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Εισαγωγή: Οι «ανώνυμοι» της Ιστορίας 

 

Σύμφωνα με τη Σχολή των Annales, η «ιστορία των ανωνύμων», με-

ταξύ άλλων, φιλοδοξεί να εκθέτει και να αναλύει τις συμπεριφορές 

του μέσου ανθρώπου ή μίας ομάδας ανθρώπων με κοινά χαρακτηρι-

στικά τη στιγμή που η επικαιρότητα της εποχής τους, τους καλεί να 

λάβουν δράση.1 Μία ομάδα αυτού του είδους συγκρότησαν κατά την 

περίοδο 1941-1944 όσοι Έλληνες εργάστηκαν ως διερμηνείς και με-

ταφραστές,2 οικειοθελώς ή αναγκαστικά, στις κατά τόπους γερμανι-

κές, στρατιωτικές και πολιτικές, υπηρεσίες.  

Στόχος του παρόντος άρθρου, λοιπόν, είναι να εξετάσει ακριβώς το 

ρόλο που διαδραμάτισαν στην κατοχική περίοδο όσοι γερμανομαθείς 

λειτούργησαν ως «γρανάζια» της ναζιστικής πολεμικής μηχανής. Επι-

χειρείται, έτσι, οι διερμηνείς να «βγουν» από την ανωνυμία τους κι ως 

αποτέλεσμα να τεθεί υπό το μεγεθυντικό φακό της ιστορίας της πε-

ριόδου ένα σχεδόν άγνωστο επιστημονικό πεδίο.  

 

Από τη γλωσσομάθεια στη διερμηνεία 

 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, παρά τις κατακλυσμιαίες συνέπειές του, 

επέδρασε θετικά, θα έλεγε κανείς, σε συνδυασμό, βέβαια, και με άλ-

λους παράγοντες, στο πεδίο της επαγγελματοποίησης της μετάφρα-

σης/διερμηνείας με πλήρη ορισμό του περιεχομένου της, καθορισμό 

κανόνων δεοντολογίας και ηθικής. Οι δίκες των εγκληματιών πολέ-

μου στη Νυρεμβέργη μνημονεύονται από τους ειδικούς σε θέματα 

διερμηνείας, ως η πρώτη αρχή στην αναγνώριση μιας αυτόνομης ε-

 
1 Georg G. Iggers, Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα (Αθήνα: Νεφέλη, 1999), 79-80. 
2 Ο διαχωρισμός των εννοιών σχετίζεται με τα γραπτά ή προφορικά αποτελέσματα 

των δύο διαδικασιών. Η διερμηνεία ταυτίζεται περισσότερο με την προφορικότητα, 

ενώ η μετάφραση με το γραπτό λόγο. Στην παρούσα εργασία, ο λόγος αφορά τους 

διερμηνείς ως επαγγελματική συσσωμάτωση. Στο χρονικό πλαίσιο στο οποίο εξετά-

ζεται δεν γινόταν σαφής διαχωρισμός των δύο δραστηριοτήτων, πράγμα που σημαί-

νει ότι διερμηνείς και μεταφραστές συχνά ταυτίζονταν και αναλάμβαναν τόσο γρα-

πτές όσο και προφορικές εργασίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επρόκειτο για κανό-

να χωρίς εξαιρέσεις.  



 

 

 

 

 

 

 

 
260 Βαλκανικά Σύμμεικτα 20 (2021) 

παγγελματικής τάξης διερμηνέων, η οποία προηγουμένως δεν υπήρ-

χε.3 Με άλλα λόγια, οι διερμηνείς έπαψαν να θεωρούνται απλοί γλωσ-

σομαθείς. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, καθίσταται εξαιρετικά δύσκο-

λος ένας ορισμός για το πλαίσιο της δράσης των ατόμων αυτών στο 

πρώτο μισό του 20ού αιώνα.  

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι ειδικοί συμφωνούν στο γεγονός πως 

η επαγγελματοποίηση, μετά το 1945, έμοιαζε με το αποκορύφωμα 

συνεχών ζυμώσεων στον κλάδο αυτόν ως αποτέλεσμα της μεγάλης 

ζήτησης για γλωσσομαθείς εξαιτίας των συγκρούσεων και πολέμων 

στο πρώτο μισό του αιώνα.4  

Καθώς, λοιπόν, δεν υφίσταντο συγκεκριμένες δομές για την εκπαί-

δευση και κατάρτιση διερμηνέων και δη στρατιωτικών ή πολεμικών 

διερμηνέων, η αυξημένη ζήτηση για πλήρωση τέτοιων θέσεων καλυ-

πτόταν, συνήθως, από γηγενείς οι οποίοι γνώριζαν, ακόμα και σε κα-

τώτερο από το αναμενόμενο επίπεδο, την απαιτούμενη γλώσσα.5 Το 

σημείο αυτό, η επιλογή δηλαδή μη επαγγελματιών –που την προη-

γούμενη ημέρα δεν ήταν διερμηνείς και ούτε είχαν εκπαιδευτεί ως 

τέτοιοι– καταδεικνύει την άμεση και επιβεβλημένη ανάγκη για γλωσ-

σική διαμεσολάβηση μεταξύ των εκάστοτε αντιμαχόμενων μερών. Με 

πιο απλά λόγια, οι γλώσσες «πηγαίνουν» στον πόλεμο, εκεί όπου η 

εκατέρωθεν επικοινωνία δεν είναι απρόσκοπτη.6  

Η γλωσσική επικοινωνία και διαμεσολάβηση δύναται, υπ’ αυτές 

τις συνθήκες, να διαδραματίσει ρόλο–κλειδί σε πολεμικές περιόδους, 

εάν μάλιστα αναλογιστεί κανείς και τις ποικίλες παραμέτρους γύρω 

από το ζήτημα. Παρόλο που, η ίδια η διαδικασία επιλογής και τοποθέ-

 
3 Hilary Footitt–Michael Kelly (επιμ.), Languages at War: Policies and Practices of 

Language Contacts in Conflict (Χάμσαϊρ: Palgrave Macmillan, 2012), 202. 
4 Jesus Baigorri-Jalon, “Wars, Languages and the role(s) of interpreters,” στο Les 

liaisons dangereuses: langues, traduction, interpretation (Beyrouth, Lebanon: Dec. 

2010), 173-204, 174· Maria Gomez-Amich, “The vital role of conflict interpreters,” 

Nawa Journal of Language and Communication 7, no. 2 (December 2013): 15-28, 

16, όπου οι συγκρουσιακές συνθήκες θεωρούνται ιδανικές για την εκμάθηση και 

πρακτική άσκηση ξένων γλωσσών. 
5 Yolanda Moreno-Bello, “The War Interpreter: Needs and Challenges of Interpret-

ing in Conflict Zones,” στο (Re)visiting Ethics and Ideology in Situation of Con-

flicts, επιμ. Carmen Valero Garcés (Αλκαλά ντε Ενάρες: Universidad de Alcalá/ 

Servicio de Publicaciones, 2015), 65-71, 65-66. 
6 Baigorri-Jalon, ό.π., 180. 
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τησης των διερμηνέων στις θέσεις τους, ήταν όντως δύσκολη, περισ-

σότερο περίπλοκες ήταν οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονταν οι 

διερμηνείς. Αυτό το σημείο, όμως, είναι και το περισσότερο ερευνη-

τικά «παρθένο» στην ερμηνεία του, δεδομένης της πραγματικά εμφα-

νούς έλλειψης πηγών. Εκτός από αυτοβιογραφικά κείμενα και μαρτυ-

ρίες, οι μοναδικές, ίσως, καταγραφές για τη δράση διερμηνέων περι-

λαμβάνονται σποραδικά σε αφηγήσεις τρίτων, επί παραδείγματι κρα-

τουμένων που ανακρίθηκαν με τη βοήθειά τους. Ακόμη και σε τέ-

τοιου είδους πρωτογενές υλικό ή στρατιωτικά και κρατικά έγγραφα, 

τα στοιχεία είναι μόνο πληροφοριακά για τα άτομα, περιορίζοντας τη 

γνώση για τους διερμηνείς σε πραγματολογική.7 Ερωτήματα όπως η 

πηγή της γλωσσομάθειάς τους ή των συνθηκών της εργασίας και του 

ρόλου τους στο πλαίσιο της εμπόλεμης κατάστασης παραμένουν ανα-

πάντητα.  

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από τις πολεμικές επιχειρή-

σεις, ακολουθούσε στρατιωτική κατοχή, ο ρόλος των γηγενών –ή και 

μη– διερμηνέων ήταν, αρχικά, να μεταφέρουν στον κατεχόμενο λαό 

το μήνυμα του κατακτητή για την άφιξή του. Συνηθέστερα, αυτό είχε 

να κάνει με τις ειρηνικές προθέσεις του αλλά και τη «θετική» παρου-

σίαση της νέας τάξης πραγμάτων που θα εφαρμοζόταν στο εξής.8 Από 

την έναρξη μίας κατοχής αυτού του είδους, ο ρόλος αυτός επεκτεινό-

ταν και γινόταν πολυσήμαντος, δεδομένου ότι η διάκριση των καθη-

κόντων τους δεν ήταν σαφής, αλλά τοποθετούνταν σε ποικίλες θέσεις 

σε στρατιωτικές ή πολιτικές υπηρεσίες: μεταφράσεις εγγράφων, υπο-

κλοπές μηνυμάτων, προπαγάνδα, ανακρίσεις κρατουμένων, παρακο-

λουθήσεις πιθανών στόχων, συμμετοχή σε συλλήψεις, καθημερινή 

επαφή με πολίτες και αρκετές ακόμα εργασίες που αναπροσαρμόζο-

νταν ανάλογα με τις ανάγκες.9 

 
7 Svetlana Probirskaja, “Between Ideology and Ethnicity: Soviet Intermediaries in 

Military Conflicts between the Soviet Union and Finland,” στο: Translation und 

“Drittes Reich”–Menschen Entscheidungen Folgen, επιμ. D. Andres–J. Richter– L. 

Schipped (Βερολίνο: Frank & Timme, 2016), 206. 
8 Oleg Beyda, “Rediscovering Homeland: Russian Interpreters in the Wermacht, 

1941-1943,” στο Communication, Interpreting and Language in Wartime: Histori-

cal and Contemporary Perspectives, επιμ. Amanda Laugessen–Richard Gehrmann 

(Ρέντινγκ/Χάμσαϊρ: Palgrave Macmillan, 2020), 131-152, 131. 
9 Probirskaja, ό.π., 206. 
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Το παραπάνω πλαίσιο που τέθηκε για να περιγράψει τις βασικές 

λειτουργίες του υπό εξέταση ζητήματος επιδέχεται αναθεωρήσεων, 

στο βαθμό που οι μελετητές ερευνούν συγκεκριμένες περιπτώσεις οι 

οποίες και έχουν τα δικά τους μοναδικά χαρακτηριστικά. Τέτοιες πε-

ριπτώσεις εξετάζονται παρακάτω. 

