαηψλ ηνπο – ε 

Παξακπζηά είλαη ε θνηηίδα ηνπ «άιινπ». Ζ βία πνπ ζα αζθεζεί πάλσ ηεο ζρεηίδεηαη κε 

ην πψο θάζε πιεπξά ηνπ κηθξνχ λαδηζηηθνχ άμνλα λνεκαηνδνηεί απηφλ ηνλ «άιιν» θαη 

ηη ζρεδηάδεη γη απηφλ κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. 

 

Ζ ζέζε πνπ ζα ήζεια λα ππνζηεξίμσ κε βάζε ην πιηθφ πνπ ππάξρεη ζηε δηάζεζή κνπ 

είλαη φηη ε δνινθνληθή εθηέιεζε 58 ακάρσλ πνιηηψλ ζηελ πφιε ηεο Παξακπζηάο κέζα 

ζε δηάζηεκα 10 εκεξψλ απφ ηηο 19 κέρξη ηηο 29 επηεκβξίνπ ηνπ 1943 δελ ήηαλ απιά 

θάπνηα ππεξβνιηθή αληίδξαζε ηεο γεξκαληθήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ή κηαο 

κεκνλσκέλεο ζηξαηησηηθήο κνλάδαο ή νκάδαο απέλαληη ζηελ απψιεηα γεξκαλψλ 

ζηξαηησηψλ ζε κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ζηα βφξεηα ηεο πφιεο κεξηθέο κέξεο 

λσξίηεξα. Ήηαλ, αληίζεηα, ζπλεηδεηή θαη κεζνδεπκέλε ελέξγεηα πνπ ζηφρεπε φρη κφλνλ 

ζηελ ηξνκνθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ δηα ηνπ ηξφκνπ 

ζπκκφξθσζε ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ, αιιά θπξίσο ζηελ εμνπδεηέξσζε ηεο πφιεο σο 

δηνηθεηηθήο, πνιηηηζκηθήο θαη νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ηελ εμφλησζε ζεκαληηθνχ 

ηκήκαηνο ηεο εγεζίαο ηεο θαη ηελ έκκεζε εθδίσμε ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ απφ 

ηελ πεξηνρή, θάηη πνπ κε ηε ζεκεξηλή νξνινγία ζα νλνκάδακε πξάμε εζλνθάζαξζεο. 

Ήηαλ έλα απφ ηα νδπλεξφηεξα επεηζφδηα κηαο γεληθφηεξεο επηρείξεζεο αλαδηάηαμεο 

ηνπ πιεζπζκνχ ζε νιφθιεξε ηεο Θεζπξσηία, ε νπνία άξρηζε ην 1941 - κεηά ηελ 

θαηνρή ηεο πεξηνρήο απφ ηα ηηαιηθά ζηξαηεχκαηα - αιιά δελ νινθιεξψζεθε πνηέ γηα 

δχν ιφγνπο: πξψηνλ, επεηδή ππήξμε έλνπιε αληίζηαζε ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ πνπ ηελ 

επηρείξεζαλ, δειαδή ελαληίνλ ησλ θαηνρηθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη ησλ ζπλεξγψλ ηνπο, 

θαη, δεχηεξνλ, επεηδή ε ηξνπή πνπ πήξε ν πφιεκνο, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπκκαρία 

Ηηαιίαο-Αιβαλίαο-Γεξκαλίαο, φζν θαη αλαθνξηθά κε  ηηο εμειίμεηο ζην αλαηνιηθφ 

κέησπν, ππήξμε δπζκελήο γηα ηνλ αιβαληθφ αιπηξσηηζκφ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Θεζπξσηίαο. Ζ ηδέα ηεο Μεγάιεο Αιβαλίαο κε ηελ ελζσκάησζε ηκήκαηνο ηνπ 

ειιεληθνχ εδάθνπο ζηελ επηθξάηεηα ηεο ηξίηεο επξσπατθήο ρψξαο ηνπ άμνλα 
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εληαθηάζηεθε νξηζηηθά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944, φηαλ νη δπλάκεηο ηνπ άμνλα καδί κε ηα 

έλνπια ηκήκαηα ησλ κνπζνπικάλσλ Αιβαλψλ πηεδφκελεο απφ ειιεληθά αληαξηηθά 

ηκήκαηα ππνρψξεζαλ πξνο ηελ Αιβαλία, ζπκπαξαζχξνληαο ζηε θπγή ηνπο απηή θαη 

ηνλ φγθν ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ, ηνλ νπνίν πξψηα είραλ θξνληίζεη λα παγηδέςνπλ ζηα 

λαδηζηηθήο εκπλεχζεσο αιπηξσηηθά ηνπο ζρέδηα. 

 

Σν θιίκα ηεο επνρήο: ε θαζεκεξηλόηεηα ηνπ ηξόκνπ 

 

Αο πξνζπαζήζνπκε λα κεηαθεξζνχκε λνεξά ζηελ Διιάδα ηνπ 1943 γεληθά θαη ηε 

Θεζπξσηία εηδηθφηεξα
3
. Ζ Παξακπζηά, φπσο θαη νιφθιεξε ε Θεζπξσηία, ηδσκέλε απφ 

ηε ζθνπηά ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ησλ Γεξκαληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ εθείλεο ηεο 

επνρήο, δειαδή απφ ηε ζθνπηά ηεο λαδηζηηθήο Βέξκαρη, βξίζθεηαη ζε κηα επηθίλδπλε 

πεξηνρή. Δίλαη ηνπνζεηεκέλε πνιχ θνληά ζηηο αθηέο ζηηο νπνίεο ζχκθσλα κε ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ επηηειείνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Υίηιεξ ζα επηρεηξεζεί απφβαζε 

ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ
4
. Ζ εθηίκεζε απηή αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ ήηηα ζην 

ηάιηλγθξαλη θαη δηαηεξείηαη κέρξη ηηο ηειεπηαίεο βδνκάδεο ηεο παξνπζίαο ησλ 

γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Ήπεηξν ην θζηλφπσξν ηνπ 1944. 

 

Ζ βνχιεζε ηεο επίιεθηεο κνλάδαο – θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 1. Μεξαξρίαο Οξεηλψλ 

Καηαδξνκψλ, ε νπνία ην θαινθαίξη ηνπ 1943 πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 23.000 

ζηξαηηψηεο - πνπ κεηαθέξεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ Ήπεηξν απφ ηνλ Καχθαζν (αθνχ 

πξψηα θάλεη έλα δνινθνληθφ δηάιεηκκα ζην Μαπξνβνχλην ζηα πιαίζηα ηεο 

ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο «βάξηο», ζηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ ε δηάιπζε ησλ 

γηνπγθνζιαβηθψλ αληαξηηθψλ δπλάκεσλ) ήηαλ λα γίλνπλ ξηδηθέο εθθαζαξίζεηο ζε φιε 

ηελ Ήπεηξν, μεθηλψληαο απφ ηε Θεζπξσηία, ψζηε λα απνηξαπεί ε θαηά ηηο εθηηκήζεηο 

ηεο επηθείκελε ζπκκαρηθή απφβαζε
5
. Όπσο θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, νη 

εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ αληαξηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηνπ 

άκαρνπ πιεζπζκνχ ηαπηόρξνλα, πιελ ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ πνπ φρη κφλνλ 

ζηε Θεζπξσηία, αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ησλ Βαιθαλίσλ – αξθεί λα  ζπκεζνχκε ηηο 

δχν ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ησλ Μεξαξρηψλ SS «Υαληδάξ» θαη «θεληέξκπεεο» 

ζηε Βνζλία θαη Αιβαλία αληίζηνηρα, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ θπξίσο κνπζνπικάλνπο 

καρεηέο θαη ήηαλ νξγαληθά εληαγκέλεο ζηα ρηηιεξηθά ζηξαηεχκαηα. 

 

ηελ πξψηε θαη πνιχ ζχληνκε θάζε ζπλχπαξμεο ησλ ηηαιηθψλ θαη ησλ γεξκαληθψλ 

ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο ζηελ Ήπεηξν – νπζηαζηηθά απφ ηηο αξρέο Ηνπιίνπ ηνπ 1943 

κέρξη ηηο 9 επηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο – ηζρπξνί παξάγνληεο ησλ δεχηεξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηνηθεηή ηεο 1. Μεξαξρίαο Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ  

αληηζηξάηεγνπ ηφηε Walter von Stettner θαη ησλ δηνηθεηψλ ηνπ 98. θαη 99. 

πληάγκαηνο Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ επηρεηξνχλ λα λνκηκνπνηήζνπλ απέλαληη ζηελ 

ππεξθείκελε ηηαιηθή ζηξαηησηηθή αξρή (26. ψκα ηξαηνχ, 11. ηξαηηά) κνλνκεξείο 

ζηξαηησηηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζηνηρεία αθξαίνπ ηξφκνπ, φπσο ηνλ είρε 

εηζαγάγεη θαη ηνλ είρε επηβάιεη ν Υίηιεξ κέρξη ηφηε ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

αληαξηηθψλ θηλεκάησλ ζηηο θαηερφκελεο αλαηνιηθέο ρψξεο θαη ζηα Βαιθάληα
6
. Σν 

Φαλάξη θαη ε Παξακπζηά κπαίλνπλ ζην ζηφραζηξν σο πηζαλνί απνδέθηεο ζθιεξψλ 

ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ εθ κέξνπο ηεο Βέξκαρη, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη φρη 

κφλνλ ε εμφλησζε ησλ αληαξηψλ θαη ησλ ππφπησλ γηα νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία κε 

απηνχο, αιιά θαη ηνλ εθηνπηζκφ φισλ ησλ ηθαλψλ λα θέξνπλ φπια αλδξψλ ειηθίαο απφ 

15 έσο 60 εηψλ. Ζ απφπεηξα απηή ζα απνηχρεη ζηελ πξψηε θάζε – ζηελ νπνία 

ππεξθείκελε ζηξαηησηηθή αξρή είλαη ε ηηαιηθή – θπξίσο εμ αηηίαο ησλ ελζηάζεσλ ηνπ 

δηνηθεηή ηνπ 26. ψκαηνο ηξαηνχ ζηξαηεγνχ Della Bona, ελζηάζεηο πνπ νθεηιφηαλ 
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φρη κφλν ζε δηαθνξέο ζηξαηησηηθνχ ηχπνπ, αιιά θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, φπσο π.ρ. 

ηα ηηαιηθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή, φπσο απνδεηθλχνπλ νη νδεγίεο πνπ δέρεηαη ν 

ίδηνο ν Della Bona απφ ηελ πξντζηακέλε ηνπ αξρή, δειαδή απφ ηνλ δηνηθεηή ηεο 11. 

ηξαηηάο ζηξαηεγφ Vecchiarelli
7
. ηηο 10. Ηνπιίνπ ηνπ 1943 – αθξηβψο ηελ εκέξα πνπ 

ηκήκαηα ηεο 1. Μεξαξρίαο δηαζρίδνπλ ηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα θνληά ζηελ πεξηνρή 

ηεο Κφληηζαο - είρε ήδε αξρίζεη ε απφβαζε ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ζηε ηθειία θαη 

ην κέιινλ ηνπ πνιέκνπ άξρηζε λα γίλεηαη αξθεηά ξεπζηφ γηα ηηο δπλάκεηο ηνπ άμνλα. 

 

Ζ επηρείξεζε κε ηνλ θσδηθφ «Augustus», ζηελ νπνία  πξσηνζηαηεί ην 99. χληαγκα 

Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ κε δηνηθεηή ηνλ ζπληαγκαηάξρε  Josef Remold, έλαλ απφ ηνπο 

πην ζθιεξνππξεληθνχο λαδί πνπ πέξαζαλ απφ ηελ Ήπεηξν, ζπκκεηέρνπλ θαη ηηαιηθέο 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ππφ ηνλ Manfredini, φπσο επίζεο θαη έλνπινη κεηνλνηηθνί 

κνπζνπικάλνη ηεο Θεζπξσηίαο. Ζ θαηαζηξνθή ησλ ρσξηψλ ηνπ Φαλαξίνπ ε νπνία 

ζπληειείηαη θπξίσο ζηε κεζαία θάζε ηεο επηρείξεζεο – 10 κε 14 Απγνχζηνπ 1943 – 

είλαη ην πξψην εχγισηην δείγκα ηνπ πψο ελλνεί ε λέα θαηνρηθή δχλακε ηελ εηξήλεπζε 

ζηελ πεξηνρή, κε πνηεο κεζφδνπο ηελ πινπνηεί θαη κε πνηνπο ζπκκάρνπο ζπκπξάηηεη. Ζ 

ςπρξά νξγαλσκέλε επηρείξεζε θαηαζηξνθήο ηνπ Φαλαξίνπ
8
  πεξηιακβάλεη 

νξγαλσκέλεο δνινθνλίεο ησλ ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, θαηαζηξνθή θάζε 

είδνπο αγαζνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα θηάζεη ζηα ρέξηα ησλ αληαξηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο Βέξκαρη, θαη επίζεο θαηαζηξνθή ησλ ππνδνκψλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ θαη γηα ηε ζηέγαζε ησλ αλζξψπσλ πνπ 

εξγάδνληαη λα ηα παξαγάγνπλ
9
. Οη δηαηαγέο θαη νη νδεγίεο πνπ έρεη εηνηκάζεη ε 

δηνίθεζε ηεο Μεξαξρίαο γηα ηηο κνλάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζηξνθή 

πεξηιακβάλνπλ εθαξκνγή ηεο δηαηαγήο ηνπ Φχξεξ,  κηα κλεκεηψδε γηα ηελ 

εγθιεκαηηθφ πλεχκα δηαηαγή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε δσή ζηηο θαηερφκελεο 

πεξηνρέο δελ αμίδεη ηίπνηε
10

. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππ’ αξ. 002060/16.9.1941 δηαηαγή ηνπ 

Γεληθνχ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ζηξαηεγφ Keitel θαη 

αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο ζηηο ρψξεο πνπ είρε θαηαθηήζεη ε Βέξκαρη: 

 

 «…Σα κέρξη ηώξα ιεθζέληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θνκκνπληζηηθήο εμέγεξζεο 

απνδείρζεθαλ ελ γέλεη αλαπνηειεζκαηηθά. Ο Φύξεξ δηέηαμε όηη από ηώξα θαη ζην εμήο ζα 

γίλεηαη παληνύ ρξήζε ησλ πιένλ απζηεξώλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα εμνπζελσζεί ζε 

ζπληνκόηαην ρξνληθό δηάζηεκα απηό ην θίλεκα. Μόλν κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ν νπνίνο 

εθαξκόζηεθε πάληνηε κε επηηπρία ζηε ηζηνξία ηεο εμάπισζεο ηεο ηζρύνο από κεγάινπο 

ιανύο, κπνξεί λα εκπεδσζεί ε εζπρία. ρεηηθά κε ην δήηεκα απηό ηζρύνπλ νη παξαθάησ 

νδεγίεο: 

(α) ε θάζε πεξίπησζε αληίζηαζεο θαηά ησλ γεξκαληθώλ θαηνρηθώλ δπλάκεσλ, θαη 

αλεμάξηεηα από ην πώο είλαη θάζε θνξά νη πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο, ε αληίζηαζε πξέπεη 

λα απνδίδεηαη ζε θνκκνπληζηηθά αίηηα 

(β) Πξνθεηκέλνπ λα παηαρζεί ε αληίζηαζε ελ ηε γελέζεη ηεο, πξέπεη ζηελ πξώηε θηόια 

πεξίπησζε ρσξίο ρξνλνηξηβή λα γίλεη ρξήζε ησλ πην ζθιεξώλ κέζσλ γηα λα εκπεδσζεί 

ην θύξνο ησλ θαηνρηθώλ δπλάκεσλ θαη λα πξνιεθζεί ε εμάπισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ωο 

πξνο απηό δένλ λα ιεθζεί ππόςε όηη ε αλζξώπηλε δσή ζηηο ελ ιόγσ ρώξεο δελ ζεκαίλεη 

απνιύησο ηίπνηε θαη όηη ην απνηξεπηηθό απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη κόλν κέζσ 

αζπλήζηζηεο ζθιεξόηεηαο. Ωο αληίπνηλν γηα ηελ απώιεηα δσήο ελόο γεξκαλνύ ζηξαηηώηε 

πξέπεη γεληθά ζ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο λα ζεσξείηαη ινγηθή ε εθηέιεζε 50-100 

θνκκνπληζηώλ. Ο ηξόπνο ηεο εθηέιεζεο πξέπεη λα εληζρύεη ην απνηξεπηηθό απνηέιεζκα» 

 

Μφλνλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ιφγσ ησλ ελζηάζεσλ ηεο απφ πιεπξάο ηππηθήο ηεξαξρίαο 

ππεξθείκελεο ηηαιηθήο ζηξαηησηηθήο αξρήο, έξρεηαη ζηηο κνλάδεο πνπ πξφθεηηαη λα 
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ιάβνπλ κέξνο ζηελ επηρείξεζε αθπξσηηθφ ζήκα γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ 

εθθξάδνπλ ην πλεχκα  απηήο ηεο δηαηαγήο, φπσο ε γεληθεπκέλε ζαλάησζε ππφπησλ θαη 

ν ππνρξεσηηθφο εθηνπηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ πεξηνρή
11

. Σνχην θπζηθά δελ 

ζεκαίλεη φηη ην πλεχκα ηεο δηαηαγήο αθπξψλεηαη. Ζ δηαηαγή πξνέβιεπε εθηφπηζε φινπ 

ζρεδφλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο – ελλνείηαη πιελ ησλ κνπζνπικάλσλ - 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο αληάξηεο. Σψξα ε εθθέλσζε γίλεηαη κε πιάγην 

ηξφπν. Πξψηα ραξαθηεξίδνληαη νη θάηνηθνη ύπνπηνη γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο αληάξηεο, 

κεηά ζπιιακβάλνληαη θαη, φηαλ δελ εθηεινχληαη, αλαθξίλνληαη θαη εθηνπίδνληαη ζηα 

Ησάλληλα θαη χζηεξα ζηε Θεζζαινλίθε ή ηε Γεξκαλία. Πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο, φπσο ην 

Moosburg ζηε Βαπαξία, θάηη ζα έιεγαλ γηα απηφ αλ ηηο ξσηνχζακε ζήκεξα: πφζνη 

Θεζπξσηνί, άξαγε, είραλ ζηε δσή ηνπο ηελ αηπρία λα ηηο γλσξίζνπλ ηφζν βίαηα, σο 

πξψηκνη Gastarbeiter ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εηζαγσγή μέλεο εξγαηηθήο 

δχλακεο ζηε ρηηιεξηθή Γεξκαλία, γλσζηνχ θαη σο «πξφγξακκα  Sauckel»;  

 

Σν απνδεηθηηθφ πιηθφ γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληάξηεο ην παξέρνπλ νη κφλνη 

ζπλεξγάηεο ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλ γισζζηθά κε 

ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Φαλαξίνπ: νη Μνπζνπικάλνη. Αιιά νη Μνπζνπικάλνη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, δελ δξνπλ αηνκηθά. Έρνπλ γξακκή, θαη ε γξακκή είλαη ζαθήο: φινη νη 

ρξηζηηαλνί ζπλεξγάδνληαη εθ πξνδηαγξαθήο κε ηνπο αληάξηεο. Γνινθνλψληαο θαη 

θαηαζηξέθνληαο, νη δχν ζχκκαρνη ειπίδνπλ  φηη ν ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο αξγά ή 

γξήγνξα ζα εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή ή ζα αθαληζζεί. Ζ «εηξήλεπζε» πνπ ζα επέιζεη 

ππεξεηεί θαη ηνπο δχν: θαη ε απφθξνπζε ηεο ππνηηζέκελεο ζπκκαρηθήο απφβαζεο 

γίλεηαη πιένλ επθνιφηεξε, αιιά θαη ε εχθνξε πεξηνρή ηνπ Φαλαξίνπ θαηαιακβάλεηαη 

θαη ειέγρεηαη απφ ηνπο κεηνλνηηθνχο, νη νπνίνη εθηνπίδνληαο ή αθαλίδνληαο ηνπο 

ρξηζηηαλνχο, θαζίζηαληαη πιένλ απφιπηε πιεηνςεθία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

Παξακπζηά, ε νπνία παξνπζηάδεηαη απφ ηε κεηνλνηηθή εγεζία ζηε γεξκαληθή αξρή σο 

πφιε ζπλεξγαδφκελε κε ηνπο αληάξηεο θαη ζεσξείηαη πιένλ σο θέληξν εθνδηαζκνχ ησλ 

αληαξηηθψλ δπλάκεσλ, σο βάζε ζηξαηνιφγεζεο αληαξηψλ  θαη σο πνιηηηθφ θέληξν ησλ 

αληαξηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ Παξακπζηά πξέπεη λα εμνπδεηεξσζεί. Ο πιεζπζκφο ηεο 

πξέπεη λα ηξνκνθξαηεζεί θαη λα δηαζθνξπηζηεί. Όζν πθίζηαηαη ε πφιε απηή σο 

θνηλφηεηα, ν εθνδηαζκφο ησλ αληαξηψλ ζα ζπλερίδεηαη. Απηή είλαη ε θπξίαξρε ινγηθή 

πνπ ππαγφξεπζε ην ρηχπεκα ζηελ Παξακπζηά, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα. Ζ 

αθνξκή – ηα αληίπνηλα γηα ην επεηζφδην ζηε θάια ιίγεο κέξεο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε 

– είλαη άιιε ππφζεζε, ζα κπνξνχζε άιισζηε λα είλαη θαη δηαθνξεηηθή. 