 

Πηγές γερμανοφωνίας και γερμανομάθειας στην προπολεμική Ελλάδα 

 

Πριν προσπαθήσει κανείς να μιλήσει για την επί τω έργω δράση των 

διερμηνέων και των γερμανομαθών στην Ελλάδα της Κατοχής, θα 

πρέπει να ερευνήσει την πηγή ή τις πηγές της γερμανοφωνίας τους. 

Αυτό σημαίνει να αναζητηθεί το πώς και το γιατί οι άνθρωποι αυτοί 

κατείχαν τη συγκεκριμένη γλωσσική δεξιότητα, η οποία είτε αποδεί-

χθηκε εξαιρετικά χρήσιμη για τους κατακτητές και ταυτόχρονα επι-

κίνδυνη για τους γλωσσομαθείς είτε ένα «βολικό» εργαλείο για τους 

ίδιους (τους διερμηνείς), καθιστώντας τους προνομιούχους στον αγώ-

να της επιβίωσης εν μέσω των κατοχικών συνθηκών.  

Η έρευνα για τις πηγές της γερμανοφωνίας στην Ελλάδα κατέδειξε 

πως τις διακρατικές σχέσεις, εκτός από τους οικονομικούς και πολιτι-

κούς παράγοντες, επηρεάζει και η –κατά τα άλλα– λανθάνουσα παρά-

μετρος του πολιτισμού. Στη διαπίστωση αυτή συνηγορεί και το γεγο-

νός πως παρόλο που Γερμανία και Ελλάδα δεν βρέθηκαν στο ίδιο 

«στρατόπεδο», στους δύο παγκόσμιους πολέμους τουλάχιστον, οι 

πολιτιστικοί δεσμοί τους δεν διαρρήχθηκαν, αντίθετα παρέμειναν 

στενοί, παρά τις ποικίλες διακυμάνσεις.10 

Στο σημείο αυτό εύλογα δημιουργείται το ερώτημα, κατά πόσο ο 

πολιτισμός θα μπορούσε να έχει σημαίνουσα αξία στη δημιουργία 

συμμαχιών, αλλά και στη διατήρησή τους, ή αν είχε ένα ρόλο «μπα-

λαντέρ», όταν οι καταστάσεις το απαιτούσαν. Λίγο έως πολύ, η ιστο-

ρία των διακρατικών σχέσεων έχει αποδείξει ότι η ονομαζόμενη «πο-

λιτιστική πολιτική» έχει λειτουργήσει, στην πραγματικότητα, ως άλ-

λος πολιορκητικός κριός. Η Γαλλία, χρησιμοποιώντας ως τέτοιον τον 

 
10 Μαρία Δημητριάδου, «Οι ελληνογερμανικές σχέσεις κατά τον Μεσοπόλεμο: Η 

περίπτωση της Telefunken», στο Ο «μακρύς» ελληνογερμανικός 20ός αιώνας. Οι 

μαύρες σκιές στην ιστορία των διμερών σχέσεων, επιμ. Στράτου Ν. Δορδανά–Νίκου 

Παπαναστασίου (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2018), 111-130, 111. 
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πολιτισμό της, στα τέλη του 19ου αιώνα, φάνηκε να υποσκελίζει τη 

Γερμανία στον αγώνα για την πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη.11 Εντού-

τοις, η τελευταία, και πιο συγκεκριμένα η γερμανική διανόηση, ασχο-

λούταν συστηματικά, από τις αρχές του αιώνα, με τον ελληνικό πολι-

τισμό, ρίχνοντας «σπόρους» για μια διείσδυση διάφορη της πολιτικο-

οικονομικής. Αυτό σήμαινε ότι, με βάση και την ιμπεριαλιστική θεω-

ρία, επιδιωκόταν ενός είδους ανίχνευση ερεισμάτων για τη μελλοντι-

κή δημιουργία γερμανικών «προπυργίων» στον ελληνικό χώρο.12 

Η Ελλάδα, λόγω και των ιδιαίτερων επικρατουσών συνθηκών στο 

εσωτερικό της αλλά και της γεωστρατηγικής της θέσης, υπήρξε, αφ’ 

ης στιγμής της δημιουργίας της ως κράτος, πόλος έλξης για τους Γερ-

μανούς, δεδομένου του πρώτου της βασιλιά, Όθωνα, και της «στρα-

τιάς» Γερμανών πολιτών, υπαλλήλων, επιστημόνων και διανοούμε-

νων που τον ακολούθησαν. Άλλωστε, το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύ-

θηκε το 1837 με σχεδιασμό που παρέπεμπε σε εκείνα της Γερμανίας 

και με Γερμανούς καθηγητές, «μοίρα» που θα ακολουθούσε και αυτό 

αλλά και άλλα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Πολυτε-

χνείο. Τα πρωτόλεια αυτά εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτέλεσαν σημα-

ντικά «προγεφυρώματα» στην άσκηση πολιτιστικής εξωτερικής πολι-

τικής από το γερμανικό κράτος, συγκεντρώνοντας γύρω τους εξέχου-

σες προσωπικότητες και από τις δύο πλευρές. Ως τέτοιοι λειτουργού-

σαν και, από το ίδιο περίπου διάστημα, σύλλογοι γερμανοφώνων με 

σημαντικότερο εκείνον της «Φιλαδέλφεια», ουσιαστικά το –διαχρονι-

κά– επίκεντρο της ζωής της γερμανικής παροικίας στην Αθήνα, η 

οποία κατοικούσε, κυρίως, στη συνοικία του Παλαιού Ηρακλείου.13 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύλλογος διοργάνωνε τακτικά μαθήματα 

εκμάθησης γερμανικών σε Γερμανούς δεύτερης και τρίτης γενιάς.14 

Με κέντρο αυτά αλλά και άλλους θεσμούς, δημιουργήθηκαν δίκτυα 

 
11 Χάγκεν Φλάισερ, «Στρατηγικές πολιτισμικής διείσδυσης των μεγάλων δυνάμεων 

και ελληνικές αντιδράσεις, 1930-1960», στο Η Ελλάδα ’36-’49. Από τη Δικτατορία 

στον Εμφύλιο. Τομές και συνέχειες, επιμ. Χάγκεν Φλάισερ (Αθήνα: Καστανιώτης, 

2003), 87-120, 87. 
12 Μαρία Δημητριάδου-Λουμάκη, «Η γερμανική οικονομική και πολιτική διείσδυση 

στην Ελλάδα τη δεκαετία 1920-1930» (διδ. διατρ., Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2010), 10-11. 
13 https://www.philadel-club.gr/?page_id=3279 (ανάκτ. 30-8-2020). 
14 Από την επικοινωνία της γράφουσας με το σύλλογο, δεν κατέστη δυνατή η παρο-

χή περισσότερων στοιχείων σχετικά με τη δράση του. 
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επιρροής που θα διατηρούνταν για αρκετά χρόνια και θα λειτουργού-

σαν ως πρόδρομοι των λεγόμενων, με σύγχρονους όρους, «soft polit-

ics»,15 σύμφωνα πάντα με τη γραμμή που χαρασσόταν από το γερ-

μανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συμπεραίνεται, λοιπόν, πως η άσκη-

ση πολιτιστικής εξωτερικής πολιτικής εκ μέρους της Γερμανίας δεν 

ήταν επινόηση του ναζιστικού καθεστώτος. Ωστόσο, στα χρόνια της 

γερμανικής Κατοχής ήταν καίρια η ποιοτική μεταβολή που συντελέ-

στηκε. Την περίοδο αυτή, η Ελλάδα μετατράπηκε σε πεδίο άσκησης 

των πολιτιστικών ενεργειών ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, όπου 

δεν επιδιωκόταν μόνο η εθνική προβολή της Γερμανίας αλλά και τα 

βασικά στοιχεία της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας (ρατσισμός, α-

ντισημιτισμός, πολιτιστικός αφανισμός των σλαβικών λαών).16  

Κλασικό παράδειγμα θεσμού γύρω από τον οποίο δημιουργήθηκε 

δίκτυο πολιτικής επιρροής ήταν το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστι-

τούτο.17 Από την ίδρυσή του (1872), το παράρτημα των Αθηνών, ε-

κτός από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις και ανασκαφές, διατελούσε 

κι ως ένα σημείο συνάντησης αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων και άλλων 

επιστημόνων, που έφερναν σε όσμωση τη γερμανική με την ελληνική 

διανόηση γύρω από θέματα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Άλλω-

στε, οι Γερμανοί στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν γνωστοί για το φιλελ-

ληνισμό και την αρχαιολατρεία τους. Στην περίπτωση που ένα άλμα 

στο χρόνο είναι δόκιμο, καθώς ο λόγος αφορά τον ίδιο θεσμό, μπορεί 

κανείς να παρατηρήσει τη διαχρονική ανάμειξη του Γερμανικού Αρ-

χαιολογικού Ινστιτούτου στην πολιτική, εάν λάβει υπόψη πως μετά 

την άνοδο του Hitler στην εξουσία το 1933 οι διευθυντές και τα στε-

λέχη του Ινστιτούτου, όχι μόνο ήταν, στην πλειοψηφία τους τουλάχι-

στον, μέλη του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος (NSDAP), αλλά πολύ 

 
15 Πληθώρα επιστημονικών άρθρων πραγματεύονται θεωρίες σχετικά με «soft poli-

tics». Ενδεικτικά βλ. Zamorano Mariano Martín, “Reframing Cultural Diplomacy: 

The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory,” Culture Unbound 

8, no. 2 (2016): 165-186. 
16 Φαίδρα Κουτσούκου, «Η γερμανική πολιτιστική πολιτική στην Ελλάδα, 1933-

1967: Τομές και συνέχειες», στο Ο «μακρύς» ελληνογερμανικός 20ός αιώνας, 131-

154, 132-133. 
17 Για μία συνοπτική παρουσίαση του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου βλ. 

ενδεικτικά Katja Sporn (επιμ.), Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών. Αρ-

χιτεκτονική και ιστορία (Αθήνα: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο–Παράρτημα 

Αθηνών, 2018). 
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περισσότερο λειτουργούσαν ως προπαγανδιστές του νέου καθεστώ-

τος.18 

Και όσο στην ελληνική πρωτεύουσα οι αρχαιολόγοι ασχολούνταν 

με τα επιτεύγματα της Αρχαίας Ελλάδας, όπως έρχονταν στο φως από 

τις ανασκαφές, βορειότερα, η «πόλη της γοητευτικής αναρχίας», όπως 

χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη το 1888 ο Πρώσος δημοσιογράφος Paul 

Lindau,19 βρισκόμενη στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατο-

ρίας, συγκέντρωνε τα περισσότερα, ανάλογα με το μέγεθός της, ξένα 

εκπαιδευτήρια σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.20 Ένα από αυτά 

ήταν και η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. 

Το Μάιο του 1888 ο Lindau, μαζί με άλλες εκατό προσωπικότητες 

της πολιτικής, πνευματικής και οικονομικής ελίτ της Ευρώπης της 

εποχής, ταξίδεψε από το Βελιγράδι με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, 

εγκαινιάζοντας τη νέα σιδηροδρομική σύνδεση των δύο πόλεων. Η 

ευθύνη για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής ανήκε στην, 

γερμανικών συμφερόντων, εταιρεία «Ανατολικοί Σιδηρόδρομοι».21 

Το ίδιο ακριβώς έτος, οι «Ανατολικοί Σιδηρόδρομοι» ίδρυσαν στη 

Θεσσαλονίκη τη Γερμανική Σχολή σε κτίριο στη Συνοικία των Φρά-

γκων, αρχικά, ενώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της άλλαξε στέγη 

αρκετές φορές. 

Το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη προηγήθηκε της πρωτεύουσας του 

ελληνικού κράτους, Αθήνας (1896), στην ίδρυση ενός αμιγώς γερμα-

νικού σχολείου, θα μπορούσε να προκαλέσει έκπληξη, εάν δεν λαμ-

βανόταν υπόψη το υπόβαθρο της πρώτης, το οποίο αφενός παρέμενε, 

ακόμη, πολυπολιτισμικό και αφετέρου συγκέντρωνε έντονη εμπορική 

δραστηριότητα λόγω του λιμένα της.22 Ένας ακόμη παράγοντας που 

 
18 Alexandra Kankeleit, «Η ιστορία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 

Αθηνών κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου. Μια πρώτη εκτίμηση», Θέματα 

Αρχαιολογίας 2, τεύχ. 1 (2018): passim.  
19 Π.Κ. Ενεπεκίδης, Η Θεσσαλονίκη στα χρόνια 1875-1912 (Θεσσαλονίκη: Αφοί 

Κυριακίδη, 1981), 269. 
20 Παντελής Κοντογιάννης, «Σχολεία αλλόφυλων εν Θεσσαλονίκη» Μακεδονικόν 

Ημερολόγιον, έτος Γ΄ (1910): 155-183, 155. 
21 Ενεπεκίδης, ό.π., 259. 
22 Για μία ενδιαφέρουσα εικόνα της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας στη 

Θεσσαλονίκη βλ. ενδεικτικά Νικόλαος Σιώκης, «Η πόλη της Θεσσαλονίκης στα 

1910 μέσα από τις σελίδες ενός γαλλικού καταλόγου της Οθωμανικής Αυτοκρατο-

ρίας», CD-ROM Πρακτικών Διεπιστημονικού Συμποσίου Η Θεσσαλονίκη τις παρα-
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συνετέλεσε στη δημιουργία του γερμανικού αυτού σχολείου ήταν η 

πολυπληθής γερμανική παροικία της πόλης.23  

Γι’ αυτούς του λόγους, η εταιρεία των «Ανατολικών Σιδηροδρό-

μων» διέθεσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για τη δημιουργία του σχο-

λείου και δεσμεύτηκε για ετήσια επιχορήγησή του. Αρχικός στόχος 

της Σχολής ήταν η φοίτηση των τέκνων των υπαλλήλων της εταιρείας 

με μειωμένα δίδακτρα, προκειμένου αυτά να γίνουν μέτοχοι της προ-

σφερόμενης ανώτερης εκπαίδευσης και να εργαστούν αργότερα ως 

στελέχη ποικίλων θέσεων στους κόλπους της εταιρείας. Παρά την οι-

κονομική επιχορήγηση από γερμανικά κεφάλαια, η Σχολή παρέμενε, 

θεωρητικά τουλάχιστον, μακριά από πολιτικές επιρροές. Είχε, δηλα-

δή, ένα συμβούλιο (σχολική εφορεία) που διηύθυνε τη λειτουργία του 

με βάση τα οικονομικά κριτήρια, τις επιχειρησιακές ανάγκες και την 

προσπάθεια διασύνδεσης με την αγορά της Θεσσαλονίκης.24 Σχεδόν 

παρόμοια δράση είχαν και τα υπόλοιπα ξένα σχολεία της πόλης, στις 

αρχές του 20ού αιώνα, με τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνει η 

γαλλική εκπαιδευτική δραστηριότητα εν είδη ενός άτυπου ανταγωνι-

σμού με τη γερμανική.25 

Πέρα, όμως, από την εκπαίδευση μελλοντικών στελεχών της εται-

ρείας, η Γερμανική Σχολή αποσκοπούσε και στην εμπέδωση της γερ-

μανικής γλώσσας και κουλτούρας πάντα, βέβαια, υπό το πρίσμα ενός 

παιδαγωγικού ινστιτούτου διεθνούς χαρακτήρα, καθώς στις τάξεις της 

φοιτούσαν και μη γερμανόφωνοι μαθητές, οι οποίοι συχνά ξεπερνού-

σαν κατά πολύ τους γερμανόφωνους.26 Το πλουσιότατο αρχείο της 

 
μονές του 1912 (Θεσσαλονίκη 21-23 Σεπτεμβρίου 2012) (Θεσσαλονίκη: Εβραϊκό 

Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2015). 
23 Αστέριος Κρεμέτης, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Μια πρώτη ιστορική προ-

σέγγιση (Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2009), 53. 
24 Ανδρέας Κ. Μπουρούτης, «Τα ευρωπαϊκά σχολεία της Θεσσαλονίκης (1888-

1943): Πολιτιστική και κοινωνική τομή σε πόλη της ύστερης Αυτοκρατορίας» (διδ. 

διατρ., ΑΠΘ, 2016), 124. 
25 Γεώργιος Βαλέτας, «Τα ξένα σχολεία της Θεσσαλονίκης», Αιολικά Γράμματα 

(χ.χ.): 87-90, 226-227. 
26 Ανδρέας Κ. Μπουρούτης, «Έλληνες μαθητές στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονί-

κης» στο Επιστημονική Επετηρίδα 9 (2017): 79-93, 80. 
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Σχολής27 καταδεικνύει εμφανώς την απόλυτη οργάνωση που την χα-

ρακτήριζε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατάλογοι που κά-

θε χρόνο συνέτασσε το σχολικό συμβούλιο με τη σύνθεση του μαθη-

τικού συνόλου, τους οποίους κοινοποιούσε στις αρμόδιες υπηρεσίες 

στη Γερμανία. Οι κατάλογοι αυτοί περιλάμβαναν τους αριθμούς των 

μαθητών κατ’ έτος, αρρένων και θηλέων, τη μητρική τους γλώσσα, το 

θρήσκευμα, την υπηκοότητα, τον τόπο γεννήσεως και άλλες πληρο-

φορίες.28 Η μελέτη τους αποδεικνύει την ποικιλότητα που χαρακτήρι-

ζε το μαθητικό δυναμικό, καθώς αποτελούν χρήσιμο «εργαλείο» στην 

αποκωδικοποίηση της ανθρωπογεωγραφίας των μαθητών που φοι-

τούσαν στη Σχολή. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται κατανοητή και η δι-

είσδυση του γερμανικού σχολείου σε όλες τις εθνικές κοινότητες της 

πόλης και κατ’ επέκταση της γερμανικής γλώσσας στην οποία μαθή-

τευαν οι νέοι. Περιοδικά, θα μπορούσε κανείς να πει πως η πλειονό-

τητά τους δεν ήταν γερμανόφωνοι, έχοντας δηλαδή τη γερμανική ως 

μητρική τους γλώσσα, ενώ τη μερίδα του λέοντος φαίνεται να κατά-

λαμβάνουν οι ελληνόφωνοι και ισπανόφωνοι μαθητές. Οι τελευταίοι 

καταχωρούνταν ως τέτοιοι λόγω της ισπανικής διαλέκτου των λα-

ντίνο, την οποία μιλούσαν ως μητρική οι Εβραίοι της πόλης.29 

Στην αυγή του 20ού αιώνα η Γερμανική Σχολή είχε επιτύχει να α-

ποκτήσει κύρος και αξιοπιστία ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως αποδει-

κνύεται από τη φοίτηση σε αυτό ενός ευρέος φάσματος μαθητών. 

Ταυτόχρονα, οι προσπάθειες για συνεχή προσέλκυση μαθητών στους 

κόλπους του γερμανικού σχολείου ήταν συνεχείς και επισταμένες. Το 

σχολικό έτος 1910-1911, μάλιστα, συστάθηκαν απογευματινά δωρεάν 

τμήματα γερμανικών για ενήλικες, καθώς και τμήματα νηπιαγωγείου. 

Με άλλα λόγια, από πολύ μικρή ηλικία οι νέοι της Θεσσαλονίκης εί-

χαν τη δυνατότητα να γίνουν μέτοχοι της γερμανικής εκπαίδευσης και 

παιδείας.30 Μετά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο και την προσάρτηση της 

πόλης στο ελληνικό κράτος, η ανάπτυξη συνεχίστηκε με τους ίδιους 

 
27 Θερμές ευχαριστίες οφείλει η γράφουσα στον κ. Αστέριο Κρεμέτη για την ευγε-

νική παραχώρηση φωτοτυπημένων αντιγράφων μεγάλου μέρους του αρχείου της 

Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. 
28 Ιδιωτική Συλλογή Αστέριου Κρεμέτη, λυτά έγγραφα, “Statistische Mitteilungen 

uber die drei ersten Schuljahre 1907/08-1909/10”. 
29 Μπουρούτης, «Τα ευρωπαϊκά σχολεία», 128. 
30 Μπουρούτης, «Τα ευρωπαϊκά σχολεία», 228-229. 
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ρυθμούς. Το Δεκέμβριο του 1912 την εδραίωση της Γερμανικής Σχο-

λής ως ακρογωνιαίου λίθου της γερμανικής παρουσίας στις Νέες Χώ-

ρες και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα, επισφράγισε η επίσκεψη στις 

εγκαταστάσεις της της πριγκίπισσας Σοφίας, συζύγου του διαδόχου 

Κωνσταντίνου και αδελφής του κάιζερ Γουλιέλμου της Γερμανικής 

Αυτοκρατορίας, καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν σαφείς τους δε-

σμούς των δύο χωρών, τουλάχιστον στην εκπαίδευση.31 

Την ανοδική πορεία της Σχολής ανέκοψε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλε-

μος. Με το ξέσπασμα του πολέμου και την ιδιαίτερη ανάμειξη της 

Θεσσαλονίκης σε αυτόν, η Σχολή, με διαταγή των Αγγλογάλλων, υ-

ποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία της το Δεκέμβριο του 1915, 

αριθμώντας στις τάξεις της περισσότερους από τετρακόσιους μαθη-

τές. Η επαναλειτουργία της το 1924, έπειτα από προσπάθειες και δια-

βήματα στην αρμόδια υπηρεσία σχολικών υποθέσεων εξωτερικού του 

Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και Ελλήνων, κυρίως επιχειρηματιών 

και εμπόρων της πόλης, δεν συντελέστηκε απρόσκοπτα. Τα επόμενα 

χρόνια το σχολικό συμβούλιο πάσχιζε να ανταποκριθεί στις προκλή-

σεις που αντιμετώπιζε η Σχολή ως εκπαιδευτήριο ξένων συμφερόντων 

και δη γερμανικών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και οικονομικά 

προβλήματα για την επίλυση των οποίων το γερμανικό Υπουργείο 

Εξωτερικών δεχόταν συνεχώς οχλήσεις. 