 

Οη ηξηβέο, κεξηθέο θνξέο πνιχ έληνλεο, αλάκεζα ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπ άμνλα – θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλάκεζα ζηελ 1. Μεξαξρία θαη ηελ ηηαιηθή δηνίθεζε – είλαη ήδε 

γλσζηέο απφ ηε ζεηεία ηεο Μεξαξρίαο ζην Μαπξνβνχλην ηελ άλνημε ηνπ 1943. 

Δκθαλίδνληαη, φκσο, θαη ζηελ Παξακπζηά ηα πξψηα δείγκαηα γεξκαληθήο θαρππνςίαο 

απέλαληη ζηα ηηαιηθέο αξρέο
12

. Σν 2ν Δπηηειηθφ Γξαθείν ηνπ 99. πληάγκαηνο Οξεηλψλ 

Καηαδξνκψλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αληηθαηαζθνπεία. Ο αξκφδηνο αμησκαηηθφο, 

ππνινραγφο Pfützner, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπ ζηε Μεξαξρία 

Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ θαη ην 22. ψκα ηξαηνχ έρεη ελεξγή αλάκημε ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο Παξακπζηάο, ζηέιλεη ζηηο 

25.8.1943 ζηνλ νκφινγφ ηνπ ηεο 1. Μεξαξρίαο Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ  Dr. Rothfuchs, 

ηελ αθφινπζε επηζηνιή: 

 

«ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Μαδαξαθηάο, έλαο Ηηαιόο ινραγόο, 

πηζαλόλ ζηηο 19.8.43, κε δύν άιινπο αμησκαηηθνύο πήγε από ηελ Πάξγα ζην ρσξηό απηό 

θαη δήηεζε από ηνπο θαηνίθνπο λα θιείζνπλ αλππεξζέησο εηξήλε άλεπ όξσλ κε ηηο 
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ειιεληθέο αληαξηηθέο νκάδεο ηεο πεξηνρήο Διεπζεξίνπ. Οη γεξκαληθέο δπλάκεηο δελ 

πξόθεηηαη νύησο ή άιισο λα κείλνπλ γηα πνιύ θαηξό αθόκε  ζηελ πεξηνρή. Πάλησο δελ 

κπνξνύλ λα ππνινγίδνπλ ζ’ απηνύο θαη έηζη είλαη θαιύηεξα λα ζπκβηβαζηνύλ. Δθηόο 

απηνύ, απαγνξεύεη ζηνπο Αιβαλνύο λα ηεζνύλ ζηε δηάζεζε ηεο Βέξκαρη ρσξίο έγθξηζε 

ηεο ηηαιηθήο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο, είηε ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο, είηε ζε άιιεο 

απνζηνιέο. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Πάξγα νη Ηηαινί αμησκαηηθνί έκεηλαλ ηξεηο 

ώξεο ζην Διεπζέξην όπνπ θαη γεπκάηηζαλ. Ο ινραγόο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνο ηνπ 

ηηαιηθνύ πνιηηηθνύ ηκήκαηνο ζηελ Πάξγα. Ζ πξνπαγάλδα απηή ζπκβαδίδεη κε ηελ 

πξνπαγάλδα ησλ Ηηαιώλ ζηελ Παξακπζηά, ε νπνία ζηνρεύεη επίζεο ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ 

Αιβαλώλ από κηα πηζαλή ζπλεξγαζία κε ην γεξκαληθό ζηξαηό.» 

 

  Αιιά ην 26. ηηαιηθφ ψκα ηξαηνχ παξακέλεη αθφκε ππεξθείκελε ζηξαηησηηθή αξρή. 

Σππηθά δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαθακθζεί εχθνια. Δπηρεηξείηαη κελ ε παξάθακςή ηνπ 

κέζσ ηεο 11. ηξαηηάο, ρσξίο φκσο λα θέξεη απνηέιεζκα. Μηα κέξα πξηλ απφ ηηο 

πξψηεο ζπιιήςεηο ηνπ Απγνχζηνπ ζηελ πφιε ηεο Παξακπζηάο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

14.8.1943, ιακβάλεη ρψξα ζχζθεςε αλάκεζα ζε επηηειηθνχο αμησκαηηθνχο ησλ δχν 

θαηνρηθψλ δπλάκεσλ ζηα Ησάλληλα, κε πξσηνβνπιία ηεο γεξκαληθήο πιεπξάο θαη κε 

ζθνπφ λα πεηχρεη κηα εμνπζηνδφηεζε ηεο ηηαιηθήο αξρήο γηα κνλνκεξή δξάζε – δει. 

ζπιιήςεηο θαη εθηειέζεηο – ζε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί ππφζεζε θαηαζθνπείαο. 

Όλησο ε ζχζθεςε εμειίζζεηαη φπσο επηζπκεί ε γεξκαληθή πιεπξά, ε νπνία γηα λα είλαη 

ζίγνπξε γηα ην απνηέιεζκα ηεο ζχζθεςεο, ζηέιλεη ηελ επνκέλε, 15.8.43, έλα έγγξαθν 

ζην 26. ψκα ηξαηνχ κε ην νπνίν αλαθνηλψλεη ηε ζπκθσλία πνπ είρε επηηεπρζεί ηελ 

πξνεγνπκέλε
13

: 

 

«Ζ Μεξαξρία έρεη ηελ ηηκή λα γλσζηνπνηήζεη ζην 26. ώκα ηξαηνύ ηα αθόινπζα: 

 

1. ε πεξίπησζε απνθάιπςεο θαηαζθνπείαο ή νξγάλσζεο πνπ ππνζάιπεη ηνπο 

αληάξηεο ζεσξείηαη ζθόπηκν λα γίλνληαη άκεζα ζρεηηθέο ζπιιήςεηο. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ακνηβαία ελεκέξσζε γύξσ από ην εθάζηνηε 

αληηθείκελν. Ζ Μεξαξρία ππνζέηεη όηη ην 26. ώκα ηξαηνύ είλαη ζύκθσλν κε 

ηελ πξόηαζε απηή. 

2. ηνλ παξόληα ρώξν επηρεηξήζεσλ ηεο Μεξαξρίαο λνηίσο ηεο Παξακπζηάο, ν 

Ννπξί Νηίλν, Ηηαιόο ππήθννο αιβαληθήο εζλόηεηαο, έρεη πξνζθέξεη αλεθηίκεηεο 

ππεξεζίεο. Ζ επηηπρήο δξάζε ελαληίνλ ησλ αληαξηώλ ζηελ πεξηνρή απηή 

εληζρύζεθε κέζσ ηεο θαιήο γλώζεο πξνζώπσλ θαη ηνπνζεζηώλ εθ κέξνπο ηνπ ελ 

ιόγσ πξνζώπνπ. Δπεηδή από ηελ πιεπξά κηαο ηνπηθήο ζηξαηησηηθήο ηηαιηθήο 

δηνίθεζεο γηα άγλσζηνπο ιόγνπο ππήξμε ε πξόζεζε λα ζπιιεθζεί ν Ννπξί, ζα 

ήηαλ ζθόπηκν ν ελ ιόγσ λα παξακείλεη ζηε δηάζεζε ησλ γεξκαληθώλ ππεξεζηώλ. 

3. Γηαπηζηώζεθε όηη ηόζν νη Γεξκαλνί όζν θαη Ηηαινί ζηξαηηώηεο επηζθέπηνληαη 

δηαξθώο ηελ εβξατθή ζπλνηθία ζηα Ησάλληλα. Γηα ιόγνπο αληηθαηαζθνπείαο 

πξνηείλεηαη λα απαγνξεπζεί ε είζνδνο όισλ ησλ ζηξαηησηώλ ζηε ζπλνηθία απηή» 

 

 Σν ζθεληθφ γηα ηηο ζπιιήςεηο έρεη ζηεζεί
14

. Σελ ίδηα θηφια κέξα ηκήκαηα ηνπ ΗΗΗ 

ηάγκαηνο ηνπ 99. πληάγκαηνο Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ πνπ - πξνεξρφκελν απφ ην 

Φαλάξη θαη θαηεπζπλφκελν πξνο ηε Μελίλα πεξλάεη απφ ηελ Παξακπζηά
15

 - δηελεξγεί 

ζπιιήςεηο 33 αηφκσλ ηε λχρηα ηεο 15.8.
16

,  ελψ ηελ επφκελε κέξα ν θαηάινγνο 

ζπκπιεξψλεηαη κε άιινπο δχν.  

 

ηηο 21.00 ηεο 15.8.1943 ζπιιακβάλνληαη, ινηπφλ, ζηελ Παξακπζηά χζηεξα απφ απηέο 

ηηο κεζνδεχζεηο 33 πξφζσπα. Τπάξρεη ν θαηάινγνο ησλ ζπιιεθζέλησλ κε ηελ ειηθία 
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θαη ην επάγγεικά ηνπο. Γλήζην αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ παξνπζηάδνπκε  

ζήκεξα γηα πξψηε θνξά χζηεξα απφ 64 ρξφληα
17

. Αμίδεη λα ζεκεησζνχλ εδψ νξηζκέλα 

πξάγκαηα:  

Πξψηνλ, ν θαηάινγνο απηφο θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπληαγκαηάξρε 

Remold, ηνπ ζθιεξνχ λαδηζηή ζηξαηησηηθνχ, κέινπο ησλ SS θαη ζπγγξαθέα 

εγρεηξηδίσλ γηα ηε ρηηιεξηθή λενιαία
18

,  πνπ ζεσξείηαη ν πξσηεξγάηεο ηεο πξνζέγγηζεο 

ησλ Μνπζνπικάλσλ κε ηελ Βέξκαρη θαη ν πξσηαγσληζηήο ηεο θαηαζηξνθήο ησλ 

ρσξηψλ ηνπ Φαλαξίνπ, ζε δηαξθή θαη ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ην κνπζνπικαληθφ 

ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο (έλνπια ηκήκαηα, πιεξνθνξηνδφηεο, ζπλεξγαδφκελνη). 

Γεχηεξνλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ζπιιεθζέλησλ θαη ε πξφζεζε  ηνπ Remold γηα ηε 

κεηαρείξηζή ηνπο, έηζη φπσο απηή θαίλεηαη κέζα απφ ηα καθάβξηα ζθίηζα πάλσ ζηνλ 

θαηάινγν.  

Σξίηνλ, αλάκεζα ζηνπο επηθίλδπλνπο ινγίδεηαη θαη ν δηθεγφξνο Υξήζηνο 

ηαπξφπνπινο, φπσο θαίλεηαη απφ ην θαηαιεθηηθφ ζρφιην ηνπ ζπληαγκαηάξρε ζην 

ηέινο ηνπ θαηαιφγνπ:  

 

«Ο δηθεγόξνο Υξήζηνο ηαπξόπνπινο αλήθεη ζηα πνιύ επηθίλδπλα πξόζσπα. Καηάθεξε 

λα δηαθύγεη ηε ζύιιεςε θαη εμαθαλίζηεθε. Υαξαθηεξίδεηαη από ηνπο Ηηαινύο σο άθξσο 

επηθίλδπλνο θαη πξνο ην παξόλ θαηαδεηείηαη. Υ ζεκαίλεη επηθίλδπλνο, ζύκθσλα κε ηηο 

ηηαιηθέο αλαθνξέο»
19

. 

 

Ο θαηάινγνο κε βάζε ηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη νη ζπιιήςεηο ήηαλ έηνηκνο πξηλ απφ ηηο 

ζπιιήςεηο. Ζ γεξκαληθή πιεπξά ζηε ζπλάληεζή ηεο  κε ηνλ δηνηθεηή ησλ 

Καξακπηληέξη ζηα Ησάλληλα ηαγκαηάξρε Giardielli ιίγεο κέξεο κεηά ηηο ζπιιήςεηο, 

ηζρπξίδεηαη φηη ηνλ θαηάινγν ηνλ είρε πάξεη απφ ηηο ηηαιηθέο ππεξεζίεο ηεο 

Παξακπζηάο. Αιιά ζην ζεκείν απηφ ζα επαλέιζνπκε. Γηελεξγνχληαη αλαθξίζεηο
20

  θαη 

ν επφκελνο ζηαζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ ζα είλαη ηα Ησάλληλα. 

 

Οη ζπιιεθζέληεο ηε λχρηα ηεο 15.8.43, αθνχ αλαθξηζνχλ (16. θαη 17.8.43), ζηέιλνληαη 

καδί κε άιινπο δχν αθφκε ηηο επφκελεο κέξεο ζην ρψξν ησλ θπιαθψλ ζηα Ησάλληλα
21

. 

Απφ ηηο αλαθξίζεηο απηέο νη γεξκαληθέο θαηνρηθέο αξρέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα 

ην νπνίν ήδε επεδίσθαλ θαη ην νπνίν απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο κεηνλνηηθήο 

πξνπαγάλδαο γηα ηελ Παξακπζηά. χκθσλα κε απηφ, ε Παξακπζηά απνηειεί θέληξν 

αλεθνδηαζκνχ ησλ αληαξηψλ θαη θέληξν ηνπ πνιηηηθνχ ζθέινπο ηεο αληαξηηθήο 

νξγάλσζεο ηεο πεξηνρήο, ε εγεζία ηεο πφιεο βξίζθεηαη  ζηελ ππεξεζία ησλ αληαξηψλ, 

ελψ ε ζρέζε ησλ ηηαιηθψλ αξρψλ θαηνρήο θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο πφιεο απηήο είλαη 

θαιή. Γηα θάπνηνπο ιφγνπο, φκσο, ππάξρνπλ αληηξξήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ηηαινχ 

ζηξαηεγνχ, δηνηθεηή ηνπ 26
νπ

 ψκαηνο ηξαηνχ ζηα Ησάλληλα. Ζ 11. ηξαηηά ζηελ 

νπνία απεπζχλεηαη ε 1. Μεξαξρία Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ παξαπέκπεη ην ζέκα  ησλ 

νκήξσλ θαη ησλ αληηπνίλσλ ζην Ηηαιηθφ Γεληθφ Δπηηειείν θαη ηαπηφρξνλα δηαηάζζεη 

ηνλ Della Bona λα εθαξκφζεη παιαηφηεξε δηαηαγή ηεο ηξαηηάο (Ηνχιηνο 1943) γηα ηα 

ζέκαηα απηά. ε κηα ζπλάληεζε κε ηελ ηηαιηθή Καξακπηλεξία ησλ Ησαλλίλσλ ηηο 

επφκελεο κέξεο ε γεξκαληθή πιεπξά εθθξάδεη ηελ απνξία ηεο γηα πνην ιφγν ππάξρνπλ 

απηέο νη αληηξξήζεηο, αθνχ φια είραλ θαλνληζηεί ζηηο 14.8.43 ζηε ζχζθεςε κε ηνλ 

αξρεγφ ηνπ επηηειείνπ ηνπ 26 ψκαηνο ηξαηνχ. ην θείκελν εξγαζίαο πνπ είρε 

εηνηκαζηεί γηα ηε ζπλάληεζε κε ην δηνηθεηή ηεο Καξακπηλεξίαο, νη γεξκαληθέο 

ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ θαιχπηνπλ απνιχησο ηνλ Ννπξί Νηίλν, επηκέλνληαο ζηε  κε 

αλάκημή ηνπ
22

: 
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«Ζ επηρείξεζε ζύιιεςεο ζηελ Παξακπζηά δελ έγηλε κε ππόδεημε ηνπ Ννπξί. Σα νλόκαηα 

ησλ ζπιιεθζέλησλ ππνδείρζεθαλ από ζπιιεθζέληα πξάθηνξα θαη από πιεξνθνξίεο 

αιβαλώλ πνιηηώλ. Ζ άκεζε ζύιιεςε ήηαλ επηβεβιεκέλε, επεηδή αθξηβώο ηόηε πεξλνύζε 

από ηελ Παξακπζηά έλα γεξκαληθό ηάγκα. Ζ ελέξγεηα έγηλε κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο 

Μεξαξρίαο, κε αλαθνξά ζηελ εμνπζηνδόηεζε πνπ είρε δνζεί από ηηο ηηαιηθέο αξρέο. 