Όσο η «κλειστή» κοινότητα της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 

συνέχιζε τη λειτουργία της τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, μία 

άλλη κοινότητα, αυτή των Ελλήνων που σπούδαζαν στη Γερμανία ή 

με μία λέξη οι «γερμανοσπουδασμένοι» έρχονταν αντιμέτωποι με τη 

δική τους μοίρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων φοιτητών 

που επέλεγαν το εξωτερικό για να σπουδάσουν μετά την ολοκλήρωση 

της εγκύκλιας εκπαίδευσης, προτιμούσε παραδοσιακά τη Γερμανία 

(εκτός από όσους ακολουθούσαν τη νομική επιστήμη στη Γαλλία). 

Όσοι είχαν ολοκληρώσει τις «γερμανικές» σπουδές τους πριν τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και επέστρεψαν στην Ελλάδα, για να εφαρμόσουν 

τις γνώσεις τους, βρέθηκαν σε δίλλημα, όταν ξέσπασε ο πόλεμος και 

η διαμάχη για τη θέση της Ελλάδας. Μία ομάδα τέτοιων «γερμανο-

σπουδασμένων» διανοουμένων απευθύνθηκε με επιστολή στο βασιλιά 

Κωνσταντίνο τον Οκτώβριο του 1916, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια 

 
31 Κρεμέτης, Γερμανική Σχολή, 136. 
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που χαρακτήριζε κύκλους πανεπιστημιακών και άλλων μορφωμένων 

σχετικά με την ελληνική θέση, που έρρεπε προς την Αντάντ αντί να 

τηρήσει ουδετερότητα κατ’ ελάχιστον, εάν δεν μπορούσε σε καμία πε-

ρίπτωση να σταθεί στο πλευρό της «αγαπημένης χώρας των φοιτη-

τικών τους χρόνων» Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Κοινό χαρακτηρι-

στικό όσων προσυπέγραφαν τη διακοίνωση αυτή ήταν, άλλωστε, οι 

στενές σχέσεις τους με το γερμανικό κράτος του τέλους της αυτοκρα-

τορικής περιόδου.32 

Από αυτή την ομάδα δεν θα πρέπει να παραληφθούν και όσοι α-

ξιωματικοί του ελληνικού στρατού φοίτησαν στις κατά τόπους γερμα-

νικές στρατιωτικές ακαδημίες, με προεξάρχοντα τον ίδιο το βασιλιά 

Κωνσταντίνο στη φημισμένη Στρατιωτική Ακαδημία του Βερολίνου. 

Ο χρόνος που οι «γερμανοσπουδασμένοι» πέρασαν στη χώρα διαμόρ-

φωσε σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα πορεία τους, καθιστώντας τους 

ταυτόχρονα γερμανόφιλους διαχρονικά, καθώς διακατέχονταν, λιγό-

τερο ή περισσότερο, από τα χαρακτηριστικά της γερμανικής παιδείας 

και κουλτούρας, γύρω από την οποία υπήρχε ο μύθος –ή η πραγματι-

κότητα– μίας, απροσδιόριστης μεν, ανωτερότητας δε. 

Όσον αφορά τις ελληνικές κοινότητες επί γερμανικού εδάφους, αυ-

τές ανθούσαν ήδη πριν από τον πόλεμο, αλλά και μετά από αυτόν 

γνώρισαν τέτοια ανάπτυξη, ώστε θεωρούνταν από τις γερμανικές αρ-

χές σημαντικοί πόλοι για την επαναπροσέγγιση των δύο χωρών. Ο 

καθηγητής Erich Ziebarth, ιστορώντας το 1935 τη δράση του Ελληνο-

γερμανικού Συνδέσμου, κάνει λόγο για την έντονη δραστηριότητά του 

και τη μαζική προσέλευση σε αυτόν εκατέρωθεν. Ο Σύνδεσμος ιδρύ-

θηκε το 1914 στο Μόναχο, αλλά λόγω του πολέμου άρχισε τελικά τη 

συστηματική δράση του μετά το 1919, μεταφερόμενος στο Αμβούργο, 

όπου και έδρευε η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα επί γερμανικού 

εδάφους. Από το 1920 και έπειτα, όταν όλο και περισσότεροι Έλληνες 

φοιτητές έφταναν στη Γερμανία, τα μέλη του Συνδέσμου προσπαθού-

σαν να τους διευκολύνουν στην εγκατάστασή τους και να τους παρά-

σχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονταν.33 

 
32 Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης, «Το πένθος των γερμανοσπουδασμένων διανο-

ουμένων της δεκαετίας του 1910», διαθέσιμο στο: https://www.cemog.fu-berlin.de/ 

compendium/richtlinien/beispiel-essay_kyrtsis/index.html#q2 (ανάκτ. 2-4-2020). 
33 Erich Ziebarth, «Περί της εργασίας του γερμανοελληνικού συνδέσμου», Μακεδο-

νικόν Ημερολόγιον 12 (1935): 87-93, 88. 
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Ο Ziebarth, που δίδασκε Αρχαία Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του 

Αμβούργου, ως επιφανές μέλος του Συνδέσμου αλλά και γνωστός φι-

λέλληνας, ταξίδευε συχνά στην Ελλάδα, ερχόμενος σε επαφή με πλεί-

στους παράγοντες του ακαδημαϊκού, πολιτιστικού αλλά και επιχειρη-

ματικού χώρου. Οι επαφές του αυτές, του παρείχαν τη δυνατότητα να 

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των ελληνογερμανικών 

σχέσεων στη διάρκεια του χρόνου και να εξαίρει το έργο των εκατέ-

ρωθεν αρμόδιων, και μη, παραγόντων.34 

Ανάμεσα σε όσους συναντούσε ο «φιλέλλην» καθηγητής στις τα-

κτικές επισκέψεις του στην Ελλάδα, θα βρέθηκαν, πιθανότατα, μετά 

τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και όσοι Έλληνες, από εκείνους 

που βρέθηκαν στο Γκαίρλιτς, είχαν καταφέρει να επιβιώσουν, να επι-

στρέψουν στη χώρα και να επανενταχθούν. Ιστορικοί ερευνητές έχουν 

ασχοληθεί με αυτό το «επεισόδιο» της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, 

αλλά εμβληματική παραμένει η μελέτη του Γεράσιμου Αλεξάτου.35  

Στα τέλη του καλοκαιριού του 1916, ξεκινώντας από τη Δράμα, 

περίπου 7.000 Έλληνες αξιωματικοί και στρατιώτες μαζί με όσους 

προστέθηκαν από την καταληφθείσα προηγουμένως Φλώρινα ταξίδε-

ψαν προς τη Γερμανία του Κάιζερ. Σημειώνει στο ημερολόγιό του ο 

αξιωματικός της ελληνικής Χωροφυλακής, Στυλιανός Κανδυλάκης:  

 

«Μετά ολιγοήμερον ταξείδι εφθάσαμεν μέσω Βουλγαρίας, Σερ-

βίας, Ουγγαρίας, εις την πόλιν Γκαίρλιτς της Άνω Σιλεσίας, […]. 

Οι Αξιωματικοί όλων των όπλων εγκατεστάθησαν εις ιδιωτικάς 

οικίας εντός της πόλεως ενοικιάσαντες δωμάτια. Τους είπαν αρ-

χικώς ότι θα είμεθα φιλοξενούμενοι του Γερμανικού Κράτους. 

Οργανώθην υπηρεσίαι Διοικήσεως, Διαχειρίσεως, Εκπαιδεύσεως 

κ.λ.π. ελαμβάναμεν κανονικά τους μισθούς μας».36  

 

 
34 Ziebarth, ό.π., 90.  
35 Γεράσιμος Αλεξάτος, Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς, 1916-1919 (Θεσσαλονίκη: Δέ-

σποινα Κυριακίδη, 2015). 
36 Γεράσιμος Αλεξάτος–Στράτος Δορδανάς–Μανώλης Κανδυλάκης (επιμ.), «Εν 

Γκαίρλιτς 31/12/1917…», Ημερολόγιο αιχμαλωσίας του βενιζελικού αξιωματικού 

Στυλιανού Κανδυλάκη στη Γερμανία του Κάιζερ (Θεσσαλονίκη: Δέσποινα Κυριακί-

δη, 2014), 16. 
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Η «φιλοξενία» των Ελλήνων του Δ΄ Σώματος Στρατού στο Γκαίρλιτς 

όχι μόνο δεν ήταν απρόσκοπτη αλλά πολύ περισσότερο έντονη με 

διαρκείς διακυμάνσεις οφειλόμενες τόσο στις εσωτερικές έριδες αλλά 

και στις εξελίξεις στα εμπόλεμα μέτωπα. Η «φιλοξενία» ενός «ξένου» 

σώματος στρατού δεν ήταν εύκολη υπόθεση για την εμπόλεμη Γερ-

μανία, πολλώ δε μάλλον όταν στις τάξεις του επικρατούσαν διχογνω-

μίες και προβλήματα πάσης φύσεως. Ο δεκανέας Νικόλαος Μαργαρι-

τούλης αποτύπωσε με γλαφυρότητα και λεπτομερώς την καθημερινό-

τητα των Ελλήνων, κάνοντας γνωστές αθέατες όψεις της «γερμανι-

κής» ζωής του Σώματος.37  

Παρά τα πλείστα προβλήματα και τις αντιξοότητες που βίωσαν οι 

στρατιωτικοί στο Γκαίρλιτς, σημαντική αποδείχθηκε η έως ένα βαθμό 

πνευματική άνθηση.38 Αυτό που σχετίζεται με την πνευματικότητα 

και αφορά το παρόν άρθρο είναι η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο 

ελληνικό στρατόπεδο. Λίγο καιρό μετά την άφιξη των «φιλοξενούμε-

νων» οργανώθηκαν μαθήματα γερμανικών για την εκμάθηση της 

γλώσσας. Τα δεκαεπτά τμήματα των σαράντα μαθητών έκαστο για 

την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας στους Έλληνες είναι ενδεικτι-

κά μόνο της προσπάθειας για την εμπέδωση της γερμανικής κουλτού-

ρας, χωρίς να προσμετρώνται άλλες μορφές εκπαίδευσης, για παρά-

δειγμα τεχνικών επαγγελμάτων.39 

Όπως και η άφιξη, έτσι και η αποχώρηση των Ελλήνων στρατευ-

μένων από τη γερμανική πόλη ήταν «περιπετειώδης» και κάθε άλλο 

παρά οργανωμένη. Σε κάθε περίπτωση, οι εκατοντάδες «Γκαιρλιτσιώ-

τες» πια, που αποκαταστάθηκαν στο ελληνικό έδαφος, αναμφίβολα, 

έφεραν τα «σημάδια» της εκεί παραμονής τους, τα οποία τους δια-

μόρφωσαν, τον καθένα σε διαφορετικό βαθμό. Πέρα από αυτό, στο 

Μεσοπόλεμο αλλά και αργότερα, έγιναν αντικείμενο–στόχος της γερ-

μανικής εξωτερικής πολιτικής για ποικίλους λόγους. Διάσπαρτοι άν-

δρες ανά την Ελλάδα, οι οποίοι κατείχαν τη γερμανική γλώσσα σε 

ποικίλα επίπεδα, και είχαν γνωρίσει εκ του σύνεγγυς τη γερμανική 

ζωή και νοοτροπία, έστω και όχι υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις, θα 

 
37 Δημήτριος Μπενέκος (επιμ.), Και εγώ ήμουν στο Γκαίρλιτς. Τα απομνημονεύματα 

του στρατιωτικού μου βίου, από το έτος 1913 μέχρι το έτος 1919 (Θεσσαλονίκη: Α-

φοί Κυριακίδη, 2019), 99 κ.εξ. 
38 Αλεξάτος, Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς, 122-137. 
39 Αλεξάτος et al, Εν Γκαίρλιτς, 145. 
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μπορούσαν να λειτουργούν ως άξιοι εκφραστές της γερμανοφιλίας. 

Ακριβώς στο σημείο αυτό δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Γκαίρ-

λιτς ως πηγή γερμανομάθειας: μετά το 1933 η ναζιστική εξωτερική 

πολιτική αναζητούσε διακαώς νησίδες γερμανομαθών που θα λειτουρ-

γούσαν ως αξιόπιστα ερείσματα για την άσκηση προπαγάνδας στο ελ-

ληνικό έδαφος. Το συγκριτικό πλεονέκτημα των πρώην «Γκαιρλι-

τσιωτών» είχε να κάνει με το γεγονός πως επρόκειτο για εκπροσώπους 

κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, λαϊκών με άλλα λόγια, και από 

αυτούς ακριβώς υπήρχε έλλειψη, καθώς στις ελίτ ήδη συναντιόνταν 

«φίλοι» της Γερμανίας, έμποροι, βιομήχανοι, διανοούμενοι, πολιτικοί.40 

Το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, χωρισμένο καθώς ήταν σε 

τμήματα, παρακολουθούσε στενά, μέσω του αρμοδίου και επιφορτι-

σμένου με την Ελλάδα γραφείου, όλες τις διμερείς δραστηριότητες. 

Βασικός άξονας, όμως, των ελληνογερμανικών σχέσεων παρέμενε, 

χωρίς αμφισβήτηση, ο πολιτισμός. Εξάλλου, η «Auslands kulturpoli-

tik» δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ, παρ’ όλες τις «θύελλες» των πρώτων 

δεκαετιών του 20ού αιώνα. Ούτε όταν η «καχεκτική» Δημοκρατία της 

Βαϊμάρης ασχολούταν με «τα του οίκου της» και την ανάγκη να «ορ-

θοποδήσει» μετά τους βαρύτατους όρους που επιβλήθηκαν στη Γερ-

μανία με το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1925, μάλιστα, 

ιδρύθηκαν πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί φορείς (Γερμανική Υπηρε-

σία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, Ίδρυμα Υποτροφιών Alexander von 

Humbolt, Γερμανική Ακαδημία) που σκοπό είχαν, ακριβώς, να φέ-

ρουν έναν «αέρα» ανανέωσης στην προβολή της γερμανικής κουλ-

τούρας μέσω των πολιτιστικών επαφών με κράτη–κλειδιά για την ά-

σκηση της εξωτερικής πολιτικής.41 

Ως απόγειο της γερμανικής εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής 

στην Ελλάδα, θα μπορούσε να θεωρηθεί η ίδρυση έδρας Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1939, μία «α-

νάσα» πριν ξεσπάσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Τις «δάφνες» για το 

κατόρθωμα αυτό θα μπορούσαν εύκολα να διεκδικήσουν οι γερμανι-

κοί κύκλοι στην πρωτεύουσα, προερχόμενοι από τη Γερμανική Σχολή 

και τη γερμανική πρεσβεία. Και ήταν πράγματι κατόρθωμα, καθώς 

 
40 Στράτος Ν. Δορδανάς, Οι Αργυρώνητοι. Η γερμανική προπαγάνδα στην Ελλάδα 

κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2021), 308-310. 
41 Κουτσούκου, ό.π., 133. 
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μοναδική χώρα που είχε ξένη έδρα στο Πανεπιστήμιο ήταν η Γαλλία 

από το 1936. Οι ομάδες γερμανικής πίεσης έχαιραν, αναμφίβολα, της 

βοήθειας Ελλήνων, όπως ο Νικόλαος Λούβαρης, υπουργός Παιδείας 

επί Μεταξά, ο οποίος σπούδασε Θεολογία στη Λειψία και ήταν επίτι-

μος διδάκτορας του πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης.42 

Στο «πρελούδιο» του πολέμου η γερμανοφωνία, ως αποτέλεσμα της 

γερμανομάθειας, ήταν μάλλον αρκετά εκτεταμένη. Ασφαλές καθίστα-

ται, λοιπόν, το συμπέρασμα πως οι συνεχείς προσπάθειες της Γερμα-

νίας στη διαχρονία της ως κράτος για την εξάπλωση της γλώσσας της, 

μετουσιώθηκαν σε επιτυχίες. Ακόμα και τις τελευταίες στιγμές πριν την 

επίσημη έναρξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, οι κατά τόπους γερμα-

νικοί φορείς συνέχιζαν ακάθεκτοι την προπαγανδιστική πολιτική στην 

Ελλάδα, έστω κι αν ήταν σχεδόν βέβαιο πως η τελευταία, για άλλη 

μία φορά, θα έμενε στο πλευρό της «θαλασσοκράτειρας» βρετανικής 

δύναμης.  

 

Μιλώντας τη γλώσσα του εχθρού στην κατοχική Ελλάδα 

 

«[…] υποβάλλει την από 19-8-1941 αίτησιν του Βασιλείου Λα-

δά αιτουμένου όπως καταβληθή τούτω αποζιμίωσις δραχμών 

5.000 διά τας υπ’ αυτού προσενεχθείσας εις τε την Κοινότητα 

προσωρινού τας Κρατικάς ενταύθα υπηρεσίας και τους δημότας 

της Κοινότητος, εργασθέντος ως προσωρινού διερμηνέως της 

Ιταλικής γλώσσης και της Γαλλικής τοιαύτης διά την μετά των 

Γερμανών και της Ιταλικής Αρχής συνεννόησιν από 15ης Απρι-

λίου 1941 μέχρι της 20ής Ιουνίου 1941 και προτείνει όπως κατα-

βληθή εις τον αιτούντα, προσενεγκόντα τας προεκτεθείσας υπη-

ρεσίας μετά προφορικήν πρόσληψιν προς τούτο υπό της Κοινό-

τητος, αποζημίωσις συνολική εκ δραχμών 3.000 […]».43 

 

Τον Αύγουστο του 1941 ο Βασίλειος Λαδάς με έγγραφό του στην κοι-

νότητα Γρεβενών, αιτείται να του καταβληθεί αποζημίωση για τις με-

 
42 Κουτσούκου, ό.π., 229-230. 
43 Ιδιωτική Συλλογή Βαγγέλη Νικόπουλου, Πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας 

Επιτροπής Κοινότητας Γρεβενών, Απόφασις εξαχθείσα εκ του υπ’ αριθ. 15 Πρακτι-

κού, Γρεβενά, 9 Οκτωβρίου 1941. Ευχαριστώ τον Νικόλαο Σιώκη, που έθεσε υπό-

ψιν μου το έγγραφο. 
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ταφραστικές υπηρεσίες του. Ο Λαδάς ήταν ένας από τους πολλούς 

γλωσσομαθείς που επιστρατεύτηκαν με προφορικές συμφωνίες, με-

σούντος του ελληνοϊταλικού πολέμου αλλά και το πρώτο διάστημα 

της Κατοχής, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία των κατά 

τόπους ελληνικών αρχών με τους νέους κυρίαρχους, Γερμανούς, Ιτα-

λούς και Βούλγαρους. Αν και η Βέρμαχτ εφοδίαζε το στράτευμα με 

εικονογραφημένα λεξικά, περιορισμένης κλίμακας λεξιλογίου, για τη 

διεκπεραίωση των καθημερινών αναγκών τους στις γλώσσες των κα-

τεχόμενων εδαφών, αυτό δεν ήταν αρκετό για τη λειτουργία των κρα-

τικών μηχανισμών και την άσκηση του ελέγχου επί των κατεχομένων 

εδαφών και πληθυσμών.44 Χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα, συνηθέ-

στερα οι κατακτητές αναζητούσαν μεταξύ του τοπικού πληθυσμού 

και επέλεγαν άτομα τα οποία γνώριζαν την «αιτούμενη» γλώσσα, 

προκειμένου να αναλάβουν τη γλωσσική διαμεσολάβηση.  

Ο Κωνσταντίνος Μέρμηγκας (1874-1942) μπορεί να μην υπηρέτη-

σε ως διερμηνέας, αλλά η γερμανομάθειά του και πολύ περισσότερο 

οι σπουδές του στην ιατρική στο Βερολίνο στις αρχές του 20ού αιώνα 

τον κατέστησαν τον επικρατέστερο υποψήφιο για τη θέση του πρώτου 

δοτού δημάρχου Αθηνών με την έναρξη της Κατοχής. Ο Μέρμηγκας 

ήταν στρατιωτικός γιατρός και μετά τον «ατυχή» ελληνοτουρκικό πό-

λεμο του 1897 έλαβε υποτροφία από το ελληνικό κράτος για μετεκ-

παίδευση στη γερμανική αυτοκρατορία του Β΄ Ράιχ, στον τομέα της 

στρατιωτικής υγειονομίας. Εκτός από την ιατρική, όμως, ασχολούταν 

συστηματικά και με τη μελέτη της γερμανικής φιλολογίας και ποίη-

σης. Συμμετείχε ενεργά και στα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα, υ-

ποστηρίζοντας τους Φιλελευθέρους του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ως 

επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, βαθύς γνώστης 

της γερμανικής κουλτούρας, επιστήμονας αλλά και πρώην πολιτικός, 

αποδέχτηκε την πρόταση για τη δημαρχία της Αθήνας, διαδεχόμενος 

τον Αμβρόσιο Πλυτά το Μάιο του 1941.45 

Παρόλο που εγκατέλειψε τα πανεπιστημιακά έδρανα ως καθηγητής 

της χειρουργικής, ο Μέρμηγκας δεν παρέμεινε για περισσότερους από 

 
44 Ιδιωτική Συλλογή Στράτου Δορδανά, “BilderdudenfürSoldaten,” 1941, χ.τ. 
45 Θεόδωρος Ι. Δρίζης, «Κωνσταντίνος Ν. Μέρμηγκας (1874-1941): Ο εμπνευσμέ-

νος Μανιάτης χειρουργός και ιατροφιλόσοφος» (διδ. διατρ., Πανεπιστήμιο Πελο-

ποννήσου, 2016), 186-187. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Παναγιώτα Γκάτσιου  275 

τρεις μήνες στο δημαρχιακό αξίωμα∙ αυτό, ίσως, επιβεβαιώνει το ένα 

και μοναδικό κίνητρο που τον είχε οδηγήσει στην αποδοχή της πρό-

τασης. Όταν δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτε στον αθηναϊκό λαό, 

παραιτήθηκε. Αφορμή για την απομάκρυνσή του, τον Αύγουστο του 

ίδιου έτους, ήταν η άρνησή του να υποδείξει στις γερμανικές αρχές 

έναν αριθμό ατόμων προς εκτέλεση ως αντίποινα για αντιστασιακές 

πράξεις δολιοφθορών.46 Λίγους μήνες αργότερα πέθανε από μόλυνση 

τραύματος. Οι «γερμανικές» σπουδές του Μέρμηγκα μετατράπηκαν 

σε εφαλτήριο για την είσοδό του στο σκιώδη «κόσμο» των γερμανο-

θρεμένων συνεργατών των κατακτητών. Αποτέλεσε μία από τις περι-

πτώσεις που οι άλλοτε θαυμαστές του γερμανικού πολιτισμού, φάνη-

καν απογοητευμένοι με τη νοηματοδότησή του από το χιτλερικό κα-

θεστώς. 