Γηεηάρζε επαθή κε ηελ ηνπηθή ηηαιηθή ζηξαηησηηθή αξρή ε νπνία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ελέξγεηαο από ηνλ ίδην ην ζπληαγκαηάξρε Remold. Σα νλόκαηα 

ησλ ζπιιεθζέλησλ εμεηάζηεθαλ από θνηλνύ κε ηνλ ηηαιό ζπληαγκαηάξρε ν νπνίνο 

ζεκείσζε ηα πην επηθίλδπλα ζηνηρεία. Γελ εθθξάζηεθε θακία επηθύιαμε από ηελ ηηαιηθή 

αξρή γηα ηελ ελ ιόγσ ελέξγεηα. Γη απηό ην ιόγν είλαη αθαηαλόεην πώο έθηαζαλ άιινπ 

είδνπο πιεξνθνξίεο από ηνλ αξκόδηα ηηαιό ζπληαγκαηάξρε ζην δηνηθεηή ηνπ 26. 

ώκαηνο ηξαηνύ......Δίλαη απαξαίηεην ν Ννπξί λα εξγάδεηαη αζόξπβα, γηαηί ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρεη θίλδπλνο λα απνθαιπθζεί ην δίθηπν πξαθηόξσλ (πνπ 

έρεη δεκηνπξγήζεη). Δπηζήκσο ν Ννπξί δελ θαίλεηαη νύηε θαη πξέπεη θαζόινπ λα 

θαίλεηαη» 

 

Αλ δεη θαλείο πξνζεθηηθά ηα γεξκαληθά ληνθνπκέληα, ζα δηαπηζηψζεη φηη απφ ην πξψην 

ζρέδην ηνπ εγγξάθνπ πξνο ην 26. ψκα ηξαηνχ κέρξη ην ηειηθφ θείκελν, ππάξρνπλ 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα ην πνηνο ζπλέηαμε ηνλ θαηάινγν γηα ηηο ζπιιήςεηο. Ο 

Ηηαιφο θξνχξαξρνο ηεο Παξακπζηάο είρε ελεκεξψζεη ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ – ην 

ζηξαηεγφ Della Bona – ζηα Ησάλληλα φηη ν Nuri Dino εκπιέθεηαη ζηελ ππφζεζε. Οη 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαηππψζεηο ηνπ 2
νπ

 Γξαθείνπ ηεο 1. Μεξαξρίαο γηα ην ίδην ζέκα 

αληαλαθινχλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο ππεξεζίαο λα θαιπθζεί ε εκπινθή ηνπ επίζεκνπ 

ζπλεξγάηε ηνπο, ηνπ Dr. Nuri Dino, φπσο αλαθέξεηαη ην πξφζσπν απηφ ζηα γεξκαληθά 

αξρεία. 

 

Οη εμειίμεηο, φκσο, δελ ήξζαλ έηζη αθξηβψο φπσο ηηο είρε ππνινγίζεη ν Remold, νη 

γεξκαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο  θαη ν Ννπξί Νηίλν. Τπάξρεη, φπσο είπακε, εκπινθή 

απφ πιεπξάο ηνπ 26. ψκαηνο ηξαηνχ, ην νπνίν δείρλεη δπζαξεζηεκέλν απφ ηε 

κνλνκεξή ελέξγεηα ηνπ ζπληαγκαηάξρε Remold. Ζ γεξκαληθή πιεπξά – ελ πξνθεηκέλσ 

ν ζθιεξφο λαδηζηηθφο ππξήλαο ηεο 1. Μεξαξρίαο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ν 

δηνηθεηήο ηεο  Walter Stettner, ν αμησκαηηθφο ηνπ 2
νπ

 Γξαθείνπ Dr. Rothfuchs, θαη ν 

δηνηθεηήο ηνπ 99 ζπληαγκαηάξρεο Remold – εμαλίζηαηαη γηα ηελ ππαλαρψξεζε ησλ 

Ηηαιψλ θαη πξνθαιεί ζχζθεςε  κε ηνλ δηνηθεηή ηεο ηηαιηθήο ζηξαηησηηθήο αζηπλνκίαο 

(Καξακπηλεξία) κε αληηθείκελν ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ ηχρε ησλ ζπιιεθζέλησλ. 

Σειηθά νη Ηηαινί αθήλνπλ ειεχζεξνπο ηνπο ζπιιεθζέληεο,  εθηφο απφ πέληε πνπ 

θξαηνχληαη ζε νκεξία  θαη κεηά ην ηέινο Απγνχζηνπ. Γηα ηελ απειεπζέξσζε απηψλ 

ησλ νκήξσλ  ε γεξκαληθή πιεπξά εθθξάδεη ηζρπξέο αληηξξήζεηο, αθφκε θαη φηαλ ε 

ηηαιηθή πιεπξά πξνηείλεη νη ζπιιεθζέληεο λα αθεζνχλ ειεχζεξνη, αιιά λα 

ππνρξεσζνχλ λα παξνπζηάδνληαη ζην θξνπξαξρείν ηεο Παξακπζηάο δέθα θνξέο ηελ 

εκέξα.  

 

Απφ ηε γεξκαληθή θαη ηε κεηνλνηηθή αιπηξσηηθή ζθνπηά, πάλησο, ην ζρέδην πξνο ην 

παξφλ λαπαγεί. Αιιά ε κεηνλνηηθή πξνπαγάλδα ζπλερίδεη λα δνπιεχεη. Πψο, άξαγε, 

εξγάδεηαη ε κνπζνπικαληθή πξνπαγάλδα ζηελ Παξακπζηά; Αο δνχκε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα γξαθήο απφ ηελ πεξίνδν πνπ καο ελδηαθέξεη. Πξφθεηηαη γηα 

ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ησλ γεξκαληθψλ ππεξεζηψλ ηεο 1. Μεξαξρίαο Οξεηλψλ 

Καηαδξνκψλ ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ελφο πξάθηνξα κε ηνλ θσδηθφ Peter. Όπσο 

ιέεη ζε αλαθνξά ηνπ πξνο ην 2
ν
 Γξαθείν ηεο Μεξαξρίαο ν πξάθηνξαο απηφο,  πέληε απφ 
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ηνπο απειεπζεξσζέληεο νκήξνπο πήγαλ ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ζηνπο 

αληάξηεο γηα λα ηνπο δψζνπλ ζηξαηησηηθά κπζηηθά απφ ηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ
23

.  

 

Όκσο νη ζπλζήθεο γηα ην έγθιεκα σξηκάδνπλ. Απφ ηηο 9 επηεκβξίνπ  1943 ε δηνίθεζε 

ζηελ πεξηνρή είλαη γεξκαληθή, νη πξψελ ζχκκαρνη αθνπιίδνληαη εζεινπζίσο ή κε ηε 

βία θαη ε δπλαηφηεηα παξεκβνιήο ηεο 11. ηξαηηάο θαη ηνπ 26 ψκαηνο ηξαηνχ – 

δειαδή ε δπλαηφηεηα ηηαιηθήο πνιηηηθήο γηα ηε Θεζπξσηία -  είλαη πιένλ παξειζφλ. 

Σε ζέζε ηνπ 26. ψκαηνο ηξαηνχ έρεη ήδε πάξεη ην 22. ψκα ηξαηνχ κε δηνηθεηή 

ηνλ ζηξαηεγφ Hubert Lanz
24

. Σν δνινθνληθφ ζρέδην κπαίλεη μαλά ζε εθαξκνγή θάησ 

απφ θαιχηεξνπο φξνπο γηα ηνλ άμνλα. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη ηψξα γηα ην ρηχπεκα 

ζηελ Παξακπζηά είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε κέζνδν πνπ είρε εθαξκνζηεί κέρξη ηφηε ζην 

Κεθαιφβξπζν, ηε Μνπζησηίηζα
25

 θαη ην Κνκκέλν
26

. ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο νη 

εθηειέζεηο έγηλαλ, αιιά φρη επίζεκα. Οη δνινθνληθέο πξάμεηο παξνπζηάδνληαη πάληνηε 

σο κάρεο κε αληάξηεο θαη νη λεθξνί εκθαλίδνληαη ζηηο εθζέζεηο σο απψιεηεο ηνπ 

ερζξνχ. Οη  δνινθνλεκέλνη άκαρνη παξνπζηάδνληαη ζηηο ππεξεζηαθέο εθζέζεηο ησλ 

κνλάδσλ είηε σο αληάξηεο, είηε σο ζπλεξγνί ησλ αληαξηψλ. Ζ θξάζε «εθηειέζεηο 

ακάρσλ σο αληίπνηλα» δελ εκθαλίδεηαη αθφκε νχηε ζηηο δηαηαγέο πξνο ηηο κνλάδεο, 

νχηε ζηηο ππεξεζηαθέο εθζέζεηο ησλ κνλάδσλ.  Δθηειέζεηο ακάρσλ, φπσο είπακε 

γίλνληαη, αιιά εγγξάθνληαη ςεπδψο σο απψιεηεο ηνπ ερζξνχ ζηα πιαίζηα 

εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Ζ κέζνδνο ηεο Μνπζησηίηζαο ή ηνπ Κνκκέλνπ, φκσο, είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί 

ζηελ Παξακπζηά πνπ θαηνηθείηαη απφ ρξηζηηαλνχο θαη κνπζνπικάλνπο. Δμάιινπ, κε ηα 

κέηξα ηεο επνρήο, ε Παξακπζηά δελ είλαη ρσξηφ. Δπεηδή ινηπφλ είλαη δχζθνιν λα 

ζθελνζεηεζεί ζηελ Παξακπζηά κηα εηθνληθή  κάρε κε «αληάξηεο» ζηελ νπνία λα 

ζθνηψλνληαη κφλν άκαρνη,  φπσο π.ρ. ζην Κνκκέλν - λα είλαη άξαγε απιή ζχκπησζε 

φηη νη ζπιιήςεηο ζηελ Παξακπζηά γίλνληαη ην βξάδπ ηεο 15. Απγνχζηνπ, ηελ ίδηα 

αθξηβψο κέξα πνπ πξνεηνηκάδεηαη ςπρνινγηθά ην ζηξαηησηηθφ ηκήκα (12
νο

 ιφρνο ηνπ 

98. πληάγκαηνο) πνπ ζα δηαπξάμεη ηε ζθαγή ζην Κνκκέλν ην πξσί ηεο επφκελεο 

κέξαο; – επηιέγεηαη ε (δνθηκαζκέλε ήδε απφ ην παξειζφλ) κέζνδνο ηεο ζχιιεςεο θαη 

ηεο εθηέιεζεο ζηα πιαίζηα αληηπνίλσλ γηα ηελ απψιεηα δσήο ή ηνλ ηξαπκαηηζκφ 

γεξκαλψλ ζηξαηησηψλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ην ηέηαξην ζεκείν ηεο αλαθνίλσζεο
27

 ηνπ 

«Αλσηέξνπ Γηνηθεηνχ ησλ ελ Ζπείξσ Γεξκαληθψλ ηξαηεπκάησλ», δειαδή ηνπ 

ζηξαηεγνχ Lanz, ζηηο 10.9.1943 – κία κέξα κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ – 

ζχκθσλα κε ην νπνίν «Πάζα απόπεηξα θαηά ηεο αθεξαηόηεηνο ελαληίνλ γεξκαλνύ 

ζηξαηηώηνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ ζάλαηνλ δέθα Διιήλσλ πνιηηώλ» ζα ελζσκαησζεί ζηηο 

13.9.1943 ζε επίζεκε δηαηαγή ηνπ δηνηθεηή ηεο 1. Μεξαξρίαο πξνο ηηο κνλάδεο ηνπ θαη 

ζα έρεη ηζρχ απφ ηηο 20.9.
28

 Μηα ηέηνηα δηαηαγή δελ ζα κπνξνχζε εχθνια λα 

εθαξκνζηεί – αθφκε θαη αλ είρε εθδνζεί – φηαλ έπξεπε λα εγθξηζεί απφ ην ηηαιηθφ 26. 

ψκα ηξαηνχ. Αο ζπκίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ζχλδεζκνο ηεο 1. Μεξαξρίαο ζην 

26. ψκα ηξαηνχ ήηαλ ν Harald von Hirschfeld, ν αληηζπληαγκαηάξρεο ζηνλ νπνίν ν 

Lanz ζα αλαζέζεη ιίγν αξγφηεξα ηνλ βίαην αθνπιηζκφ ηεο ηηαιηθήο Μεξαξρίαο Άθνπη 

ζηελ Κεθαιινληά. 

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1943  ε πξνζνρή ησλ γεξκαληθψλ δπλάκεσλ είλαη ζηξακκέλε ζηνλ 

αθνπιηζκφ ησλ Ηηαιψλ, δειαδή ζηε  εθαξκνγή ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζρεδίνπ κε ηνλ 

θσδηθφ Achse («Άμσλ») πνπ πξνβιέπεη ηνλ βίαην αθνπιηζκφ ησλ ηηαιηθψλ κνλάδσλ ζε 

πεξίπησζε αληίζηαζεο. Ο βίαηνο αθνπιηζκφο ζηελ Κεθαιινληά θαη ηελ Κέξθπξα 

γίλεηαη κέζα ζην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1943 απφ κνλάδεο ηνπ 

22. ψκαηνο ηξαηνχ θαη θπξίσο ηεο 1. Μεξαξρίαο Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ, ζηηο νπνίεο 
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πξσηαγσληζηνχλ ηα 98. θαη ην 99. πληάγκαηα Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ.  Ζ απφβαζε 

ζηελ Κέξθπξα γίλεηαη απφ κνλάδεο πνπ είλαη αλεπηπγκέλεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Θεζπξσηίαο, εηδηθφηεξα ζηελ Παξακπζηά θαη ηε Μελίλα. Τπεχζπλνο γηα ηελ 

επηρείξεζε είλαη ν ίδηνο ν δηνηθεηήο ηνπ 99. πληάγκαηνο Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ 

ζπληαγκαηάξρεο Remold
29

. Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 49 ζηελ Παξακπζηά, είραλ 

πξνεγεζεί νη εθηειέζεηο ρηιηάδσλ Ηηαιψλ ζηελ Κεθαιινληά, ελψ ε εθηέιεζε ζρεδφλ 

ζπλέπεζε κε ηηο εθηειέζεηο Ηηαιψλ αμησκαηηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ Κέξθπξα θαη  ιίγεο 

κέξεο αξγφηεξα, αξρέο Οθησβξίνπ, έρνπκε αλάκεζα ζηηο άιιεο θαη ηηο εθηειέζεηο 69 

Ηηαιψλ αμησκαηηθψλ ζηελ Αιβαλία, ζηε πεξηνρή ησλ Αγ. αξάληα
30

. Ο επηέκβξηνο 

ηνπ 1943 είλαη έλαο πνιχ αηκαηεξφο κήλαο, έλαο κήλαο γεκάηνο αγξηφηεηα. Όπσο 

γξάθεη ν αληηζηξάηεγνο Stettner απεπζπλφκελνο ζην 22. ψκα ηξαηνχ, ε επνρή είλαη 

θαηάιιειε γηα ηε ζπκκαρία κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο. Σν εξψηεκα είλαη αλ ε 

Παξακπζηά ζθξάγηζε απηή ηε ζπκκαρία, αλ ήηαλ ε αλζξσπνζπζία πάλσ ζηελ νπνία 

ζεκειηψζεθε ε ζπκκαρία ησλ δπλάκεσλ ηνπ λαδηζκνχ, αλ κε απηή ηελ πξάμε ε 

εγθιεκαηηθή εγεηηθή νκάδα ησλ κεηνλνηηθψλ κνπζνπικάλσλ πείζηεθε φηη ν Remold 

είλαη αμηφπηζηνο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνψζεζε ησλ αιπηξσηηθψλ ηεο ζρεδίσλ θαη φηη 

ηψξα πιένλ κπνξεί λα ζηεξίδεη αιιά θαη λα ππνινγίδεη ζηε Βεξκαρη κέρξη ηέινπο. 

 

Ζ θαηάιιειε αθνξκή γηα ην ρηχπεκα ζα δνζεί απφ έλα επεηζφδην ζηε θάια ηεο 

Παξακπζηάο, γλσζηφ ζε γεληθέο γξακκέο ζηνπο Παξακπζηψηεο
31

. ηηο 24.9.1943 έλα 

κηθξφ απφζπαζκα αλίρλεπζεο εδάθνπο ηεο 631. κνίξαο ειαθξνχ ππξνβνιηθνχ - θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ππξνβνιαξρία δηνηθήζεσο κε δηνηθεηή ηνλ ινραγφ Alfred 

Hindelang, κέινο ησλ SS -  κε επηθεθαιήο ηνλ ππαμησκαηηθφ Dörnchen δηελεξγεί κε 

εληνιή ηνπ δηνηθεηή ηνπ θπιαθίνπ βνξεηνδπηηθά ηεο πφιεο, ππνινραγνχ Keller, επίζεο 

κέινπο ησλ SS θαη, ζχκθσλα κε ηνλ ππαζπηζηή ηεο 631. κνίξαο ειαθξνχ ππξνβνιηθνχ 

Hirschfelder, ζπλδέζκνπ ηεο κνλάδαο απηήο  κε ην θξνπξαξρείν ηεο Παξακπζηάο, 

αλαγλψξηζε εδάθνπο. Σα κέρξη ηψξα γλσζηά επίζεκα γεξκαληθά αξρεία δελ θάλνπλ 

ιφγν γηα ζπκκεηνρή κνπζνπικάλσλ ελφπισλ ή άιισλ βνεζψλ ζηελ αλαγλσξηζηηθή 

επηρείξεζε, πξάγκα πνπ απφ κφλν ηνπ δελ απνδεηθλχεη ηίπνηε, κε ηελ έλλνηα φηη ε 

ζπκκεηνρή κνπζνπικάλσλ ζηηο ζηξαηησηηθέο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο γεξκαληθψλ 

ηκεκάησλ δελ κλεκνλεχεηαη πάληνηε ζηηο εθζέζεηο ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ. Όιεο νη 

ειιεληθέο πεγέο, αληίζεηα,  θάλνπλ ιφγν γηα κηα ηέηνηα ζπκκεηνρή. Σν απφζπαζκα 

απηφ δέρεηαη ηα ππξά ησλ αληαξηψλ θαη ζηε ζπκπινθή ράλνπλ ηε δσή ηνπο 5 ή 6 

ζπλνιηθά ζηξαηηψηεο. Παξακέλεη κέρξη ηψξα αδηεπθξίληζην αλ ν Keller πνπ έδσζε ηελ 

εληνιή γηα ηελ επηρείξεζε αλαγλψξηζεο έδξαζε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, ζε 

ζπλελλφεζε κε ην θξνχξαξρν ηεο πφιεο – θαη νπζηαζηηθά ζε ζπκπαηγλία κε ηνλ 

δηνηθεηή  ηνπ 99. πληάγκαηνο θαη ηνλ αμησκαηηθφ ηνπ 2
νπ

 Γξαθείνπ - ή ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ ιφρνπ ή ηνλ δηνηθεηή ηεο κνλάδαο 631, ηαγκαηάξρε 

Stöckert. Ζ πηπρή απηή ηνπ επεηζνδίνπ είλαη πξνο ην παξφλ αλεμηρλίαζηε. Σν πιηθφ πνπ 

είλαη ζηε δηάζεζή κνπ δελ επηηξέπεη λα εμαρζεί κε βεβαηφηεηα ην έλα ή ην άιιν 

ζπκπέξαζκα. Δπίζεο δελ γλσξίδνπκε αλ ν δηνηθεηήο ηεο κνλάδαο, ν ηαγκαηάξρεο 

Stöckert, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ είλαη γλσζηφ απφ ηελ νλνκαζία ηεο επηρείξεζεο πνπ 

δηελεξγήζεθε ηηο επφκελεο κέξεο ελαληίνλ ηεο έιηαλεο, ηνπ Διεπζεξνρσξίνπ, ηνπ Αγ. 

Νηθνιάνπ θαη ηνπ Αγ. Γνλάηνπ  ήηαλ ελήκεξνο γηα ηελ αλαγλσξηζηηθή απνζηνιή
32

.  

 

Ήδε φκσο πξηλ απφ ην επεηζφδην ηεο θάιαο, ζηηο 18.9.43 ζπιιακβάλνληαη ζηελ 

πεξηνρή αλάκεζα ζηε έιηαλε θαη ηελ Παξακπζηά απφ κηθηά – γεξκαληθά θαη 

κνπζνπικαληθά - απνζπάζκαηα - 60 άηνκα πνπ βξίζθνληαη θαζ’ νδφλ απφ ηα ρσξηά 

ηνπο γηα ην παξακπζηψηηθν παδάξη ηνπ αββάηνπ. Τπάξρεη αλαθνξά ηνπ θξνχξαξρνπ 

ηεο Παξακπζηάο γηα ην πψο θαη γηαηί έγηλαλ απηέο νη ζπιιήςεηο
33

. Όπσο είλαη γλσζηφ, 
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9 απφ ηνπο ζπιιεθζέληεο εθηεινχληαη ηελ επφκελε κέξα, θάηη πνπ αλαθέξεηαη ζην 

έγγξαθν ηνπ θξνπξάξρνπ πξνο ηε Μεξαξρία. Δίλαη ε πξψηε απφ ηηο δχν εθηειέζεηο 

πνπ γίλνληαη αλάκεζα ζηηο 19.9. θαη ηηο 29.9. ζηελ Παξακπζηά. Γξαπηή δηαηαγή γηα ηελ 

εθηέιεζε δελ έρεη βξεζεί. Οχηε έρεη εληνπηζηεί απηφο πνπ έδσζε ηε δηαηαγή ή ην ηκήκα 

πνπ πινπνίεζε ηελ εθηέιεζε. Τπάξρεη, φπσο αλέθεξα, έλα αλαιπηηθφ θείκελν, έγγξαθν 

ηνπ θξνχξαξρνπ ηεο Παξακπζηάο πξνο ηελ 1. Μεξαξρία Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ, 2ν 

Γξαθείν, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ηη πξνεγήζεθε ηεο πξψηεο εθηέιεζεο 

πνπ έγηλε ζηελ Παξακπζηά, κεηά ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο ηηαιηθήο ζηξαηησηηθήο 

δηνίθεζεο απφ ηε γεξκαληθή, θαη κάιηζηα πξηλ απφ ηηο 20.9., εκεξνκελία ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ απφ 13.9. δηαηαγή ηνπ Stettner πξνο ηηο κνλάδεο ηνπ σο νξφζεκν γηα 

ηελ έλαξμε ηεο επίζεκεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ησλ αληηπνίλσλ. ηελ αλαθνξά ηνπ ν 

θξνχξαξρνο δελ αλαθέξεη κφλνλ ην γεγνλφο, αιιά θαη ζην ζθεπηηθφ ηεο εγθιεκαηηθήο 

απηήο πξάμεο θαη ην ζθεπηηθφ απηφ είλαη δαλεηζκέλν απφ ηε κεηνλνηηθή 

(αιβαλνκνπζνπικαληθή) πξνπαγάλδα γηα ηε ζρέζε Παξακπζηάο-αληαξηψλ
34

: 

  

«Σν άββαην, 18.9.43, ζπλειήθζεζαλ από ηα θπιάθηά καο 60 Έιιελεο (18 άλδξεο θαη 42 

γπλαίθεο). Δξρόηαλ από ηα ρσξηά Βιαρώξη, Πέληε Δθθιεζηέο, Πιαθσηή θαη Πεηξνβίηζα. 

Ζ δηαδξνκή πξνο ηελ Παξακπζηά ήηαλ δηα κέζνπ ηνπ αληαξηηθνύ ρσξηνύ έιηαλε 

πξνθεηκέλνπ, όπσο αλέθεξαλ, λα θηάζνπλ πην ζύληνκα ζηελ Παξακπζηά γηα λα πάλε 

ζηελ αγνξά. Σα άηνκα απηά ζπλειήθζεζαλ από γεξκαλνύο ζηξαηηώηεο ζην δξόκν 

έιηαλε-Παξακπζηά. Μηα άιιε νκάδα εξρόηαλ από ηα αληαξηηθά ρσξηά Διαηαξηά θαη 

Αγ. Κπξηαθή. Όηαλ νη ρσξηθνί απηνί αλαραηηίζηεθαλ από ηα δηθέο καο θαη ηηο αιβαληθέο 

θξνπξέο, δέθα από απηνύο πξνζπάζεζαλ λα δηαθύγνπλ. Γηα λα απνηξέςνπλ ηε δηαθπγή 

θαη λα ηνπο θέξνπλ πάιη πίζσ, νη Αιβαλνί άλνημαλ ππξ. Σελ ίδηα ζηηγκή άλνημαλ ππξ θαη 

νη δπηηθώο ηνπ Διεπζεξνρσξίνπ θξππηόκελνη αληάξηεο ελαληίνλ ηεο θξνπξάο καο. Με 

βάζε ηελ αλάθξηζε δηαπηζηώζεθε όηη νξηζκέλνη από ηνπο ζπιιεθζέληεο ζπκκεηείραλ ζηνλ 

εθνδηαζκό ησλ αληαξηώλ ηεο γξακκήο Πιαθσηή-Ραβνζηίβα-Μνλή Παλαγηάο-Παξακπζηά 

θαη αληηζηξόθσο. Σα εθόδηα απνζεθεπόηαλ ζηε Μνλή Παλαγηάο
35

 θαη παξαιακβάλνληαλ 

από εθεί από ηνπο αληάξηεο. Καηά θαηξνύο βξηζθόηαλ ζηε Μνλή πάλσ από 300 αληάξηεο.  

Από ηνπο θπιαθηζκέλνπο εθηειέζηεθαλ 8 άλδξεο θαη 1 γπλαίθα. Οη ππόινηπνη, 35 άλδξεο 

θαη 10 γπλαίθεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε έξγα νδνπνηίαο.» 

(ππνγξαθή) 

Τπνινραγόο, θξνύξαξρνο                                                        

 

 

Ήδε πξηλ απφ ηηο 27.9. δηελεξγνχληαη ζηελ πεξηνρή ζπιιήςεηο ακάρσλ νη νπνίνη 

ζπγθεληξψλνληαη ζην ρψξν κέζα θαη έμσ απφ ην Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο πφιεο. Αλ ε 

Βέξκαρη ήζειε απιψο λα εθαξκφζεη ηε δηαηαγή ηνπ Stettner πνπ φξηδε ηελ αλαινγία 

1:10 ζε πεξίπησζε απψιεηαο γεξκαλνχ ζηξαηηψηε, είρε ήδε αξθεηνχο νκήξνπο ζηε 

δηάζεζή ηεο. Αιιά δελ ήζειε κφλνλ απηφ. Οη ζχκκαρνη - Βέξκαρη θαη Μνπζνπικάλνη – 

ζηφρεπαλ θαη ζε θάηη άιιν: ηε λέθξσζε ηεο πφιεο. ηηο 27.9. ηε λχρηα γίλνληαη ζηελ 

Παξακπζηά ζπιιήςεηο  απφ κηθηέο νκάδεο κνπζνπικάλσλ θαη γεξκαλψλ ζηξαηησηψλ. 

Οη ηξαγηθέο κέξεο πνπ αθνινχζεζαλ είλαη ιίγν-πνιχ γλσζηέο. ηε ιεγφκελε «δίθε ησλ 

ζηξαηεγψλ» απφ ην ακεξηθαληθφ δηθαζηήξην V ην 1947 ζηε Νπξεκβέξγε, ζηελ νπνία 

ππφδηθνο ήηαλ θαη ν δηνηθεηήο ηνπ 22. ψκαηνο ηξαηνχ ζηξαηεγφο Lanz, ην 

θαηεγνξεηήξην εζηίαδε πεξηζζφηεξν ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Κεθαιινληάο, ηεο Κέξθπξαο 

θαη ησλ Αγ. αξάληα σο πξνο ηνλ Lanz. Ζ Παξακπζηά αλαθέξεηαη κελ, αιιά δελ 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πεξίπησζε ηεο. Ο Lanz πξνζπεξλά ηελ ππφζεζε ηεο 

Παξακπζηάο ιέγνληαο π.ρ. φηη ε εκεξήζηα αλαθνξά ηεο Μεξαξρίαο ζηελ νπνία 

κλεκνλεχεηαη ε εθηέιεζε δελ έθηαζε πνηέ ζηα ρέξηα ηνπ
36

. Δίλαη βέβαην φηη ν Lanz 
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γλψξηδε γηα ηελ πνιηηηθή αληηπνίλσλ – άιισζηε απηφο ζηηο 10.9. γλσζηνπνηεί ζηνπο 

Έιιελεο επίζεκα ην κέηξν. Γλψξηδε επίζεο θαη γηα ηελ Παξακπζηά. ηηο 29.9. 

βξηζθφηαλ ζηα Γηάλλελα θαη ε εθηέιεζε είρε ήδε γίλεη φηαλ απηφο θαη ε ζπλνδεία ηνπ 

θαηεπζχλνληαη νδηθψο πξνο ην Λεζθνβίθη θαη ηελ Κνξπηζά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ
37

 αιιά θαη απφ ην εκεξνιφγην ηνπ 22. ψκαηνο ηξαηνχ.  

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αξρεία, είρε ελεκεξσζεί θαη αξγφηεξα γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ 58 ( 9 θαη 49) ζηελ Παξακπζηά
38

.  

 

Ζ ζθαγή ηεο Παξακπζηάο απαζρφιεζε ηε κεηαπνιεκηθή ζπκκαρηθή θαη γεξκαληθή 

δηθαηνζχλε δχν θνξέο. Μηα ην 1947 κε ην ακεξηθαληθφ δηθαζηήξην ελαληίνλ 7 

γεξκαλψλ ζηξαηεγψλ πνπ ήηαλ ππφδηθνη γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ. Ζ δίθε απηή είλαη 

γλσζηή θαη σο «δίθε γηα ηηο νκεξίεο» ή «ππφζεζε επηά» ή «δίθε ησλ ζηξαηεγψλ». Ό 

ζηξαηεγφο Lanz, δηνηθεηήο ηνπ 22. ψκαηνο ηξαηνχ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943 θαη 

κεηά, ήηαλ, φπσο είπακε, αλάκεζα ζηνπο θαηεγνξνχκελνπο. Ο Lanz ζηε δίθε απηή 

αξλήζεθε φηη απηφο έδσζε ηε δηαηαγή γηα ηηο εθηειέζεηο ζηελ Παξακπζηά θαη 

εκθαλίζηεθε λα κελ γλσξίδεη ηελ πεξίπησζε. Γηθάζηεθε ζε 12 ρξφληα θάζεηξμε αιιά 

ην 1952 ήηαλ ήδε ειεχζεξνο κε έλα είδνο ακλεζηίαο/ράξεο πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε. ην 

δηθαζηήξην απηφ θαλείο άιινο δελ ινγνδφηεζε γηα ηελ ππφζεζε ηεο Παξακπζηάο. 

 

ηηο 6.12.1963 ν εθπαηδεπηηθφο Wilhelm Franz Kokott, ν νπνίνο ην επηέκβξην ηνπ 

1943 ππεξεηνχζε ζηελ 631. κνίξα ειαθξνχ ππξνβνιηθνχ ζηελ Παξακπζηά, κε δηνηθεηή 

ηνλ ηαγκαηάξρε Stöckert, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζπλαληήζακε ζηελ νκψλπκε 

επηρείξεζε θαηά ηεο έιηαλεο θαη ηνπ Διεπζεξνρσξίνπ κεηά ην επεηζφδην ζηε θάια, 

θαηαζέηεη κελπηήξηα αλαθνξά ελαληίνλ ηνπ δηνηθεηή ηνπ ιφρνπ ηνπ, ινραγνχ Alfred 

Hindelang, ζηελ νπνία ηνλ θαηεγνξεί φηη ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε 60 πνιηηψλ 

ηεο Παξακπζηάο. Ζ ππφζεζε αλαηίζεηαη ζε αλαθξηηή ν νπνίνο θαιεί επηδψληεο 

ζηξαηηψηεο θαη αμησκαηηθνχο ηεο κνλάδαο απηήο λα θαηαζέζνπλ. Αλάκεζα ζε απηνχο 

πνπ θαηαζέηνπλ είλαη θαη δχν κέιε ηνπ εθηειεζηηθνχ απνζπάζκαηνο πνπ έιαβε κέξνο 

ζηελ εθηέιεζε ησλ 49: ν επηινρίαο Helmut Götte θαη ν δεθαλέαο Gerhard Garbazciok. 

Αλάκεζα ζε απηνχο πνπ δελ εθιήζεζαλ θαλ λα θαηαζέζνπλ είλαη ν ηφηε 

ζπληαγκαηάξρεο Remold, ν ππεχζπλνο ηνπ 2νπ Γξαθείνπ ηνπ 22. ψκαηνο ίιαξρνο von 

Lenthe, ν ππεχζπλνο ηνπ 2νπ Γξαθείνπ ηεο Μεξαξρίαο Dr. Rothfuchs, ν αμησκαηηθφο 

ηνπ 2νπ Γξαθείνπ ηνπ 99. πληάγκαηνο Pfützner θαη ν ηφηε θξνχξαξρνο ηεο 

Παξακπζηάο. Καλείο απφ ηνπο κάξηπξεο πνπ θαηέζεζαλ δελ “ζπκάηαη” ην φλνκα ηνπ 

θξνχξαξρνπ ηεο Παξακπζηάο θαη θαλείο απφ ηνπο ππεπζχλνπο – ππεξεζία δίσμεο 

εγθιήκαηνο, αλαθξηηήο θ.α. - δελ κπαίλεη ζηνλ θφπν λα ηνλ εληνπίζεη ή ηνπιάρηζηνλ λα 

δηαπηζηψζεη αλ βξίζθεηαη αθφκε ελ δσή. Αξθεηνί απφ ηνπο θαηαζέζαληεο απαληνχλ 

ζηεξεφηππα φηη δελ γλσξίδνπλ θαη δελ είδαλ ηίπνηε, απιψο άθνπζαλ φηη έρεη γίλεη 

θάπνηα εθηέιεζε
39

. Έλαο πξνηεζηάληεο ηεξέαο, ν Eugen Enz πνπ ππεξεηνχζε σο 

ππαμησκαηηθφο ζηε κνλάδα απφ ηελ νπνία πξνεξρφηαλ νη γεξκαλνί ζηξαηηψηεο πνπ 

έραζαλ ηε δσή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο αλαγλψξηζεο ζηε θάια ζηηο 

24.9.1943, θαηαζέηεη φηη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ζπλάληεζε ηνλ θξνχξαξρν ηεο 

Παξακπζηάο θαη πξνζπάζεζε λα απνηξέςεη ηελ εθηέιεζε, ρσξίο φκσο λα εηζαθνπζηεί. 

Μεηά ηελ παξέιαζε δεθάδσλ καξηχξσλ θαη ηελ απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ηνπ 

δηνηθεηή ηεο κνλάδαο ε νπνία ζπγθξφηεζε ην εθηειεζηηθφ απφζπαζκα Alfred 

Hindelang, ν αλαθξηηήο κε κηα αλαηξηρηαζηηθή γηα ηελ νκνηφηεηα κε ην λαδηζηηθφ 

πλεχκα λνκηθή επηρεηξεκαηνινγία ζέηεη ηελ ππφζεζε ζην αξρείν. Καλείο απφ ηνπο 

ππεπζχλνπο ηεο δνινθνλίαο δελ ζα ρξεηαζηεί λα πάεη ζε δίθε, φπσο θαίλεηαη απφ ην  

βνχιεπκα γηα ηελ ππφζεζε Hindelang: 
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“(…)Ο θαηεγνξνύκελνο Hindelang παξαδέρεηαη, ζε ζπκθσλία κε ηηο θαηαζέζεηο 

δηαθόξσλ καξηύξσλ, όηη πξνρώξεζε ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ εθηειεζηηθνύ απνζπάζκαηνο 

ύζηεξα από δηαηαγή θαη όηη αλαθνίλσζε ην κέηξν ησλ αληηπνίλσλ κε ηελ εκεξήζηα 

δηαηαγή ηεο κνλάδαο. Γελ θαηέζηε δπλαηόλ λα εμαθξηβσζεί από πνηνλ δηεηάρζε ην κέηξν 

ησλ αληηπνίλσλ. Ο δηνηθεηήο ηεο κνίξαο έρεη απνβηώζεη. Οη κάξηπξεο ππνδεηθλύνπλ όηη ε 

δηαηαγή γηα ηελ εθηέιεζε πξνεξρόηαλ είηε από ηνλ θξνύξαξρν ηεο Παξακπζηάο, είηε από 

ηε Μεξαξρία, είηε από ην ώκα ηξαηνύ, αιιά πάλησο όρη από ηνλ θαηεγνξνύκελν 

Hindelang. Ο ζηξαηεγόο Lanz, ν νπνίνο ζηηο 19.2.1948 θαηαδηθάζηεθε από ην 

ζηξαηησηηθό δηθαζηήξην V ησλ ΖΠΑ, αλάκεζα ζηα άιια θαη γηα ηελ ππόζεζε ηεο 

Παξακπζηάο, ηζρπξίδεηαη όηη δελ έδσζε απηόο ηε δηαηαγή γηα ηελ εθηέιεζε. Γελ θαηέζηε 

δπλαηό λα εληνπηζηεί ν θξνύξαξρνο ηεο Παξακπζηάο. Οη κάξηπξεο θαηέζεζαλ ζε γεληθέο 

γξακκέο όηη ε δηαηαγή ηεο εθηέιεζεο ζεκειηώζεθε πάλσ ζε κηα δηαηαγή γλσζηή θαη σο 

δηαηαγή ηνπ Φύξεξ. Πέξαλ ηνύηνπ, ζηηο «εηδηθέο δηαηάμεηο ζην πεδίν ηνπ 2νπ Γξαθείνπ 

ηεο 1. Μεξαξρίαο Οξεηλώλ Καηαδξνκώλ» ηεο 13.9.1943 είρε δηαηαρζεί από ηηο 

20.9.1943 ε εθηέιεζε 10 Διιήλσλ γηα θάζε Γεξκαλό ζηξαηηώηε πνπ ράλεη ηε δσή ηνπ. 