Με βάση την αρχή της εντοπιότητας, προσελήφθη ως διερμηνέας 

στο τοπικό γερμανικό φρουραρχείο του Αγρινίου και η Μαρία Δημά-

δη. Η προσέγγιση και αξιολόγηση της προσωπικής της πορείας καθί-

σταται δύσκολη, καθώς λείπουν γραπτές πρωτογενείς πηγές που θα 

έριχναν φως στις «σκιώδεις» δευτερογενείς, οι οποίες βασίζονται, 

σχεδόν, εξ ολοκλήρου σε προφορικές μαρτυρίες.  

Η Μαρία Δημάδη γεννήθηκε το 1907 στο Αγρίνιο. Ο πατέρας της, 

Κωνσταντίνος Δημάδης, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και μετεκπαι-

δεύτηκε στο Παρίσι. Η μητέρα της, Ερασμία, προερχόταν από την 

πλούσια οικογένεια των Παναγόπουλων, γνωστών καπνεμπόρων της 

περιοχής και μεταπολεμικά πολιτικών. Η οικονομική επιφάνεια της 

οικογένειας έδωσε τη δυνατότητα στη νεαρή Μαρία να περιτριγυρίζε-

ται από δασκάλους όλων των ειδικοτήτων και συνεπώς να αποκτήσει 

υψηλή μόρφωση. Μέρος αυτής ήταν και η εκμάθηση ξένων γλωσσών, 

γαλλικών και γερμανικών. Εξάλλου, οι εκ μητρός θείοι της είχαν ε-

μπορικές επαφές με το γερμανικό κράτος και έδρα των επιχειρήσεών 

τους στο εξωτερικό ήταν το Αμβούργο.47 

Το οικογενειακό και κοινωνικό προφίλ της Δημάδη ενισχύει την 

άποψη πως επρόκειτο για βαθιά καλλιεργημένη προσωπικότητα.48 

 
46 Δρίζης, ό.π., 190. 
47 Γεράσιμος Σπ. Γερολυμάτος, Αγρίνιο: Δρόμοι που γράφουν ιστορία (Αγρίνιο: Μπακής, 

2004), 132-133. 
48 Φίλιππας Γελαδόπουλος, Μαρία Δημάδη. Ηρωίδα της εθνικής Αντίστασης (Αθήνα: 

Νέστορας, 1982), 26. 
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Παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία το Θεόδωρο Μπουκογιάννη, πρόεδρο 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και απέκτησαν μία κόρη. Ο γάμος δεν είχε 

μεγάλη διάρκεια και η κόρη της εγκαταστάθηκε στην Αθήνα με τον 

Μπουκογιάννη, ενώ η Δημάδη παρέμενε στην πατρική εστία του Α-

γρινίου.49 

Το 1937 ή 1938 ένα πρόβλημα υγείας την οδήγησε σε αναζήτηση 

θεραπείας στο Αμβούργο, όπου ήταν εγκατεστημένος ο εκ μητρός κα-

πνέμπορος θείος της, καθώς είχε προηγηθεί ανεπιτυχής επέμβαση στο 

Αγρίνιο. Το διάστημα της παραμονής σε γερμανικό έδαφος συνετέλεσε 

ώστε να τελειοποιήσει τις γνώσεις της στα γερμανικά. Το 1939, όμως, 

τα τύμπανα του πολέμου την κάλεσαν να επιστρέψει στην Ελλάδα. Στη 

διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου, ένα ατύχημα στέρησε τη ζωή 

από τον πατέρα της και έκτοτε η Δημάδη αφιερώθηκε στη φιλαν-

θρωπία και στην κοινωνική προσφορά υπηρετώντας, μάλιστα, και ως 

εθελόντρια νοσοκόμα στο νοσοκομείο της πόλης.50 

Με την έναρξη της Κατοχής στο Αγρίνιο,51 η Δημάδη εντάχθηκε 

στην Εθνική Αλληλεγγύη (ΕΑ), γεγονός που αποτέλεσε φυσική συνέ-

χεια της πρότερης δράσης της. Η μόρφωση, η καλλιέργεια αλλά και η 

κοινωνική θέση της στην πόλη του Αγρινίου ήταν οι καταλυτικοί πα-

ράγοντες που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα και την αντιφασιστική της 

συνείδηση. Συνεπώς, ως προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ερμήνευσε 

η Δημάδη τη θέση της διερμηνέως στο τοπικό γερμανικό φρουραρχεί-

ο, όπου άρχισε να υπηρετεί από τους τελευταίους μήνες του 1941 ή 

τις αρχές του 1942. Οι κατοχικές αρχές, έχοντας πληροφορηθεί ότι η 

Δημάδη γνώριζε τα γερμανικά, την κάλεσαν να υπηρετήσει ως διερ-

μηνέας και γραμματέας του φρουράρχου. Η Δημάδη δέχτηκε, χωρίς 

να είναι βέβαιο ότι μπορούσε να αρνηθεί, και κατάφερε σε σύντομο 

διάστημα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των αρχών.52 Από τις πηγές 

δεν προκύπτει ξεκάθαρα το αν τέθηκε εξ αρχής ο στόχος να λειτουρ-

 
49 Ιδιωτική Συλλογή Προφορικών Μαρτυριών Παναγιώτας Γκάτσιου: Συνέντευξη 

με τον Κώστα Κακαβιά, Αγρίνιο, 17 Αυγούστου 2020. 
50 http://www.epoxi.gr/persons15.htm (ανάκτ. 20-10-2020). 
51 Για το Αγρίνιο στη δεκαετία του 1940 βλ. ενδεικτικά: Κωνσταντίνα Μπάδα–

Θανάσης Σφήκας (επιμ.), Κατοχή–Αντίσταση–Εμφύλιος. Η Αιτωλοακαρνανία στη 

δεκαετία 1940-1950 (Αθήνα: Παρασκήνιο, 2010). 
52 Κωνσταντίνα Μπάδα, «Η ιστορία και η μνήμη των εκτελέσεων γυναικών στο 

Αγρίνιο» στο Κατοχή–Αντίσταση–Εμφύλιος, 449-472, 453. 
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γήσει η συγκεκριμένη διερμηνέας ως «διπλοθεσίτισσα». Με άλλα λό-

για, εάν ήταν προδιαγεγραμμένο ότι η υπηρεσία της εκτός από τη δι-

ερμηνεία θα περιλάμβανε και την απόσπαση πληροφοριών για την 

Αντίσταση, ή αν αυτό προέκυψε μετά την πρόσληψή της, ίσως επειδή 

έχαιρε της εμπιστοσύνης του φρουράρχου και οι συνθήκες ευνοούσαν 

μία τέτοια, έστω και επικίνδυνη, δράση. 

Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τα ιδεολογικά ή μη κίνητρα της Δη-

μάδη, βέβαιο είναι ότι ο τοπικός πληθυσμός του Αγρινίου «πριμοδο-

τήθηκε» σημαντικά από την υπηρεσία της στο φρουραρχείο. Καθημε-

ρινές και έκτακτες ανάγκες διευθετούνταν, στο μέτρο του δυνατού και 

στο βαθμό που μία διερμηνέας θα μπορούσε να μεσολαβεί για διευ-

κολύνσεις, εξυπηρέτηση αιτημάτων και ποικίλα άλλα θέματα που έ-

χριζαν προσεκτικού χειρισμού και μεσολάβησης από την πλευρά της.53 

Αξιοπρόσεκτη ήταν, με άλλα λόγια, η προσφορά της στο κοινωνι-

κό σύνολο, πολλώ δε μάλλον στα χρόνια της Κατοχής που τίποτε δεν 

ήταν αυτονόητο, παρά η δαμόκλειος σπάθη της κατοχικής βίας και 

του φόβου. Η Δημάδη, ωστόσο, ξεπερνώντας ή όχι τους προσωπικούς 

της φόβους, τροφοδοτούσε με σημαντικές πληροφορίες το τοπικό α-

ντιστασιακό κίνημα πολεμώντας με το δικό της τρόπο τον κατακτητή. 

Δουλεύοντας καθημερινά στο φρουραρχείο, γνώριζε πρόσωπα και 

γεγονότα αλλά και σχέδια και επιχειρήσεις που προγραμματίζονταν 

για την αντιμετώπιση της αντίστασης.54 Αποκορύφωμα της «πρακτο-

ρικής» δράσης της υπήρξαν οι πληροφορίες που έδωσε στους αντάρ-

τες το καλοκαίρι του 1944 σχετικά με τις συντονισμένες ενέργειες 

Γερμανών και Ταγμάτων Ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του Α-

γρινίου για την καταστολή της αντίστασης.55 

Η θερινή προσφορά της διερμηνέως-συνδέσμου αποτέλεσε και το 

κύκνειο άσμα της. Στα τέλη Αυγούστου 1944 έγινε αντιληπτό από 

τους Γερμανούς πως οι τελευταίες ήττες τους από τον ΕΛΑΣ οφείλο-

νταν στη διαρροή πληροφοριών μέσα από το τοπικό φρουραρχείο του 

Αγρινίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές τους, πληροφοριοδότης με 

 
53 Φίλιππας Γελαδόπουλος, Μαρία Δημάδη. Μνήμες και Ελεγεία (Αθήνα: Νέοι Και-

ροί–Αθηναϊκές Εκδόσεις, 1989), 33 κ.εξ. 
54 Ιδιωτική Συλλογή Προφορικών Μαρτυριών Παναγιώτας Γκάτσιου: Συνέντευξη 

με τον Κώστα Κακαβιά, αυτ. Οι πληροφορίες για τη σύναψη ερωτικής σχέσης με 

τον Γερμανό φρούραρχο παραμένουν ανυπόστατες, χωρίς τεκμηρίωση. 
55 Μπάδα, «Η ιστορία και η μνήμη», 454. 
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το κωδικό όνομα «Ρουλεμάν» πρόδιδε τα σχέδια των επιχειρήσεών 

τους. Ο «Ρουλεμάν» ήταν ο σύνδεσμος της Δημάδη, κατά κόσμο, Γε-

ώργιος Γιαννούτσος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία του αντι-

στασιακού. Ωστόσο, οι αρχές συνέλαβαν τη διερμηνέα του φρουραρ-

χείου ως «Ρουλεμάν» και όχι τον πραγματικό, δηλαδή τον Γιαννούτσο. 