Σα θίλεηξα, ν ηξόπνο δηεμαγσγήο θαη ν ζθνπόο ηεο πξάμεο πάλησο ηελ αλάγνπλ όρη ζε 

δνινθνλία, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ζε αλζξσπνθηνλία. Δπεηδή ήδε πξηλ από ηελ 

θαηάζεζε ηεο κελπηήξηαο αλαθνξάο έρεη αξρίζεη λα ηζρύεη ε πεξίνδνο ηεο παξαγξαθήο, ε 

ππόζεζε πξέπεη λα θιείζεη ρσξίο πεξαηηέξσ αλαθξίζεηο»
40

 

(ππνγξαθή) 

Ο αλαθξηηήο  

 

Οη ζθνπηκφηεηεο ηεο κεηαπνιεκηθήο δηθαζηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ 

είλαη ιίγν-πνιχ γλσζηέο θαη έρεη ρπζεί πνιχ κειάλη γηα ην δήηεκα απηφ, απφ ηφηε κέρξη 

ζήκεξα. Οξηζκέλεο απφ ηηο ππνζέζεηο απηέο – φπσο π.ρ. ε ππφζεζε ηνπ Κνκκέλνπ – 

επαλεμεηάδνληαη. Δλδερνκέλσο λα βξίζθνληαη αθφκε ελ δσή θάπνηνη απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηε δνινθνλία ηεο Παξακπζηάο, παξφηη πέξαζαλ απφ ηφηε 64 ρξφληα. 

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην κεηαπνιεκηθφ γεξκαληθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα, ηελ θνπιηνχξα 

ηνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ, ππάξρεη θαη ε έξεπλα. Καιψο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ, 

ε έξεπλα έρεη ηνλ δηθφ ηεο θψδηθα θαη δελ ππαθνχεη – δελ επηηξέπεηαη λα ππαθνχεη – ζε 

πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Καη γηα ηελ έξεπλα ε ππφζεζε ηεο Παξακπζηάο έρεη αθφκε 

νξηζκέλα θελά. Γελ έρεη εληνπηζηεί π.ρ. κέρξη απηή ηε ζηηγκή ε δηαηαγή γηα ηελ 

εθηέιεζε ζε θακία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο. Γελ έρεη επίζεο εληνπηζηεί ε δηαδξνκή ηεο 

δηαηαγήο. Γελ έρεη εμηρληαζηεί ν ξφινο ηνπ δηνηθεηή ηνπ θπιαθίνπ απφ ην νπνίν 

μεθίλεζε ε νκάδα αλαγλψξηζεο γηα ηε θάια θαη ε εκπινθή ηνπ θξνχξαξρνπ ζηελ 

απνζηνιή ηεο νκάδαο αλαγλψξηζεο ζε ηφζν επηθίλδπλν έδαθνο γηα ζηξαηηψηεο 

άπεηξνπο κε ηελ πεξηνρή θαη κε παξνπζία ζηελ Παξακπζηά κφιηο ιίγσλ βδνκάδσλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, πψο εμεγείηαη ην γεγνλφο φηη δελ εληνπίζηεθε απφ ηε γεξκαληθή 

δηθαηνζχλε ν θξνχξαξρνο ηεο Παξακπζηάο; Δλαληίνλ πνίνπ ζα κπνξνχζε λα είρε 

θαηαζέζεη, αλ είρε εληνπηζηεί; Πνηα πηζαλφηεηα ππάξρεη λα αλαγθαδφηαλ λα θαηαζέζεη 

π.ρ. φηη ν δηνηθεηήο ηνπ 99. πληάγκαηνο έδσζε ηε δηαηαγή γηα ηελ εθηέιεζε; Καη ηη 

πνιηηηθά πξνβιήκαηα ζα δεκηνπξγνχζε γηα ηε βαπαξηθή θπβέξλεζε αιιά θαη ηε 

γεξκαληθή θπβέξλεζε αλ πξνέθππηε κηα ηέηνηα επζχλε γηα ηνλ απφζηξαην πιένλ Josef 

Remold, αιιά ελεξγφ ζηελ ππεξεζία ηεο Άκεζεο Γξάζεο θαη πξψην πξφεδξν ηεο 

κεηαπνιεκηθήο Άκεζεο Γξάζεο ηεο πφιεο ηνπ Μνλάρνπ; Σελ επνρή πνπ γίλνληαη νη 

αλαθξίζεηο απηέο  θάπνηνη Gastarbeiter απφ ηε Θεζπξσηία, παηδηά ησλ αληαξηψλ θαη 

ησλ ακάρσλ πνπ ηξνκνθξαηνχζε ν Remold ζε ζπλέξγεηα κε ηνλ «Kommandant 

Abdulla», φπσο αλαθέξεηαη ζηα γεξκαληθά αξρεία ν Αβδνπιά Καζήκ απφ ην 

Μαξγαξίηη, κπνξεί λα δηαζηαπξψζεθαλ κε ηνλ δηψθηε ηνπο θαη ην δνινθφλν ησλ 

γνλέσλ ηνπο ζε θάπνην δξφκν ηνπ Μνλάρνπ. Πφζεο αλαηαξάμεηο άληεραλ, άξαγε, 
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εθείλε ηελ επνρή νη ειιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο; Τπάξρνπλ ηέηνηα εξσηήκαηα πνπ είλαη 

αθφκε αλαπάληεηα. Μέρξη λα ρπζεί άπιεην θσο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο ζθνηεηλήο απηήο 

ππφζεζεο ζηελ νπνία εκπιέθνληαη ηξία δηαθξηηά δίθηπα  θαηαζθνπείαο, ην ηηαιηθφ, ην 

γεξκαληθφ θαη ην κνπζνπικαληθφ, ε έξεπλα παξακέλεη επίθαηξε. 

 

Σν ηδενινγηθφ ζχζηεκα ηνπ λαδηζκνχ θαηέξξεπζε σο πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ 

θαζεζηψο κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο θαη ηελ άλεπ φξσλ 

ζπλζεθνιφγεζε ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο. Οη ππεξεζίεο, φκσο, ηνπ λένπ θξάηνπο δελ 

ζηειερψζεθαλ απφ θξαηηθνχο ππαιιήινπο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηδενινγηθή 

παξζελνγέλεζε. Δίραλ ηηο απφςεηο ηνπο, φηαλ θαηέιαβαλ ηα πφζηα ηνπο
41

. Σηο απφςεηο 

απηέο νξηζκέλνη θαίλεηαη φηη ηηο θξάηεζαλ κέρξη ην 1964, φηαλ έκπαηλε ζην αξρείν ε 

ππφζεζε ηεο Παξακπζηάο. Καη φρη κφλν απηή ε ππφζεζε. Απφ φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ 

ρεηξίζηεθε ε γεξκαληθή δηθαηνζχλε ζε ζρέζε κε εγθιήκαηα πνιέκνπ ζηελ Διιάδα – 

πάλσ απφ 400 – ειάρηζηεο ζηάιζεθαλ ζην αθξναηήξην, θαη θακία δελ νδήγεζε κέρξη 

ζήκεξα ζε θαηαδίθε
42

.  

 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα δελ είλαη δηθαζηήξην θαη ν εξεπλεηήο δελ είλαη δηθαζηήο. Αιιά 

είλαη βέβαην φηη θαλείο απφ ηνπο δνινθφλνπο ηνπ παξειζφληνο ή απφ ηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο ζπλνδνηπφξνπο ηνπ δελ ζα ηνικήζεη λα δηαςεχζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζε έλα γεγνλφο, αλ εληνπηζηνχλ ζαθή ίρλε πνπ ηνλ ζπλδένπλ κε απηφ. Άιισζηε έλα 

απφ ηα αμηψκαηα ηεο παηδαγσγηθήο ηεο εηξήλεο είλαη φηη ε ηεθκεξίσζε – θαη φρη ε 

απνζηψπεζε - βνεζά ηελ απξνθαηάιεπηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε ρξήζε βίαο, 

πεξηνξίδνληαο ην εχξνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππσζνχλ αλαθνξηθά 

κε ην ππνθείκελν ηεο βίαο, ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηφ έδξαζε θαη ηα ελδερφκελα 

θίλεηξα γηα ηε δξάζε ηνπ. 

 

Ζ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο: κεηνλνηηθόο αιπηξσηηζκόο θαη εγθιήκαηα πνιέκνπ 

 

Ζ δξάζε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θεζπξσηία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηνρήο έρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο δξάζεο λαδηζηηθά εκπλεφκελσλ 

κεηνλνηήησλ ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα, θαη αθφκε πεξηζζφηεξα. Ζ 

ζπλεξγαζία ησλ κεηνλνηήησλ απηψλ κε ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο δελ ήηαλ κνλφδξνκνο, 

φπσο έρνπλ ηζρπξηζηεί αβαζάληζηα νξηζκέλνη ηζηνξηθνί γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θεζπξσηία θαηά ηελ πεξίνδν 1941-1944
43

, αιιά 

ζπλεηδεηή πνιηηηθή επηινγή κε ζπγθεθξηκέλν ξίζθν. Μφλν κηα πξφρεηξε  θαη 

ηδενινγηθά ζηξαηεπκέλε ηζηνξηθή αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ ηεο επνρήο ζα θαηέιεγε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν ξφινο ηνπ κεηνλνηηθνχ θαζηζκνχ – δηφηη ζηελ νπζία πεξί απηνχ 

πξφθεηηαη – ππήξμε πεξηζσξηαθφο, ή αθφκε ρεηξφηεξα φηη ε ζπλεξγαζία ησλ 

κνπζνπικάλσλ Σζάκεδσλ ηεο Θεζπξσηίαο κε ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο ππήξμε 

κνλφδξνκνο θαη φηη ε ζηάζε ηνπο απηή νθείιεηαη ζηελ παξνπζία θαη ηε δξάζε 

αληαξηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ κεηνλνηηθνχ θαζηζκνχ ε 

απνθαηάζηαζε ηεο εζληθήο (ειιεληθήο) θπξηαξρίαο κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

Θεζπξσηίαο θαη ηελ εθδίσμε ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο, δελ ήηαλ επηζπκεηή εμέιημε. Απφ 

ηε ζθνπηά ησλ αληαξηηθψλ δπλάκεσλ ηεο αληίζηαζεο ζηελ πεξηνρή, απηή ήηαλ ε κφλε 

επηζπκεηή εμέιημε. Ζ ζχγθξνπζε ηνπ κεηνλνηηθνχ θαζηζκνχ κε ηηο αληαξηηθέο 

δπλάκεηο ήηαλ αλαπφθεπθηε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε κεηνλφηεηα ζηξαηεχηεθε ζηελ ηδέα 

ηνπ αιπηξσηηζκνχ θαη ηεο εζλνθάζαξζεο. 

 

Ζ γεληθεπκέλε ζπκκεηνρή ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο Θεζπξσηίαο ζηελ 

εγθαζίδξπζε κηαο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ αθνξά δχν ηνκείο: πξψηνλ, ηε δηεπθφιπλζε 
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ηνπ έξγνπ ηεο θαηνρηθήο δχλακεο θαη ηδηαίηεξα ζην ζηξαηησηηθφ ηνκέα, θαη δεχηεξνλ, 

ηε βίαηε αλαηξνπή ηνπ δηνηθεηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη δεκνγξαθηθνχ status quo. 

Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα ζηαζεί θαλείο ζε νξηζκέλεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν 

κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο ζηελ θαηνρηθή αξρή, έηζη φπσο ηηο εθηηκά ε ίδηα ε 

Βέξκαρη. Θα νλφκαδα ηηο ππεξεζίεο απηέο κε ηνλ γεληθφ φξν «θαηάξγεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο απόζηαζεο» ή «πνιηηηζκηθή δηαπεξαηόηεηα». Ση ζεκαίλεη απηφο ν φξνο; 

 

Κάησ απφ ζπλζήθεο ζηξαηησηηθήο ζχγθξνπζεο, θαη κάιηζηα ηνπ ηχπνπ πνπ πξνσζεί ε 

λαδηζηηθή Βέξκαρη ζηε Θεζπξσηία, ε πνιηηηζκηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο θαηαθηεηέο 

θαη ηνπο θαηαθηεκέλνπο ιεηηνπξγεί γηα ηνπο ηειεπηαίνπο σο πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ 

αζπίδα πξνζηαζίαο απέλαληη ζηε ζπληξηπηηθή ζηξαηησηηθή ππεξνρή ηνπ αληηπάινπ. Ζ 

πνιηηηζκηθή απφζηαζε – δηαθνξεηηθή γιψζζα, δηαθνξεηηθή ζξεζθεία, δηαθνξέο ζηε 

γλψζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, δηαθνξέο ζηε γλψζε ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, 

δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θιπ. – απνηεινχλ γηα ηνπο 

θαηαθηεκέλνπο έλα πέπιν αδηαθάλεηαο πνπ δπζρεξαίλεη θαη νξηζκέλεο θνξέο 

αρξεζηεχεη ηελ «φξαζε» ηνπ θαηαθηεηή, δειαδή ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ πάλσ ζην 

νπνίν ζα βαζίζεη ηηο ζηξαηησηηθέο θαη άιιεο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ 

ηνπο. Ζ πνιηηηζκηθή δηαθνξά ιεηηνπξγεί σο ζηξαηησηηθή πξνζηαζία, γίλεηαη έλα 

απνηειεζκαηηθφ πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ φπιν γηα ηνλ ζηξαηησηηθά αδχλαην. Απηφ αθξηβψο 

ην φπιν, απηφ ην πέπιν πνιηηηζκηθήο αδηαπεξαηφηεηαο θαηαζηξέθνπλ φρη κφλνλ νη 

κνπζνπικάλνη καρεηέο ηνπ Αβδνπιά θαη ησλ Νηηλαίσλ, αιιά ζεσξεηηθά θάζε 

κνπζνπικάλνο πνπ γλσξίδεη ηνλ θψδηθα ησλ αληηπάισλ ηεο Βέξκαρη (γιψζζα, 

ζπλήζεηεο, θαηαηφπηα, βηνγξαθίεο, πξφζσπα  θαη νλφκαηα) θαη είλαη πξφζπκνο λα 

κηιήζεη. Ζ γλψζε ηνπ θψδηθα ησλ δησθφκελσλ γίλεηαη εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ 

αλψλπκνπ κνπζνπικάλνπ πνπ πηζηεχεη φηη έθηαζε ε ψξα ηνπ ηειηθνχ μεθαζαξίζκαηνο 

ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ «άιιν». Φαίλεηαη πσο κηα ηέηνηα πξνζπκία ήηαλ γεληθεπκέλν 

θαηλφκελν αλάκεζα ζηνλ κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ, παξά ηηο εμαηξέζεηο πνπ επίζεο 

παξαηεξήζεθαλ. Σν λα δίλεηο φξαζε ζε έλαλ ηπθιφ αιιά παληνδχλακν γίγαληα, ζηνλ 

Πνιχθεκν κε ην φλνκα «Βέξκαρη», ζπληζηά ζπκκεηνρή, γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ 

θαζίζηαηαη ιεηηνπξγηθφ έλα ζηξαηησηηθφ ηέξαο πνπ αιιηψο ζα έςαρλε γηα ηα ζχκαηά 

ηνπ ζην ζθνηάδη. Καη κφλνλ ζην ζθνηάδη δελ έςαρλε ε εγθιεκαηηθή λαδηζηηθή κεραλή 

ζηελ Παξακπζηά ηε λχρηα ηεο 15.8.1943 θαη ηεο 27.9.1943. 

 

Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Θεζπξσηίαο, θαη εηδηθά ηεο πεξηνρήο ηεο 

Παξακπζηάο, ζηηο δνινθνλίεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ πφιε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943 

ηεθκεξηψλεηαη πέξα απφ θάζε ακθηβνιία κέζα απφ ηα αξρεία ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ 

πνπ θαηείρε ηφηε ηελ πεξηνρή. Δίηε κε ηε κέζνδν ηεο δφιηαο παξαπιεξνθφξεζεο, είηε 

κε ηε κέζνδν ηεο αληηθεηκεληθήο θαηάδνζεο, είηε κε ηε κέζνδν ηεο έλνπιεο 

ζπκκεηνρήο ζηηο αλαγλσξηζηηθέο θαη ηηο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηε Θεζπξσηία, 

είηε κε ηε κέζνδν ηεο δηαξπαγήο πεξηνπζηψλ, ηεο ηξνκνθξάηεζεο θαη ηεο δνινθνλίαο, 

είηε κε ηε κέζνδν ηεο ζησπήο θαη ηεο αλνρήο, ππήξμε εθηεηακέλε ζπκκεηνρή ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Παξακπζηάο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο, νη νπνίεο εηδηθά ζηε Θεζπξσηία ηζνδπλακνχζαλ 

κε επηρεηξήζεηο εζλνθάζαξζεο, θαζψο ην έλα ζχλνηθν ζηνηρείν, ην κνπζνπικαληθφ, φρη 

κφλνλ δελ δηψθεηαη απφ ηνλ θαηνρηθφ ζηξαηφ, αιιά νπινθνξεί λφκηκα θαη δηψθεη απφ 

θνηλνχ κε απηφλ ην πιεηνλνηηθφ ζχλνηθν ζηνηρείν. Σν πνηνο ζπκκεηείρε 

πξσηαγσληζηηθά, πψο θαη ζε πνην βαζκφ, κπνξεί λα ζπδεηεζεί. Όπσο, φκσο, ζπλέβε 

θαη κε άιιεο εγεζίεο κεηνλνηηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηα 

Βαιθάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεγάινπ πνιέκνπ,  έηζη θαη ζηε Θεζπξσηία κηα 

εγεηηθή νκάδα, ρσξίο λα αληηκεησπίζεη εζσηεξηθέο αληηζηάζεηο, θαηάθεξε λα γίλεη ν 
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αδηακθηζβήηεηνο εθθξαζηήο φινπ ηνπ κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη λα πεξάζεη πξνο ηα 

θάησ κηα αιπηξσηηθή γξακκή, πάλσ ζηελ νπνία θηλήζεθε απφ ηελ αξρή κέρξη ηέινπο ε 

ζπλεξγαζία ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο πεξηνρήο κε ηηο δπλάκεηο θαηνρήο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ε εγεζία έθαλε ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ ζπκκέηνρν θαη 

ζπλεξγφ ζε κηα πξνδνηηθή θαη εγθιεκαηηθή πξάμε: ζηε ζπκκαρία κε ηηο δπλάκεηο 

θαηνρήο κε ζηφρν πξψηα ηε δεκνγξαθηθή πξνζαξκνγή θαη κεηά ηελ απφζπαζε ηεο 

Θεζπξσηίαο απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ηελ πξνζάξηεζή ηεο ζηε Μεγάιε 

Αιβαλία, έηζη φπσο ηελ είρε ππνζρεζεί ζηνλ αιβαληθφ ιαφ ν ίδηνο ν Φχξεξ. 

 

Ζ δεκνγξαθηθή πξνζαξκνγή ηεο Θεζπξσηίαο πεξλά κέζα απφ ην εγθιεκαηηθφ 

ρηχπεκα ζηε θπζηθή εγεζία ηεο Παξακπζηάο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη φξνη γηα ηελ 

επηζεκνπνίεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο de facto αιβαληθήο δηνίθεζεο  ζηελ πεξηνρή. Σν 

λέν έηνο 1944 ζα βξεη ηελ Παξακπζηά βαξηά ηξαπκαηηζκέλε. Ζ πφιε ράιαζε. ην 

πξνζθήλην βξίζθεηαη ηψξα επηζεηηθά ε αιβαληθή δηνίθεζε, ην γλσζηφ καο Δζληθφ 

Αιβαληθφ πκβνχιην ή, φπσο ην μέξνπλ νη παιηφηεξνη, ε XILIA. Ο πξφεδξνο ηνπ 

πκβνπιίνπ έρεη πιένλ επίζεκεο επαθέο, αιιεινγξαθεί κε ηνλ ζηξαηεγφ Lanz
44

. ηηο 

2.1.1944 απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο πεξηθεξεηαθήο γεξκαληθήο δηνίθεζεο Ζγνπκελίηζαο 

ην αθφινπζν ηειεγξάθεκα πξνο ηνλ δηνηθεηή ηνπ 22. Οξεηλνχ ψκαηνο ηξαηνχ απφ 

ηνλ πξφεδξν ηεο ΞΗΛΗΑ, φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγεηαη ην Αιβαληθφ πκβνχιην 

Σζακνπξηάο, ηνλ Μαδάξ Νηίλν: 

 

«Δμ νλόκαηνο ηνπ ιανύ ηεο Σζακνπξηάο ζαο παξαθαιώ λα δερζείηε ηηο θαιύηεξεο επρέο 

γηα ην λέν έηνο θαη ζαο παξαθαιώ λα ζεσξείηε όηη νη εζεινληέο Σζακνπξηώηεο καρεηέο 

βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή ζαο, όπσο θαη νη δηθνί ζαο ζηξαηηώηεο. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Αιβαληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σζακνπξηάο 

Μαδάξ Νηίλν»
45

 

 

ην ηειεγξάθεκα απηφ απαληά ν Lanz κε αλάινγεο αβξφηεηαο ηειεγξάθεκα κία κέξα 

κεηά: 

 

«Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Αιβαληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σζακνπξηάο 

Γξ. Μαδάξ Νηίλν, δηα ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηησηηθήο δηνηθήζεσο Ζγνπκελίηζαο 

Σηο θηιηθέο ζαο επρέο επ’ επθαηξία ηνπ λένπ έηνπο αληαπνδίδσ εηο ην αθέξαηνλ θαη 

ειπίδσ ζε κηα επηηπρή ζπλεξγαζία ζηνλ θνηλό αγώλα θαηά ησλ θνκκνπληζηώλ. 

Ο δηνηθεηήο ησλ γεξκαληθώλ δπλάκεσλ  ζηελ Ήπεηξν 

Lanz»
46

 

 

Ζ αιιεινγξαθία Μαδάξ Νηίλν-Λαλο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, φρη κφλν επεηδή κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ ηίηισλ απηψλ ε θαηνρηθή δχλακε λνκηκνπνηεί ηελ de facto αιβαληθή 

δηνίθεζε ηνπ λνκνχ, αιιά θαη επεηδή θαιψληαο ηνλ Μαδάξ ζε ζπζηξάηεπζε ελαληίνλ 

ηνπ θνκκνπληζκνχ, κεηαηξέπεη ηηο αληαξηηθέο δπλάκεο ηνπ ΔΓΔ – ηνπ θχξηνπ 

αληηπάινπ ηεο Βέξκαρη θαη ησλ ελφπισλ κνπζνπικάλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Παξακπζηάο θαη ηνπ νπιίνπ - ζε «θνκκνπληζηηθέο». Όιεο νη θαηαζηξνθέο - καδί κε 

απηέο θαη ην έγθιεκα ηεο Παξακπζηάο - λνκηκνπνηνχληαη κέζα απφ απηφ ην ζρήκα. 

Πηζηφο ζηε δηαηαγή ηνπ Φχξεξ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε αληίζηαζε πξέπεη λα 

απνδίδεηαη ζε θνκκνπληζηηθά αίηηα αλεμάξηεηα απφ ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ν Lanz θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Θεζπξσηίαο ζπκκαρεί κε ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ελαληίνλ ηνπ θνκκνπληζκνχ, θαηαξξίπηνληαο ην βαζηθφ επηρείξεκα 

ηεο αιβαληθήο πξνπαγάλδαο – απφ ηελ επνρή ηνπ Υφηδα κέρξη θαη ζήκεξα- φηη ε 

αιβαληθή κεηνλφηεηα κπήθε ζχζζσκε ζηελ ππεξεζία ηεο αληίζηαζεο ελαληίνλ ηνπ 
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θαζηζκνχ θαη ηνπ «κνλαξρνθαζηζκνχ», επηρείξεκα πνπ ην ζπλαληνχκε θαη ζήκεξα 

ζηα δηδαθηηθά βηβιία Ηζηνξίαο ηεο γεηηνληθήο  ρψξαο.   

 

Ζ εθδίσμε ησλ Διιήλσλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζπξσηίαο – απηφ πνπ ήηαλ ην πξψην 

βήκα γηα ηηο ππφινηπεο θηλήζεηο, θαη θπξίσο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αιβαληθήο δηνίθεζεο 

ζην λνκφ Θεζπξσηίαο, ε νπνία ζα νδεγνχζε ζηελ πξνζάξηεζε ηεο πεξηνρήο ζηε 

Μεγάιε Αιβαλία - ππήξμε νκνινγεκέλα ν θνηλφο ζηφρνο ηεο Βέξκαρη θαη ησλ 

κνπζνπικάλσλ Σζάκεδσλ πνπ ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ ηελ εγεζία ηνπο. Ζ 

θαηαζηξνθή ηεο Παξακπζηάο είλαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα θάηη παξφκνην κε απηφ πνπ 

ζπληειέζηεθε ζηελ Πνισλία ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο εηζβνιήο ησλ γεξκαληθψλ 

δπλάκεσλ, δειαδή ε εθθαζάξηζε ηεο πνισληθήο πλεπκαηηθήο εγεζίαο. Καη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ζπκκεηείραλ κεηνλφηεηεο πνπ είραλ ππνινγίζεη πνιχ ζην λέν 

θαζεζηψο, ηηο δπλάκεηο ηνπ νπνίνπ έβιεπαλ σο απειεπζεξσηηθφ ζηξαηφ. Σν φηη ην 

ρηχπεκα πνπ δφζεθε ζηελ Παξακπζηά κε ηελ εθηέιεζε ησλ 49 είρε επξχηεξε πνιηηηθή 

ζθνπηκφηεηα, θαίλεηαη θαζαξά κέζα απφ έλα θείκελν κε εκεξνκελία 4.10.1943 ηνπ 

αμησκαηηθνχ εηδηθψλ απνζηνιψλ Pussich, ν νπνίνο ππεξεηεί ζην 2ν. Γξαθείν ηεο 1. 

Μεξαξρίαο. ην θείκελν απηφ ν Pussich  γξάθεη: 

 

«Σα ηειεπηαία γεγνλόηα ησλ πεξαζκέλσλ εκεξώλ (πεξίπησζε ζπληαγκαηάξρε 

Εάικηλγθεξ, αληίπνηλα Παξακπζηάο,  ρζεζηλή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ ππαμησκαηηθνύ ηεο 

ζηξαηησηηθήο αζηπλνκίαο) αμηνπνηήζεθαλ έληνλα από ηνπο αληάξηεο. Κπθινθνξνύλ 

θήκεο όηη ηα αληίπνηλα γηα όιεο απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ζα πέζνπλ πάλσ ζηα Ησάλληλα. Γη 

απηό από ην άββαην πνιινί θάηνηθνη έρνπλ ήδε εγθαηαιείςεη ηελ πόιε θαη βξίζθνληαη 

ζηα παξαθείκελα ρσξηά ζθνπεύνληαο λα μαλαγπξίζνπλ ζηελ πόιε αθνύ πξώηα 

μεδηαιύλνπλ ηα πξάγκαηα. Κπξίσο είλαη άηνκα από ηα ζηξώκαηα ηεο δηαλόεζεο ηα νπνία 

εγθαηέιεηςαλ ηελ πόιε όηαλ δηαδόζεθε όηη ζηελ πεξίπησζε ησλ αληηπνίλσλ ηεο 

Παξακπζηάο ηηκσξήζεθαλ απνθιεηζηηθά ηέηνηα άηνκα. Ηδηαίηεξα πςειόο είλαη ν αξηζκόο 

ησλ γηαηξώλ θαη ησλ εκπόξσλ πνπ έθπγαλ, όηαλ έγηλε γλσζηό ζην θνηλό όηη νη 

γεξκαληθέο αξρέο δήηεζαλ ηε δεκηνπξγία ελόο θαηαιόγνπ ησλ ρνλδξεκπόξσλ ηεο πόιεο. 

Δπεηδή ππάξρεη θίλδπλνο, πξόζσπα πνπ έρνπλ ζεσξήζεη ελδεδεηγκέλν λα εγθαηαιείςνπλ 

ηελ πόιε λα πξνζρσξήζνπλ ζηνπο αληάξηεο ή λα αλαγθαζηνύλ λα ην πξάμνπλ, θαζόζνλ 

έρεη ζπκβεί γηαηξνί λα έρνπλ ζηξαηνινγεζεί βηαίσο από ηα ρσξηά ηνπο  πξνθεηκέλνπ  λα 

θξνληίζνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο, είλαη αλαγθαίν κεηά από ηε γλσζηνπνίεζε ησλ 

αληηπνίλσλ πνπ έρνπλ ήδε ζπληειεζζεί, λα θαζεζπράζνπκε ηνλ πιεζπζκό ηεο πόιεο θαη 

επηπιένλ λα θαιέζνπκε όζνπο ηελ εγθαηέιεηςαλ λα επηζηξέςνπλ πάξαπηα, γηαηί αιιηώο 

κεηά από ηε ιήμε πελζήκεξεο πξνζεζκίαο ζα θαηαζρεζνύλ νη νηθίεο θαη ηα θαηαζηήκαηά 

ηνπο. 

Πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε όηη αξθεηνί έρνπλ ηελ πξόζεζε λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πόιε 

ύζηεξα από ην γεγνλόο όηη ε επηηξνπή πνπ έρεη ζηαιεί ζηνπο αληάξηεο δελ έρεη αθόκε 

επηζηξέςεη. Σνύην εληζρύεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ν δήκαξρνο ησλ Ησαλλίλσλ έρεη 

επαλεηιεκκέλσο αλαθεξζεί κε εηξσληθό ηξόπν ζηνπο αληάξηεο». 

 

(ππνγξαθή) Pussich 

 

Φαίλεηαη επίζεο απφ ηε θφξκα ελφο εγγξάθνπ πνπ είραλ εηνηκάζεη νη ππεξεζίεο ηεο 

ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο Ησαλλίλσλ γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο εμφδνπ ησλ κνξθσκέλσλ 

ζηξσκάησλ απφ ηελ πφιε κεηά ηα γεγνλφηα ηεο Παξακπζηάο θαη ηα αλακελφκελα 

αληίπνηλα χζηεξα απφ ην ζάλαην ηνπ δηνηθεηή ηνπ 98. πληάγκαηνο Οξεηλψλ 

Καηαδξνκψλ, ζπληαγκαηάξρε Josef Salminger, ζε αληαξηηθή ελέδξα ζηελ Κιεηζνχξα 

ηε λχρηα ηεο 30.9/1.10.1943: 
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18.10.1943 

 

«Πξνο θ.………………………………………………………Ησάλληλα 

 

Λόγσ ηεο πνιηηηθήο έληαζεο εγθαηαιείςαηε  ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηα Ησάλληλα ρσξίο 

άδεηα. Με ηε ζπκπεξηθνξά ζαο απηή ζπκβάιαηε ζην λα απμεζεί ε αλεζπρία ηνπ 

πιεζπζκνύ θαη βνεζήζαηε ζηε δεκηνπξγία αλππόζηαησλ θεκώλ. Με ηε θπγή ζαο απηή 

ζθεθηήθαηε κόλνλ ην δηθό ζαο ζπκθέξνλ θαη αγλνήζαηε παληειώο ην ζπκθέξνλ ησλ 

Διιήλσλ ζπκπνιηηώλ ζαο. Βάζεη ηνπ κνξθσηηθνύ ζαο επηπέδνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ζαο 

ζέζεο πξέπεη λα αληηιακβάλεζηε όηη κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά δελ ζπλάδεη κε ηηο 

ππνρξεώζεηο ζαο απέλαληη ζην ζύλνιν. Ζ ζηάζε ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ θξαηηθώλ  

ππαιιήισλ θαη ησλ ηεξσκέλσλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο άςνγε. θνπόο ηνπ 

γεξκαληθνύ ζηξαηνύ είλαη λα εξεκήζεη ηε ρώξα κε όια ηα κέζα θαη λα εκπεδώζεη ηελ 

ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα πξνο ην ζπκθέξνλ κηαο  ζπληεηαγκέλεο δσήο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. 

Ο θύξηνο ζηξαηεγόο θαηαδηθάδεη κε ηνλ πην απζηεξό ηξόπν ηε ζπκπεξηθνξά ζαο αιιά 

πξνο ην παξόλ αξθείηαη ζε κηα απζηεξή πξνεηδνπνίεζε. Πξνζδνθά όηη ζην κέιινλ, 

αθόκε θαη ζε πεξηόδνπο πνιηηηθήο έληαζεο, ζα αζθήζεηε επζπλεηδήησο ην επάγγεικά ζαο. 

 

Ζ γεξκαληθή δηνίθεζε» 

 

 Γηα φζνπο δελ ζπκνχληαη απηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο, ζπκίδσ ην ππφκλεκα πνπ ζηέιλεη ην 

Δζληθφ Αιβαληθφ πκβνχιην Σζακνπξηάο ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε Ζγνπκελίηζαο 

ζηηο 10.12.1943. Σα κέιε ηνπ δελ καζάλε ηα ιφγηα ηνπο: αλακέλνπλ απφ ηνπο 

ζπκκάρνπο ησλ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Θεζπξσηίαο ζηελ Αιβαλία
47

. Ζ ζέζε απηή 

ππνζηεξίδεηαη ρσξίο πεξηζηξνθέο. Πέξα απφ φια ηα άιια, ζπλεπψο, ην ρηχπεκα ζηελ 

Παξακπζηά ήηαλ έλα ρηχπεκα ζηελ ειιεληθή δηνίθεζε, ζήκαηλε ην ηέινο ηεο ειιεληθήο 

δηνίθεζεο ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο αιβαληθήο απηνδηνίθεζεο.  

 

Σν έγθιεκα ηεο Παξακπζηάο είλαη πξντφλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ θαηνρηθή δχλακε 

θαη ζηνπο εληφπηνπο ζπλεξγάηεο ηεο θαη βνεζνχο, ηνπο κνπζνπικάλνπο Σζάκεδεο ηεο 

Θεζπξσηίαο, έηζη φπσο απηνί εθπξνζσπήζεθαλ ζπιινγηθά κε ηε ζηήξημε ησλ 

γεξκαληθψλ θαηνρηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ιεγφκελνπ Δζληθνχ Αιβαληθνχ 

πκβνπιίνπ Σζακνπξηάο. Απέλαληη ζην πκβνχιην απηφ, αιιά θαη ζηε δξάζε πνπ 

ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε, δελ εθδειψζεθε νχηε ελεξγεηηθή, νχηε παζεηηθή αληίζηαζε 

εθ κέξνπο ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο. Μεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο βνήζεηαο ζε δησθφκελνπο ρξηζηηαλνχο ππήξμαλ, αιιά ππνινγίζηκε, 

θαλεξή ή ζπγθαιπκκέλε, αληίζηαζε ζηε βνχιεζε ηεο κεηνλνηηθήο εγεζίαο θαη ησλ 

εθηειεζηψλ ηεο εθ κέξνπο άιισλ κνπζνπικάλσλ δελ εθδειψζεθε ζηε Θεζπξσηία. 

Όπσο ζα γξάςεη ζε έθζεζή ηνπ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Φαλαξίνπ έλαο απφ ηνπο 

βαζηθoχο ππεπζχλνπο γηα ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ ζηε Θεζπξσηία, ν ζπληαγκαηάξρεο 

Josef Remold, «νη εζεινληέο κνπζνπικάλνη ππαθνύνπλ ζηνλ Ννπξί»
48

.    

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζεσξία ηεο «πξνδνηηθήο θιίθαο» - κηα ζεσξία πνπ επηλφεζαλ νη 

πξνπαγαλδηζηηθνί κεραληζκνί ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Δκβέξ Υφηδα κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, πηνζέηεζαλ άθξηηα (ή ιφγσ ζθνπηκφηεηαο) νξηζκέλνη πνιηηηθνί θχθινη 

εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ Διιάδα, θαη ζπλερίδνπλ λα πηνζεηνχλ αθφκε θαη ζηηο κέξεο 

καο κεξηθνί ζηξαηεπκέλνη ηζηνξηθνί, είλαη ηφζν απφ ζεσξεηηθήο, φζν θαη απφ 

εκπεηξηθήο πιεπξάο, παληειψο αζηήξηθηε. Άιισζηε ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα απηήο ηεο 

φρη απιψο απξνθάιππηα ζηξαηεπκέλεο, αιιά θαη - ιφγσ άγλνηαο ησλ ηεθκεξίσλ - 
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πξνθιεηηθήο αθήγεζεο γχξσ απφ ηα γεγνλφηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ είλαη ε παξαθάησ 

ζέζε ηελ νπνία κεηαθέξσ απηνιεμεί
49

:  

 

«Ζ ζνιή πνιηηηθή ησλ ‘πηέζεσλ’ ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ζε βάξνο ηεο κνπζνπικαληθήο 

κεηνλόηεηαο εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο».  