Η σύλληψή της με συνοπτικές διαδικασίες ήταν αποτέλεσμα συντονι-

σμένων ενεργειών των Γερμανών και του τοπικού Τάγματος Ασφα-

λείας με επικεφαλής το Γεώργιο Τολιόπουλο. Τη σύλληψη της Δημάδη 

στις 30 Αυγούστου 1944 ακολούθησε η εκτέλεσή της μία ημέρα αργό-

τερα.56 

Σύγχυση επικρατεί στη βιβλιογραφία για το ποιος έφερε, τελικά, 

την ευθύνη της σύλληψης και της εκτέλεσης της Μαρίας Δημάδη. Λί-

γο έως πολύ, Γερμανοί και Ταγματασφαλίτες είχαν ξεχωριστούς λό-

γους για να θέλουν την παραδειγματική τιμωρία της∙ οι Γερμανοί επι-

ζήτησαν τη σκληρότερη ποινή για το άτομο που, κινούμενο ανάμεσά 

τους, λειτουργούσε ως πράκτορας των αντιστασιακών, και δη στο διά-

στημα αυτό, που ο αγώνας κατά της αντίστασης και οι εκκαθαρι-

στικές επιχειρήσεις κόστιζαν πολύτιμο αίμα (και χρήμα). Από την άλ-

λη πλευρά, τα στελέχη του Τάγματος Ασφαλείας διέβλεπαν ότι το τέ-

λος της Κατοχής και της αποχώρησης των Γερμανών πλησίαζε επι-

κίνδυνα για εκείνους και έπρεπε σύντομα να εξαφανίσουν όσα μπο-

ρούσαν περισσότερα από τα «ίχνη» τους. Και η Δημάδη γνώριζε πολ-

λά για τη συνεργασία τους με τους κατακτητές. Αυτό, ίσως, να ήταν 

και το βασικότερο κίνητρό τους για να συντελέσουν τα μέγιστα στη 

σύλληψη και εκτέλεσή της. 

Μεταπολεμικά, η φυσιογνωμία της Δημάδη πέρασε στο φάσμα του 

φαντασιακού. Το γεγονός της εκτέλεσής της, ειδικότερα, πολιτικοποι-

ήθηκε και έγινε αφορμή για περαιτέρω ιδεολογική ριζοσπαστικοποίη-

ση των πολιτικών πραγμάτων στο Αγρίνιο, όπως συνέβη άλλωστε με 

πολλά πρόσωπα και γεγονότα στην ελληνική μεταπολεμική εποχή. Σε 

αυτό το πλαίσιο, η Μαρία Δημάδη και η κατοχική της δράση δεν πέ-

ρασαν στη λήθη. Το 1984 ο Δήμος Αγρινίου έδωσε το όνομά της σε 

κεντρική πλατεία της πόλης «[…] στη μνήμη της πατριώτισσας που 

 
56 Γερολυμάτος, Αγρίνιο, 138. 
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υπηρέτησε την Εθνική Αντίσταση […]».57 Εκτός αυτού, το 1987 προ-

βλήθηκε σε πρώτη μετάδοση τηλεοπτική σειρά οκτώ επεισοδίων στη 

δημόσια τηλεόραση, σχετικά με τη ζωή και τη δράση της, κάνοντάς 

την γνωστή στο ευρύ κοινό.58 

Ελάχιστα γνωστή αλλά αρκετά ιδιαίτερη περίπτωση διερμηνέα που 

καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη αλλά έδρασε σε πανελλαδική εμβέ-

λεια, αποτελεί εκείνη του εκχριστιανισθέντα Εβραίου Κωνσταντίνου 

ή Ίνο Ρεκανάτη. Ο πατέρας του, Νατάλ Ρεκανάτη, ήταν ιδιοκτήτης 

του ναυτικού πρακτορείου Agence Maritime και η μητέρα του, Ευγε-

νία, Αυστριακή. Γεννημένος στις 10 Ιουνίου 1904, φοιτούσε στη Γερ-

μανική Σχολή Θεσσαλονίκης (όπως πολλοί ομόθρησκοί του), όταν ο 

πατέρας του διέφυγε στο εξωτερικό για να αποφύγει τη σύλληψή του 

από τους Αγγλογάλλους το 1915.59 Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέ-

μου αντιμετώπισε προβλήματα με το νόμο, όπως μαρτυρούν αποσπά-

σματα του ποινικού μητρώου του: το 1924 του επιβλήθηκε ποινή φυ-

λάκισης τριών μηνών από το Διαρκές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης για 

την άρνησή του να καταταγεί στο στρατό.60 Δεν είναι γνωστό αν εξέ-

τισε την ποινή του, πάντως λίγα χρόνια αργότερα καταδικάστηκε ε-

ρήμην από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε κράτηση πέντε μηνών 

για απάτη.61 Εγκατεστημένος στην Αθήνα από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1930, συνέχισε τις «ύποπτες» και καταδικαστέες δραστηριότητές 

του, καθώς και πάλι, μέχρι και την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέ-

μου, κλήθηκε αρκετές φορές στην Εισαγγελία Αθηνών. Από το 1938 

εργαζόταν ως διερμηνέας σε γνωστό αθηναϊκό ξενοδοχείο, εργασία 

που συνέχισε να χρησιμοποιεί ως προκάλυψη και μετά την έναρξη της 

Κατοχής, όταν και λειτουργούσε ταυτόχρονα ως πράκτορας της Στρα-

τιωτικής Χωροφυλακής (Feldgendarmerie).62 

 
57 Αρχείο Δήμου Αγρινίου, Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αγρινίου, Πρακτικό της 26-6-1984. Ευχαριστώ τον Κώστα Κακαβιά για την 

παραχώρηση φωτοτυπημένου αντιγράφου του πρακτικού.  
58 https://www.youtube.com/watch?v=BnciaCja6VI (ανάκτ. 12-8-2020). Η σειρά θα 

πρέπει να ιδωθεί περισσότερο από τη σκοπιά της σκηνοθετικής και μυθιστορηματι-

κής αφήγησης και λιγότερο από την πιστή αναπαράσταση των γεγονότων. 
59 Δορδανάς, Οι Αργυρώνητοι, 326. 
60 Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης [στο εξής  ΕΜΘ], φάκ. 3094, διάφορα λυτά έγγρα-

φα. 
61 Αυτ. 
62 Δορδανάς, Οι Αργυρώνητοι, 326. 
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Το αξιοσημείωτο στην περίπτωση Ρεκανάτη, ενός πρώην εβραίου 

στο θρήσκευμα, έχει να κάνει με την υπηρεσία που ανέλαβε στις Αρ-

χές Κατοχής: προσελήφθη ως διερμηνέας στη Sicherheitspolizei/ 

Sicherheitsdienst (Αστυνομία Ασφαλείας/Υπηρεσία Ασφαλείας (Sipo/ 

SD) υπό τον Walter Blume, στο τμήμα για τις εβραϊκές υποθέσεις 

(IVB4). Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η υπηρεσία του εκεί 

δεν εξαντλούταν στη γραφειοκρατική τυπική μετάφραση. Ο Ίνο μαζί 

με το μεγαλύτερο αδερφό του Πέπο, ακολούθησαν την υπηρεσία κα-

ταδίωξης των Εβραίων στις «εργασίες» στα ελληνικά νησιά και σε 

ηπειρωτικές περιοχές, όπου υπήρχε «ανάγκη», με άλλα λόγια όπου 

κατοικούσαν Εβραίοι οι οποίοι, σύμφωνα με τα ναζιστικά σχέδια, έ-

πρεπε να εξοντωθούν. Σημαντικότεροι σταθμοί ήταν τα νησιά της 

Κέρκυρας, της Ρόδου και της Κω, απ’ όπου οι Εβραίοι συλλαμβά-

νονταν και οδηγούνταν στην Αθήνα με τελικό προορισμό τα στρατό-

πεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης των ανατολικών εδαφών.63 

Στην Αθήνα η δράση των αδελφών Ρεκανάτη, με πρωταγωνιστή 

τον Ίνο, ήταν ακόμα εντονότερη και μάλιστα με ίδια οφέλη. Σύμφωνα 

με τον Αλβέρτο Μπουρλά, κρατούμενο στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου 

«εις το Χαϊδάρι γενική εντύπωσις ήτο ότι οι Ρεκανάτη ήσαν οι διώ-

κτες των Ισραηλιτών».64 Ο θαλαμάρχης στο θάλαμο των Εβραίων 

κρατουμένων στο στρατόπεδο, Γαβριήλ Παρίτσης, ήταν βέβαιος πως 

«τους κατέδιδον οι Ρεκανάτη και τους έπαιρναν όλα τα τιμαλφή και 

τα χρυσαφικά».65 Το γεγονός πως ο Ίνο Ρεκανάτη αποκόμιζε χρήματα 

ή υλικά αντικείμενα επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα θύματα: «Ο Ίνο 

Ρεκανάτη παρίστατο στην ανάκρισίν μου ως διερμηνεύς […]. Μας 

εζήτησεν 50 χρυσές λίρες διά να μας σώση», σημειώνει στην κατάθε-

σή της στη μεταπολεμική δίκη του η Εύα Ραχαμούλ.66 Ακόμη, όμως, 

κι όταν στις ύστατες προσπάθειες να σωθούν οι Εβραίοι κατέβαλλαν 

το ζητούμενο αντίτιμο, κατέληγαν στο Χαϊδάρι προδομένοι από τις 

υποσχέσεις του Ρεκανάτη για σωτηρία, που μοναδικό σκοπό είχαν τον 

 
63 Anthony McElligott, “The Deportation of the Jews of Rhodes, 1944: An Integrat-

ed History,” στο The Holocaust in Greece, επιμ. Giorgos Antoniou–A. Dirk Moses 

(New York: Cambridge University Press, 2018), 58-86, 73. 
64 Γενικά Αρχεία του Κράτους Αθηνών [στο εξής ΓΑΚ Αθηνών], Πρακτικά 1947 

(τόμ. 7, αρ. 765α/797), Αθήνα, 26-30 Ιουνίου 1947. 
65 Αυτ. 
66 Αυτ. 
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πλουτισμό του, σαν να ήταν οι διώξεις των Εβραίων μία καλοστημένη 

επιχείρηση.67 

Πολλά παραπάνω από καλόπιστες θα μπορούσαν να χαρακτηρι-

στούν οι υπηρεσίες διερμηνείας του Ναπολέοντα Σουκατζίδη στους 

συγκρατούμενούς του στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Ο Σουκατζίδης 

γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1909 στα Μουδανιά της Καππαδοκίας. 