 

Υσξίο ηελ ελεξγή ή παζεηηθή ζπλεξγαζία – πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή, αζηπλνκηθή, 

θαηαζθνπεπηηθή, νξγαλσηηθή, νηθνλνκηθή, πιηθή - κεγάινπ κέξνπο ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ, ε εθδίσμε ησλ Διιήλσλ ηεο Θεζπξσηίαο απφ ηηο εζηίεο 

ηνπο, ε de facto αλαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ ζρέζεσλ, ε δηαξπαγή 

ησλ πεξηνπζηψλ, ε άζθεζε θπζηθήο βίαο θαη νη δνινθνλίεο, ε θαηαζηξνθή ηνπ 

Φαλαξίνπ, αιιά θαη ην έγθιεκα ηεο Παξακπζηάο δελ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ηφζν 

ζπληνληζκέλα, ηφζν ζπζηεκαηηθά θαη ηφζν απνηειεζκαηηθά – θάηη άιισζηε πνπ ην 

δηαπηζηψλνπλ θαη νη ίδηεο νη γεξκαληθέο θαηνρηθέο αξρέο. Ο κνπζνπικαληθφο 

πιεζπζκφο ππάθνπζε ζηελ πνιηηηθν-ζηξαηησηηθή ηνπ εγεζία, παγηδεχηεθε ζηα 

αιπηξσηηθά ηεο ζρέδηα θαη ζπλήξγεζε άκεζα ή έκκεζα ζηελ θάζαξζε ηεο Θεζπξσηίαο 

απφ ηνλ (εζλνηηθά) ειιεληθφ πιεζπζκφ. Οη αηνκηθέο πεξηπηψζεηο παξνρήο βνήζεηαο 

θαη ζηήξημεο ζηνλ δησθφκελν πιεζπζκφ – θπξίσο εμ αηηίαο ησλ ζηελψλ πξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ – 

αλακθίβνια ππάξρνπλ, δελ έθηαζαλ φκσο πνηέ κέρξη ηνπ ζεκείνπ ππνινγίζηκεο 

πνιηηηθήο ή θαη ζηξαηησηηθήο ακθηζβήηεζεο ηεο κεηνλνηηθήο εμνπζίαο ε νπνία 

ζπλεξγάζηεθε αλνηρηά, ζπζηεκαηηθά θαη κέρξη ηέινπο πξψηα κε ηηο ηηαιηθέο θαη κεηά 

κε ηηο γεξκαληθέο δπλάκεηο θαηνρήο. Ζ Αζηγηέ θαη ν Φαληίι κπνξεί λα ήηαλ αληίζεηνη 

ζηελ εθηέιεζε ησλ καξηχξσλ ηεο Παξακπζηάο, αιιά εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπφξεζαλ 

- νχηε θαη ζα κπνξνχζαλ, κπξνζηά ζηε γεληθεπκέλε ζπλαίλεζε ησλ νκνζξήζθσλ ηνπο 

λα «ραιάζεη ην ξσκαίηθν θαη λα γέλεη αιβαληθφ» - λα ηελ πξνιάβνπλ, πνιχ 

πεξηζζφηεξν λα ηελ απνηξέςνπλ, φηαλ ην ζρέδην είρε ηεζεί ζε εθαξκνγή. 

 

 

 

                                                 
1
 Σν θείκελν απηφ είλαη ε επεμεξγαζκέλε κνξθή ηεο νκηιίαο ηνπ ζπγγξαθέα ζε εθδήισζε πνπ 

νξγάλσζε ν Φηινπξφνδνο Όκηινο Παξακπζηάο ζηηο 11.2.2007 ζηελ πφιε ηεο Παξακπζηάο. ην ζεκείν 

απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ζπλάδειθν ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Παλαγηψηε Σζακάην πνπ 

κπήθε ζηνλ θφπν λα κε πείζεη λα δερζψ λα είκαη νκηιεηήο ζηελ εθδήισζε απηή, αιιά θαη ηνλ 

Φηινπξφνδν Όκηιν Παξακπζηάο γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπ λα ελζαξξχλεη θαη λα ζηεξίμεη ηε 

δεκνζίεπζε ηεο νκηιίαο. 
2
 Βι. Bundesarchiv, Zentralstelle Ludwigsburg,  B 162/17234. 

3
 Πέξα απφ ηηο γλσζηέο βησκαηηθνχ ηχπνπ αλαθνξέο ζην θιίκα ηεο επνρήο, νη νπνίεο δίλνληαη κέζα 

απφ πεξηγξαθέο ησλ απηνπηψλ καξηχξσλ θαη αξγφηεξα ζπγγξαθέσλ, φπσο π.ρ. ν Β. Κξαςίηεο (Οη 

Μνπζνπικάλνη Σζάκεδεο ηεο Θεζπξσηίαο), ν . Μνπζειίκεο (Ηζηνξηθνί πεξίπαηνη αλά ηελ 

Θεζπξσηία), ν  Θ. Παπακαλψιεο  (Καηαθαυκέλε Ήπεηξνο), ν Η. Αξρηκαλδξίηεο (Σζάκεδεο. Οδχλε θαη 

δάθξπα ηεο Θεζπξσηίαο) , ν  Ν. Γ. Εηάγθνο (Αγγιηθφο ηκπεξηαιηζκφο θαη εζληθή αληίζηαζε 1940-1945) 

θαη ν Ν. άξξαο (Μλήκεο ηεο ηξαγηθήο πεξηφδνπ 1936-1945), ππάξρεη ην βηβιίν ηεο Δ. Μαληά Οη 

Μνπζνπικάλνη Σζάκεδεο ηεο Ζπείξνπ (1923-2000), έλα απφ ηα πην ηεθκεξησκέλα θείκελα πνπ έρνπλ 

γξαθεί γηα ηε ζπγθξνπζηαθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αιβαληθφ αιπηξσηηζκφ θαη ην ειιεληθφ θξάηνο ζηε 

Θεζπξσηία απφ ην 1923 κέρξη ην 1945, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα δηεηζδχζεη 

ζην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζην λνκφ Θεπξσηίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο. Μηα ρξήζηκε αλάιπζε 

ησλ ζρέζεσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηελ αιβαλνκνπζνπικαληθή  κεηνλφηεηα ζε δηπισκαηηθφ 

θπξίσο επίπεδν πξνζθέξεη ην βηβιίν ηνπ Γ. Μηραιφπνπινπ Σζάκεδεο. Αζήλα 1993, εθδ. Αξζελίδε. 
4
 Bundesarchiv-Militärarchiv (ζην εμήο: BA-MA)  RH 28-1-95 

5
 Βι. Ia Nr. 808/43 geh., 16.7.1943, BA-MA RH 28-1-95 

6
 Βι. ππ. αξ. 002060/16.9.1941 δηαηαγή ηνπ Γεληθνχ Αξρεγείνπ ησλ Γεξκαληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε αληηζηαζηαθψλ θηλεκάησλ ζηηο θαηερφκελεο πεξηνρέο. 
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7
 BA-MA RH 28-1-95 

8
 BA-MA RH 28-1-93 

9
 BA-MA RH 28-1-190, RH 24-22-24 

10
 BA-MA RH 28-1-188 

11
 BA-MA RH 28-1-99 

12
 Βι. BA-MA RH 28-1-189 

13
 BA-MA RH 28-1-115 

14
 BA-MA RH 28-1-188 

15
 BA-MA RH 28-1-102 

16
 BA-MA RH 28-1-102 

17
 Βι. Παξάξηεκα, ηεθκήξην 1 

18
 Βι. Josef Remold: Geländeaufgaben für die Hitlerjugend.  Oldenburg: Stalling. 

19
 Βι. Παξάξηεκα, ηεθκήξην 1. 

20
 BA-MA RH 28-1-188 

21
 BA-MA RH 28-1-188. Βι. Παξάξηεκα, ηεθκήξην 2.  

22
 BA-MA RH 28-1-188 

23
 BA-MA RH 28-1-188 

24
 BA-MA RH 28-1-193 

25
 BA-MA RH 28-1-102. ηε Μνπζησηίηζα ηεο Ζπείξνπ 152 άηνκα ζπλνιηθά εθηεινχληαη απφ 

ζηξαηησηηθφ ηκήκα ηεο 1. Μεξαξρίαο ζηηο 25.7. θαη ζηηο 27.8.1943 ρσξίο λα ππάξρεη ζηξαηησηηθή 

δηαηαγή ή έγθξηζε ηεο εθηέιεζεο απφ ππεξθείκελε ζηξαηησηηθή αξρή. ηηο γξαπηέο αλαθνξέο ηεο 

Μεξαξρίαο νη εθηειέζεηο εκθαλίδνληαη σο «απψιεηεο ηνπ ερζξνχ» θαη ν άκαρνο πιεζπζκφο πνπ 

εθηειέζηεθε (αλάκεζα ζηνπο εθηειεζζέληεο ήηαλ παηδηά θαη άηνκα ηξίηεο ειηθίαο) σο «αληάξηεο». 

Παξφκνηα κέζνδνο πξνιεπηηθήο ζπγθάιπςεο ηεο επηθείκελεο εθηέιεζεο επηρεηξήζεθε θαη κε ηελ 

πεξίπησζε ηεο Παξακπζηάο, φπσο δείρλεη ε πξσηλή εκεξήζηα αλαθνξά ηνπ ζηξαηεχκαηνο (1. 

Μεξαξρία) ηεο 28.9.1943 – κηα κέξα πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε – ζηελ νπνία ππάξρεη ε αθφινπζε 

εγγξαθή: 

 

«ΗΗΗ/99. ύληαγκα Οξεηλώλ Καηαδξνκώλ: 

Δπηρείξεζε ελαληίνλ ησλ αληαξηώλ λνηίσο ησλ ζεκείσλ 124 θαη 349. Έλαξμε 5.00, ιήμε 14.000. 

πκκεηείραλ: Σκήκαηα ηεο 631. κνίξαο ειαθξνύ ππξνβνιηθνύ κε 5 ππξνβόια, 1 βαξύ ππξνβόιν, ηξεηο 

νκάδεο πνιπβόισλ, 2 δηκνηξίεο ηνπ 99. πληάγκαηνο Οξεηλώλ Καηαδξνκώλ, 4 ππξνβόια ηνπ ιόρνπ 

16./99, 3 ππξνβόια ηεο 44. κνίξαο ηεζσξαθηζκέλσλ θαηαδξνκώλ, πεξί ηνπο 100 Αιβαλνύο. 

Απώιεηεο ηνπ ερζξνύ: 50 λεθξνί, 10 ηξαπκαηίεο 

Ζκέηεξεο απώιεηεο: 1 ηξαπκαηίαο» 

 

Ση κεζνιάβεζε, ψζηε νη εθηειέζεηο ηεο Παξακπζηάο λα θαηαγξαθνχλ ζηα ππεξεζηαθά έγγξαθα ηνπ 

γεξκαληθνχ ζηξαηνχ σο απηφ πνπ ήηαλ – εθηειέζεηο - θαη φρη σο «απψιεηεο ηνπ ερζξνχ», φπσο 

επηρεηξήζεθε κε ηελ εκεξήζηα αλαθνξά ηνπ ΗΗΗ/99 ηεο 28.9.1943; Καηά πάζα πηζαλφηεηα ε αιιαγή 

θξνπξάο ζηε ζηξαηησηηθή δηνίθεζε ηεο Ζπείξνπ, ίζσο φκσο θαη ην ζρεηηθφ «ράνο», δειαδή ε έιιεηςε 

εληαίαο γξακκήο ζε επίπεδν κεζαίσλ ζηειερψλ σο πξνο πψο ζα παξνπζηάδνληαη ζηα επίζεκα έγγξαθα 

νη εθηειέζεηο. Βι. Παξάξηεκα, ηεθκήξην 3, 4.   
26

 BA-MA RH 28-1-102 
27

 BA-MA RH 28-1-193. Βι. Παξάξηεκα, ηεθκήξην 3. 
28

 BA-MA RH 28-1-193 
29

 Βι. Γ. Αζαλάζαηλαο:  Κέξθπξα. επηέκβξεο 1943. Ηζηνξία από ηα αξρεία ησλ εκπόιεκσλ. 

Μαθεδνληθέο εθδόζεηο, Αζήλα 1999. 
30

 BA-MA RH 28-1-191. 
31

 ηελ πξσηλή εκεξεζία αλαθνξά ηεο 1. Μεξαξρίαο ηεο 25.9.1943 ππάξρεη αλάκεζα ζηα άιια θαη ε 

εμήο εγγξαθή: 

 

«ΗΗΗ/ύληαγκα Οξεηλώλ Καηαδξνκώλ: 

Δπηρείξεζε αλαγλώξηζεο ηεο 631 κνίξαο ειαθξνύ ππξνβνιηθνύ ζηηο 24.9. βνξείσο ηεο Παξακπζηάο. Ζ 

631 κνίξα ζε κάρε κε ηζρπξέο αληαξηηθέο δπλάκεηο, 6 λεθξνί θαη ηξεηο ηξαπκαηίεο. Βάζεηο ησλ αληαξηώλ 

ζηε έιηαλε θαη δπηηθά ηνπ Διεπζεξνρσξίνπ βνκβαξδίδνληαη κε 30 βνιέο ηηαιηθνύ νξεηλνύ ππξνβόινπ 

ησλ 7.5 κε θαιό απνηέιεζκα. Τπνιείκκαηα ησλ αληαξηώλ νπηζζνρσξνύλ ζηα πςώκαηα βνξείσο ηεο 

πεξηνρήο».  Βι. BA-MA RH 28-1-115  
32

 BA-MA RH 28-1-115 
33

 Βι. Παξάξηεκα, ηεθκήξην 4. 
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34

 ΒΑ-ΜΑ ΡΖ 28-1-190. 
35

 Πξνθαλψο ελλνεί ηε κνλή Παγαληψλ. 
36

 BA-MA Ν 562-5 
37

 BA-MA N 562-25 
38

 BA-MA Ν 562-5 
39

 Bundesarchiv, Zentralstelle Ludwigsburg,  B 162/17234 
40

 Bundesarchiv, Zentralstelle Ludwigsburg,  B 162/17234 
41

 Ζ επηβεβαίσζε γηα ηε καδηθή παξνπζία λαδί αμησκαηνχρσλ ζην πνιηηηθφ θαη δηθαζηηθφ ζχζηεκα ηεο 

κεηαπνιεκηθήο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο έξρεηαη πνιχ αξγφηεξα απφ ην πιένλ 

αξκφδην πξφζσπν: ηνλ ίδην ηνλ πξψελ θαγθειάξην Helmut Schmidt ζε πξφζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ 

Giovanni Di Lorenzo ζηελ εθεκεξίδα Die Zeit  (Βι. εθ.  Die Zeit, Nr. 36, 30. Απγνχζηνπ 2007, ζει. 

21).  
42

 Φαίλεηαη πσο ε γξακκή ήηαλ δηαθνξεηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη  ε θαηαδίθε επήιζε κε ηελ ίδηα ηελ 

ήηηα, αιιηψο: ε ήηηα ηζνδπλακεί κε θαηαδίθε, ζπλεπψο δελ ρξεηάδεηαη νη εηηεκέλνη λα δηθαζηνχλ 

μαλά.  Δίλαη απηή ε λννηξνπία πνπ έρεη θάλεη ζην παξειζφλ νξηζκέλνπο χπνπηνπο γηα εγθιήκαηα 

πνιέκνπ ζηελ Διιάδα (αιιά θαη αιινχ) λα είλαη επηζεηηθνί απέλαληη ζε δεκνζηνγξάθνπο θαη γεληθά ζε 

αλζξψπνπο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ αλάινγα. ηε κνκθή απηή απαληνχλ ζηεξεφηππα: «δελ είκαζηε 

εγθιεκαηίεο πνιέκνπ, δηφηη δελ ππάξρεη θακία θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γεξκαληθνχ δηθαζηεξίνπ εηο 

βάξνο καο». Ζ δηθαζηηθή ζπγθάιπςε ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί απφ κέιε ησλ 

δπλάκεσλ θαηνρήο θαηά ηελ πεξίνδν 1941-1994 έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηα 

εγθιήκαηα απηά λα απνθαινχλ ζπθνθάληεο εθείλνπο πνπ εληφπηζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζ’ απηά.  
43

 Βι. Γ. Μαξγαξίηε: Αλεπηζχκεηνη πκπαηξηψηεο, Αζήλα 2006, εθδ. Παξαηεξεηήο. 
44

 BA-MA RH 24-22-24 
45

 Βι. Παξάξηεκα, ηεθκήξην 5. 
46

 Βι. Παξάξηεκα, ηεθκήξην 6. 
47

 BA-MA RH 24-22-24. ηηο 10.12.1943 ην Δζληθφ Αιβαληθφ πκβνχιην Σζακνπξηάο απνζηέιιεη ζηε 

γεξκαληθή ζηξαηησηηθή δηνίθεζε Ζγνπκελίηζαο ππφκλεκα κε ην νπνίν δηαβεβαηψλεη ηνπο 

«ζπκκάρνπο» γηα ηε ζηάζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο Θεζπξσηίαο απέλαληη ζηηο δπλάκεηο 

θαηνρήο: 

 

«Δζληθό Αιβαληθό πκβνύιην Σζακνπξηάο 

Πξνο ηελ αμηόηηκε πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε, Ζγνπκελίηζα 

 

Δκείο ηα ππνγεγξακκέλα κέιε ηνπ Δζληθνύ Αιβαληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σζακνπξηάο, ππό ηελ ηδηόηεηά καο 

σο εθπξνζώπσλ όινπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πεξηνρήο, ιακβάλνκε ηελ ηηκή λα πιεξνθνξήζνπκε ηελ 

πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε γηα ηα αθόινπζα: 

(…) Υσξίο ακθηβνιία ε πεξηνρή απηή είλαη θαη ππήξμε πάληνηε από θπιεηηθήο θαη εδαθηθήο πιεπξάο 

αιβαληθή. Όιεο νη πόιεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Πξεβέδεο θαη ησλ Ησαλλίλσλ, ηδξύζεθαλ από 

Αιβαλνύο (βι. ην έξγν «Ζπεηξσηηθά Υξνληθά» ην νπνίν ηππώζεθε κε θξνληίδα ηνπ επηζθόπνπ 

Ησαλλίλσλ θαη ε ζεηξά ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζηε βηβιηνζήθε ησλ Ησαλλίλσλ). Απηό ινηπόλ 

επηβεβαηώλεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο Έιιελεο, ρσξίο λα αλαθέξνπκε ηνλ Πνπθεβίι, ηνλ Βύξσλα, ηνλ 

Γνπκά, ηνλ Γηνπζηίλ Γθνληάξ θιπ. Οη Έιιελεο κέρξη ηεο επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο αλέπηπμαλ κέζσ ησλ 

ζρνιείσλ θαη ησλ εθθιεζηώλ ηνπο κηα εληνλόηαηε δξαζηεξηόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξίζνπλ ηνπο 

νξζνδόμνπο από ηνπο κνπζνπικάλνπο κέζσ ηνπ δόγκαηνο «όπνηνο είλαη νξζόδνμνο, είλαη Έιιελαο», 

παξόηη όινη από θπιεηηθήο πιεπξάο ήηαλ Αιβαλνί. Από ηελ άιιε πιεπξά, κέζσ ηεο πξνζάξηεζεο ηεο 

πεξηνρήο απηήο ζηελ Διιάδα ην 1913, θάζε είδνο βαξβαξόηεηαο έγηλε θπβεξλεηηθό πξόγξακκα θαη ε 

θπβέξλεζε επί καθξό δηάζηεκα δηνηθνύζε ηελ Σζακνπξηά κέζσ αληαξηώλ θαη ρσξνθπιάθσλ. Απηό έγηλε 

κε ζθνπό ηνλ εμειιεληζκό ηεο πεξηνρήο καο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κνπζνπικαληθώλ ζπιάθσλ, κέζσ ησλ 

νπνίσλ εμαλαγθάζηεθαλ ζε θπγή πξνο ηελ Σνπξθία νη κάδεο ηνπ πιεζπζκνύ (Ησάλληλα, Πξέβεδα, 

Πάξγα). ηα 31 ρξόληα ειιεληθήο θπξηαξρίαο δελ κπόξεζε λα θαηαγξαθεί ζηελ πεξηνρή απηή θαλέλα 

δείγκα πξνόδνπ θαη πνιηηηζκνύ, εθηόο από νξηζκέλα ζρνιεία πνπ νηθνδνκήζεθαλ κε δηθέο καο δαπάλεο 

θαη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ εμειιεληζκό ηεο λενιαίαο καο. Σν νδηθό δίθηπν έγηλε κε θαζαξά 

ζηξαηησηηθά θίλεηξα. ηνπο Μνπζνπικάλνπο απαγνξεύηεθε λα θνηηνύλ ζε ζρνιεία, ώζηε λα απνθηήζνπλ 

κηα κεζαία παλεπηζηεκηαθή κόξθσζε (ηδηαίηεξα επηθίλδπλν γηα ην ειιεληθό θξάηνο). ηνπο γνλείο ησλ 

νπνίσλ ηα παηδηά επέιεμαλ λα ζπνπδάζνπλ ζε ηέηνηα ζρνιεία επηβιήζεθαλ επαρζείο θόξνη. 

ε ό,ηη αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο απηήο, νη λόκνη ηνπ θξάηνπο, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, δελ 

είραλ θακία ζρέζε κε ην πξνζσπηθό δίθαην ηνπ αηόκνπ. Γηα 31 ρξόληα ε δηνίθεζε ζπλίζηαην ζε θξάηνο 

ηνπ ηξόκνπ, ηεο εθνξίαο, ησλ θπιαθώλ, ηεο εθηόπηζεο θαη ησλ καδηθώλ εθηειέζεσλ, έηζη ώζηε λα 
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ζβήζνπλ θαη ηελ πην κηθξή θιόγα ηνπ αιβαληζκνύ θαη λα γίλνπλ γηα πάληα θπξίαξρνη απηήο ηεο πεξηνρήο 

(βι. ζπλεκκέλε αλαθνξά). 

Σν ζξάζνο ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο δελ ζηακάηεζε ηηο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ελαληίνλ καο θαη 

ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ άμνλα νύηε θαλ κεηά ηελ θαηνρή ηεο πεξηνρήο απηήο από ηηο ζπκκαρηθέο 

δπλάκεηο ηνπ άμνλα. Ζ ζύζηαζε έλνπισλ ζπκκνξηώλ (ζπκκνξία ηνπ Βαγγέι’  Γηάλλε, ησλ αδειθώλ 

Παληαδή, ε ζπκκνξία ηνπ Υαξίζ’ Οηθνλόκνπ, ηνπ Κώηζην Βαζίιε, ηνπ Θσκά Πηηνύιε, ηνπ Βαζίι’ 

Μπαινύκε θ.α.) επεξεάζηεθαλ από ηηο ειιεληθέο αξρέο, από ηελ αζηπλνκία θαη από ηε λνκαξρία. ηνλ 

νξζόδνμν πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο νπιίνπ, Φαλαξίνπ θαη Νηνπζθάξαο ρνξεγήζεθε θάζε είδνπο βνήζεηα, 

ελώ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γξακκώλ ηνπο δόζεθε εζηθή θαη πιηθή ζηήξημε. Μεηά ηελ ελίζρπζε ησλ 

γξακκώλ ηνπο, νη ζπκκνξίεο απηέο άξρηζαλ λα θαηαζηξέθνπλ ηηο νδηθέο αξηεξίεο θαη ηηο ηειεθσληθέο 

ζπλδέζεηο, λα δηελεξγνύλ αηθληδηαζηηθέο επηζέζεηο ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θαηνρηθώλ δπλάκεσλ, λα 

ζθνηώλνπλ θαη λα ιεζηεύνπλ ηνπο Αιβαλνύο ηεο πεξηνρήο απηήο. Ωο απνθνξύθσκα ηνπ ζξάζνπο, ε 

ρσξνθπιαθή θιήζεθε λα εληζρύζεη ηηο γξακκέο ησλ ζπκκνξηώλ.  

Απηή ήηαλ ε θαηάζηαζε, όηαλ πξηλ από 6 κήλεο ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή. Ζ 

γεξκαληθή ζηξαηησηηθή δηνίθεζε κπόξεζε ε ίδηα λα δηαπηζηώζεη ηελ αλαξρία πνπ επηθξαηνύζε θαη ε 

νπνία εληζρύνληαλ ηόζν από ηελ ειιεληθή δηνίθεζε, όζν θαη από ηελ ηηαιηθή ζηξαηησηηθή δηνίθεζε. 

Δκείο ζηαζήθακε ακέζσο ζην πιεπξό ησλ γεξκαληθώλ δπλάκεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπκε ηέξκα ζ’ απηή 

ηελ αλαξρία θαη ην ράνο. Υσξίο λα ππνινγίζνπκε ηηο ζπζίεο ζε αίκα θαη κε ζθνπό λα δηαιύζνπκε ηηο 

ζπκκνξίεο, πξνσζήζακε κηα ηνπηθή δηνίθεζε ηνπ «Δζληθνύ Αιβαληθνύ πκβνπιίνπ», ην νπνίν έθεξε ηελ 

ηάμε θαη ηελ πεηζαξρία πνπ πνηέ δελ ππήξραλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 31 εηώλ ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο. Αλ 

ινηπόλ ηώξα ε ειιεληθή θπβέξλεζε δηαηππώλεη δηακαξηπξίεο, ηνύην ζεκαίλεη όηη έρεη ύπνπηεο πξνζέζεηο 

ηόζν ελαληίνλ καο, όζν θαη ελαληίνλ ηεο θαηνρηθήο δύλακεο. Ζ αηαιάληεπηε αθνζίσζε ζην γεξκαληθό 

ζηξαηό δηαζθαιίδεη ηελ εηξήλε ζην έδαθνο απηό θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξαγκαηηθή ζπλαδέιθσζε αλάκεζα 

ζηνλ νξζόδνμν θαη ηνλ κνπζνπικαληθό πιεζπζκό, ν νπνίνο αλήθεη ζηελ ίδηα θπιή, έρεη ην ίδην αίκα θαη 

είλαη θαζαξά αιβαληθόο. Μηα αζθαιήο πξνζηαζία, πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο ππόδεηγκα εηξήλεο γηα ηα 

Βαιθάληα.  

Κύξηε δηνηθεηά, επαξεζηεζείηε λα δηαβεβαηώζεηε ηελ αξκόδηα αλώηεξε αξρή ηνπ Ράτρ όηη όπσο θαη λα 

έιζνπλ ηα πξάγκαηα, είκαζηε έηνηκνη λα ζπζηαζηνύκε όινη, παξά λα ππνζηνύκε κηα αθόκε θνξά ηε 

βαξβαξηθή ειιεληθή θαηνρή πνπ εμνιόζξεπζε πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ πιεζπζκνύ καο. 

Όισο πκέηεξνη 

 

Σζακνπξηά, 10. Γεθεκβξίνπ 1943 

 

Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ 

 

Ακπεληίλ Μπάθν 

Υαηδή ερ Μερκέη 

Μαρκνύη Μάιε 

Ναδίθ Φετζέι 

Ηκπξαήκ Μπάιην 

Αρκέη Υαηδή 

Σδειάι Μεληί 

ειήκ Υαζάλ 

Κηάδν ακπξί 

Φεξράη Μνπρακέη 

 

Ο πξόεδξνο  

ηνπ Δζληθνύ Αιβαληθνύ πκβνπιίνπ Σζακνπξηάο 

 

Μαδάξ Νηίλν 
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 ΒΑ-ΜΑ RH 24-22-24. ηηο 16.9.1943 ν ζπληαγκαηάξρεο Remold, δηνηθεηήο ηνπ 99. πληάγκαηνο 

Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ ηεο 1. Μεξαξρίαο, ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί λα δηεξεπλήζεη ηε βαζηκφηεηα ησλ 

θαηαγγειηψλ θαη ησλ παξαπφλσλ ηνπ ηφηε Γηνηθεηή Ζπείξνπ Σζηκπξή πξνο ηηο θαηνρηθέο αξρέο ζηηο 

αξρέο επηεκβξίνπ ζρεηηθά κε ηηο σκφηεηεο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Θεζπξσηίαο ελαληίνλ ησλ 

Διιήλσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ππνβάιιεη ηελ έθζεζή ηνπ κε ην ππ’ αξ. 432/16.9.1943 έγγξαθν πξνο 

ηε Μεξαξρία. Αο δνχκε νξηζκέλα ζεκεία απφ ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο, ε νπνία αξρίδεη σο εμήο: 
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«Ο ειιεληθόο πιεζπζκόο ηεο Θεζπξσηίαο παξαπνλείηαη γηα κεγάιεο αηαζζαιίεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ 

ηνπο Αιβαλνύο σο ιεζηέο θαη δνινθόλνπο. Μεηά από ελδειερή έιεγρν ησλ πξαγκάησλ πξνθύπηεη ε εμήο 

εηθόλα:  

1.Τθίζηαηαη από καθξνύ έλα απέξαλην κίζνο ησλ Αιβαλώλ έλαληη ησλ Διιήλσλ ην νπνίν κεηά ην 1940 

γλώξηζε λέα θιηκάθσζε (…). 

2. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο αληαξηώλ πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ Σζακνπξηά – κε εμαίξεζε κηθξά ηκήκαηα 

βνξείσο ησλ αιβαληθώλ ζπλόξσλ - πξόθεηηαη γηα Έιιελεο. ηελ πεξηνρή Γιπθήο αθόκε θαη ηώξα 

γίλνληαη θαηαζηξνθέο ηειεθσληθώλ γξακκώλ θαη αηθληδηαζηηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ ζηξαηησηώλ κόιηο 

παξνπζηαζηεί θαηάιιειε επθαηξία. Σν ζύλνιν ησλ αληαξηώλ ηνπ νπιίνπ θαη ηεο Αγ. Κπξηαθήο 

απνηειείηαη από Έιιελεο. Οη κόλνη πνπ καο ππνζηεξίδνπλ ζηνλ αγώλα καο ελαληίνλ ησλ αληαξηώλ 

εζεινληηθά είλαη νη Αιβαλνί, ελώ εθείλνη πνπ ρσξίο ακθηβνιία είλαη ζπλνδνηπόξνη ησλ αληαξηώλ θαη 

νξγαλώλνπλ ηνλ εθνδηαζκό ηνπο είλαη νη Έιιελεο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ππόκλεκα (ηνπ Γηνηθεηή ηεο Ζπείξνπ) σο θαηεζηξακκέλα ρσξηά, πξόθεηηαη γηα θξεζθύγεηα αληαξηώλ ηα 

νπνία κόλν κε ηε βνήζεηα ησλ Αιβαλώλ εληνπίζηεθαλ θαη εθθαζαξίζηεθαλ. Παληνύ βξέζεθαλ όπια θαη 

ππξνκαρηθά. Σν ζύληαγκά κνπ θαη νη Αιβαλνί είραλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο απηήο δηαξθώο 

απώιεηεο. πλεπώο ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκόο, θαη κόλνλ ππέξ ησλ Αιβαλώλ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί 

θαλείο. 

3. Με ηελ παξνύζα θαηάζηαζε, εμεγείηαη ην γεγνλόο όηη έρνπκε επαλαιακβαλόκελεο ππεξβάζεηο ησλ 

Αιβαλώλ. Μεγάιεο ππεξβάζεηο δελ έρνπλ ζπκβεί, όπσο έδεημε ε έξεπλα. 

4. Μεηά από ελδειερή δηεξεύλεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ κεραληζκνύ ηνπ λνκνύ Θεζπξσηίαο, ε δηνίθεζε απηή 

απνθαιύπηεηαη θαη’ νπζίαλ σο εηθνληθή. Καλείο Αιβαλόο δελ έρεη ηελ πξόζεζε λα πεηζαξρήζεη ζε εληνιή 

ηνπ Ννκάξρε, ελώ ν ηειεπηαίνο έρεη παξαηηεζεί από ην λα δίλεη εληνιέο. Διιεληθή ρσξνθπιαθή ππάξρεη 

πξνο ην παξόλ κόλν ζηελ Παξακπζηά. πκπηύρζεθε εθεί, επεηδή αιινύ ε πεξηνρή είλαη πνιύ επηθίλδπλε. 

Οιόθιεξε ε δηνίθεζε, αλ κπνξεί λα ηελ νλνκάζεη θαλείο έηζη, θάζεηαη καδεκέλε ζηελ Παξακπζηά θαη δελ 

θάλεη ηίπνηε. Μόλν έλα κηθξό ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ θαηαβάιιεη θόξνπο. Γηα ηα δεκόζηα έξγα, όπσο π.ρ. 

ηα έξγα  νδνπνηίαο πνπ είλαη εμαηξεηηθά επείγνληα, δελ ππάξρεη θακία ζθέςε. 

Πξνζπάζεηεο εθ κέξνπο ηνπ πληάγκαηνο λα δνζεί ώζεζε ζηε δηνίθεζε κέζσ θαηάιιεισλ Αιβαλώλ 

παξαγόλησλ (ζπκβνύισλ) αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα κηθξή επηηπρία ζηελ Παξακπζηά, αιιά δελ ζα 

επεξεάζνπλ ηελ ππόινηπε πεξηνρή. 

Οη ίδηνη νη Αιβαλνί δελ δηαζέηνπλ θακία πνιηηηθή ηθαλόηεηα. Γελ είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξνηήζνπλ εληαία 

νξγάλσζε θαη ρξεηάδνληαη γηα ην ζθνπό απηό έλαλ πξνηθηζκέλν άλδξα ν νπνίνο ζα κπνξέζεη θαη’ αξρήλ 

λα ηνπο ζπγθξνηήζεη κε εληαίν ηξόπν. Σν ύληαγκα πξνηείλεη ηνλ Ννπξί Νηίλν γηα ην ζθνπό απηό, επεηδή 

δηαζέηεη απηή ηελ ηθαλόηεηα. Ζ παξνπζία ηνπ εδώ είλαη απαξαίηεηε ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. 

Παξάιιεια, κέζσ ηνπ ηδίνπ ζα κπνξέζεη λα ιπζεί ην πνιύ δύζθνιν πξόβιεκα ησλ αιβαληθώλ ζπκκνξηώλ 

εθείζελ ησλ ειιελναιβαληθώλ ζπλόξσλ. Θα πξέπεη ινηπόλ λα ηδξπζεί κηα αιβαληθά πξνζαλαηνιηζκέλε 

δηνίθεζε ε νπνία λα επηθπξσζεί από ην ειιεληθό θξάηνο. Μόλν έηζη ζα κπνξέζεη λα εκπεδσζεί μαλά κηα 

θάπνηα ηάμε» (ππνγξαθή, Remold). 

 

 Βι Παξάξηεκα, ηεθκήξην 7. BA-MA RH 28-1-190. ηηο 22.9.1943 ν Walter von Stettner δηαβηβάδεη 

ζηνλ Lanz έγγξαθν κε δχν ζπλεκκέλα: α) ηελ αλαθνξά ηνπ δηνηθεηή Ζπείξνπ (Σζηκπξή) γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηε Θεζπξσηία, β) ηελ έθζεζε ηνπ ζπληαγκαηάξρε Remold ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί ε 

δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο. ην δηαβηβαζηηθφ ν Stettner εθθξάδεη θαη ηε δηθή ηνπ ηνπνζέηεζε: 

 

«αο επηζπλάπησ έγγξαθν ηνπ δηνηθεηή Ζπείξνπ, ζην νπνίν απηόο εμ νλόκαηνο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ 

δηακαξηύξεηαη γηα ην αιβαληθό ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ, θαζώο επίζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δηνηθεηή ηνπ 

99. πληάγκαηνο Οξεηλώλ Καηαδξνκώλ επί ηνπ ζέκαηνο. 

Βάζεη πξνζσπηθήο παξαηήξεζεο θαη γλώζεο ηεο πεξηνρήο, ζπληάζζνκαη πιήξσο κε ηελ άπνςε ηνπ 

δηνηθεηή ηνπ 99. πληάγκαηνο Οξεηλώλ Καηαδξνκώλ  θαη ζεσξώ ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία σο ηδηαίηεξα 

πξόζθνξε γηα λα ξπκνπιθήζνπκε ηνπο Αιβαλνύο πξνο ηελ πιεπξά καο, κέζσ θαηάιιειεο πξνπαγάλδαο. 

Με ηελ ππόζρεζε ελόο ειεύζεξνπ αιβαληθνύ θξάηνπο ζα κπνξνύζακε κε αζθάιεηα λα ξπκνπιθήζνπκε 

ηνπο Αιβαλνύο πξνο ηε πιεπξά ηεο Γεξκαλίαο» 

 

(ππνγξαθή) 

Walter von Stettner 

 

Τπάξρνπλ δεθάδεο παξφκνηα έγγξαθα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο 

δχν πιεπξέο απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1943 κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944. Σν ηεθκήξην κε ηνλ κεγαιχηεξν 

ζπκβνιηζκφ φκσο είλαη ην ππ’ αξ. 632/29.9.1943 έγγξαθν ηνπ 2νπ Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ ηεο 1. 

Μεξαξρίαο Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ κε εκεξνκελία 29.9.1943, ζην νπνίν ε Μεξαξρία ελεκεξψλεη ην 
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αξρεγείν ηνπ 22. ψκαηνο ηξαηνχ γηα ηνπο πξάθηνξεο νη νπνίνη είραλ ελεξγνπνηεζεί απφ ηελ ηηαιηθή 

θαηνρηθή αξρή θαη ζπλερίδνπλ λα αμηνπνηνχληαη ηψξα απφ ηε γεξκαληθή. Αλάκεζα ζηα νλφκαηα ησλ 

πξαθηφξσλ ππάξρνπλ ηξία κε ην επψλπκν Dino: Ο Μαδάξ Νηίλν, ππεχζπλνο γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

Παξακπζηάο, ν Ρεηδέπ Νηίλν, ππεχζπλνο γηα ηνλ ηνκέα Ζγνπκελίηζαο-Φηιηαηψλ θαη ν Γξ. Ννπξί 

Νηίλν, ππεχζπλνο γηα φιε ηελ πεξηνρή Σζακνπξηάο θαη ηελ πεξηνρή πέξαλ ησλ ειιελναιβαληθψλ 

ζπλφξσλ, έηζη αθξηβψο φπσο κε πξνγελέζηεξν έγγξαθφ ηνπ ην 99. χληαγκα Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ 

πνπ είλαη αλεπηπγκέλν ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζπξσηίαο πξνηείλεη ζηε Μεξαξρία.  
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 Βι. Γ. Μαξγαξίηε: Αλεπηζχκεηνη πκπαηξηψηεο, Αζήλα 2006, εθδ. Παξαηεξεηήο, ζει. 153. 

 

 

 