Με τους διωγμούς του 1918 βρέθηκε με τους γονείς του, Φώτιο και 

Μαρία, στην Προύσα απ’ όπου το 1922, μετά τη Μικρασιατική Κα-

ταστροφή, οδηγήθηκαν στην Κρήτη, στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. 

Από την Εμπορική Σχολή Ηρακλείου αποφοίτησε ως λογιστής και 

στη συνέχεια εργάστηκε στην εταιρεία Μίνως στην Ιεράπετρα. Εκεί, 

ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση και εντάχθηκε στο Εργατικό 

Κέντρο. Στην ίδια πόλη γνώρισε και σύνηψε στενές φιλικές σχέσεις 

με τη Μαρία Λιουδάκη, αδερφή της μετέπειτα μνηστής του, Χαράς. Η 

Μαρία Λιουδάκη ήταν λαογράφος με έντονη επιστημονική και πνευ-

ματική δραστηριότητα, η οποία αποτέλεσε και κοινό τόπο ενδιαφέρο-

ντος με το Σουκατζίδη. Ο τελευταίος, εκτός από τις γνώσεις που έλα-

βε στην Εμπορική Σχολή, γνώριζε και μιλούσε άπταιστα πέντε ξένες 

γλώσσες, μεταξύ των οποίων και γερμανικά. Η αλληλογραφία που 

διατηρούσε με τη Μαρία Λιουδάκη, οι σκέψεις που μοιραζόταν, οι 

κριτικοί σχολιασμοί του και οι πνευματικές του ανησυχίες συντείνουν 

στην άποψη πως ο Σουκατζίδης ήταν βαθιά καλλιεργημένος.68 

Οι προσφυγικές καταβολές σε συνδυασμό με τους διωγμούς, η 

μόρφωση και η καλλιέργεια του Σουκατζίδη ήταν παράγοντες που 

συνετέλεσαν στη διαμόρφωση μίας δημοκρατικής συνείδησης, που 

δεν ήταν αποκομμένη από το περιβάλλον και τις κοινωνικοπολιτικές 

συνθήκες της μεσοπολεμικής πραγματικότητας. Έτσι, η συνδικαλι-

στική δράση και η διαμαρτυρία του απέναντι στην εκμετάλλευση των 

εργαζομένων από το μεγάλο κεφάλαιο δεν έμειναν απαρατήρητες από 

τις αρχές. Τον Ιούνιο του 1936 ο Σουκατζίδης συνελήφθη ως ύποπτος 

κομμουνιστικών ενεργειών. Η εγκαθίδρυση της μεταξικής δικτατορί-

ας δύο μήνες αργότερα σηματοδότησε την αρχή της περιπλάνησής 

του στα στρατόπεδα και στις φυλακές των πολιτικών κρατουμένων 

 
67 Αυτ. 
68 Μανώλης Βασιλάκης, «Ναπολέων Σουκατζίδης: Πώς δεν έγινε εθνικός ήρωας!», 

Athens Review of Books 90 (Δεκέμβριος 2017): 28-36, 28-30. 
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του καθεστώτος Μεταξά. Από τον Άγιο Ευστράτιο, βρέθηκε στην Α-

κροναυπλία και στη συνέχεια στα «χέρια» των ξένων κατακτητών.69 

Αυτό που περισσότερο «κόστισε», τόσο στο Σουκατζίδη όσο και 

στους δεκάδες άλλους πολιτικούς κρατουμένους, ήταν ότι δεν τους 

επιτράπηκε να καταταγούν στο στράτευμα στον ελληνοϊταλικό πόλε-

μο. «[…] Με αίτησή μας που την υπογράψανε δύο εκπρόσωποί μας, 

ζητήσαμε σήμερα από τον Μεταξά να πάρουμε τη θέση μας κάτω από 

τις διαταγές του στην πρώτη γραμμή της φωτιάς για την υπεράσπιση 

της γλυκιάς πατρίδας […]» έγραψε σε γράμμα που έστειλε στις 29 

Οκτωβρίου 1941 από την Ακροναυπλία στη Χαρά Λιουδάκη.70 Η ελ-

ληνική κυβέρνηση, όμως, όχι μόνο δεν επέτρεψε τη συμμετοχή τους 

στον πόλεμο, αλλά δεν προχώρησε ούτε στην απελευθέρωση των πο-

λιτικών κρατουμένων όταν ήταν δεδομένη η ελληνική ήττα και η ξένη 

κατοχή ήταν προ των πυλών.  

Από την Ακροναυπλία ο Σουκατζίδης μαζί με περίπου διακόσιους 

ακόμα κρατούμενους, μεταφέρθηκαν στα υπό ιταλική διοίκηση στρα-

τόπεδα συγκέντρωσης Τρικάλων και έπειτα στη Λάρισα στις αρχές 

καλοκαιριού του 1943.71 Στις αρχές Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους το 

στρατόπεδο της Λάρισας διαλύθηκε και όλοι οι κρατούμενοι οδηγή-

θηκαν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, πρώην στρατώνα εκπαίδευσης του 

ελληνικού στρατού, το οποίο βρισκόταν, επίσης, υπό τον έλεγχο των 

Ιταλών. Το διάστημα αυτό, καθώς τα μέτρα ασφαλείας ήταν περιορι-

σμένα, έγινε απόπειρα απόδρασης, μεταξύ των πρωταγωνιστών της 

οποίας ήταν και ο Σουκατζίδης. Λόγω οργανωτικών λαθών και παρα-

λείψεων η προσπάθεια των κρατουμένων να αποδράσουν απέτυχε.72 

Μετά από τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, τη διοίκηση του Χαϊδαρίου 

ανέλαβαν οι Γερμανοί τη 10η Σεπτεμβρίου 1943. Ως το Νοέμβριο το 

Χαϊδάρι λειτουργούσε ως τμήμα των φυλακών Αβέρωφ κι έπειτα πε-

 
69 Βασιλάκης, ό.π., 32. 
70 Για τα διαβήματα των κρατουμένων στην κυβέρνηση Μεταξά σχετικά με τη συμ-

μετοχή τους στον πόλεμο βλ. ενδεικτικά Γιάννης Μανούσακας, Ακροναυπλία. Θρύ-

λος και πραγματικότητα (Αθήνα: Καπόπουλος, 1975). 
71 Για τα στρατόπεδα Λάρισας και Τρικάλων βλ. Αντώνης Ι. Φλούντζης, Στρατόπε-

δα Λάρισας και Τρικάλων, 1941-1944. Η γέννηση του αντάρτικου στη Θεσσαλία (Α-

θήνα: Παπαζήσης, 1977). 
72 Αντώνης Ι. Φλούντζης, Χαϊδάρι: Κάστρο και βωμός της εθνικής αντίστασης (Αθή-

να: Παπαζήσης, 1986), 34. 
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ριήλθε στη δικαιοδοσία της Sipo/SD, η οποία διατηρούσε και τον 

πλήρη έλεγχο της φύλαξης και διοίκησης του στρατοπέδου.73 

Σε αυτόν το χώρο, λοιπόν, βρέθηκε κρατούμενος ο Σουκατζίδης, 

αλλά εκτός από την ιδιότητα αυτή, ανέλαβε να υπηρετεί και ως διερ-

μηνέας μεταξύ των συγκρατουμένων του και των γερμανικών αρχών 

διοίκησης του στρατοπέδου. Κατά τη συνήθη τακτική, αναζητώντας 

οι κατακτητές γερμανόφωνους, εντόπισαν μεταξύ των κρατουμένων 

όσους γνώριζαν γερμανικά για να χρησιμοποιηθούν ως διαμεσολαβη-

τές, με άλλα λόγια να μεταφέρουν τις διαταγές στους κρατούμενους 

και να ρυθμίζεται με τον τρόπο αυτόν η καθημερινή λειτουργία του 

στρατοπέδου. Ο Σουκατζίδης, ως γενικός διερμηνέας, είχε την ευθύνη 

της μεταφοράς της γερμανικής βούλησης στους κρατούμενους, καθώς 

και της τήρησης του καθημερινού προγράμματος.74 Ως βοηθός του 

φέρεται να υπηρετούσε ο Αθανάσιος Μερεμέτης. 

Αυτό που καθιστά αξιοσημείωτη την περίπτωση του Σουκατζίδη 

έχει να κάνει με την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση που τον διέκρι-

ναν ως προσωπικότητα, χαρακτηριστικά τα οποία είναι έκδηλα και 

στην περίοδο της κράτησής του στο Χαϊδάρι. Ο Αντώνης Φλούντζης, 

γιατρός και κρατούμενος του στρατοπέδου, μεταφέρει με τον πιο πα-

ραστατικό τρόπο ως αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας τα έργα και τις 

ημέρες του συγκρατούμενού του Σουκατζίδη, σημειώνοντας τους χί-

λιους και πλέον τρόπους με τους οποίους προσπαθούσε να φροντίζει 

τους αδύναμους και, ίσως, απείθαρχους κρατούμενους για να ξεφεύ-

γουν από τις τιμωρίες των διοικητών. Δεν ήταν σπάνιο να επωμίζεται 

εκείνος τα πιο σκληρά μέτρα εξιλασμού, ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, 

άσκοπες και επώδυνες εργασίες, προκειμένου να απαλλαγούν συ-

γκρατούμενοί του.75 

Ο ρόλος του Σουκατζίδη ως «ενδιάμεσου» μπορεί σε ορισμένες 

περιπτώσεις να είχε θετική επίδραση στο σύνολο των κρατουμένων, 

για τον ίδιο, όμως, δεν ήταν εξίσου προνομιούχος. Αντιθέτως, πάσχιζε 

καθημερινά να ισορροπεί μεταξύ των δύο πλευρών, αφενός προσπα-

θώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη των διοικητών κι αφετέρου να 

 
73 Άννα Μαρία Δρουμπούκη–Ιάσονας Χανδρινός, «Το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, 

1943-1944», διαθέσιμο στο: http://concentrationcampsgreece.web.auth.gr/-/index. 

php/camps/chaidariou/to-stratopedo-xaidariou-1943-1944 (ανάκτ. 11-1-2020). 
74 Φλούντζης, Χαϊδάρι, 45-46. 
75 Φλούντζης, Χαϊδάρι, 240 κ.εξ. 
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μην χάσει εκείνη των συναγωνιστών του. Υπό αυτές τις συνθήκες, και 

ενώ και ο ίδιος αντιμετώπιζε την εσωτερική πάλη της νοσταλγίας της 

ελευθερίας και των οικείων προσώπων, το ηθικό του φρόνημα δεν 

κάμφθηκε.  

Η αρχή του τέλους του Σουκατζίδη «γράφτηκε» στις 27 Απριλίου 

1944, όταν έλαβαν χώρα αντιστασιακές ενέργειες στην επαρχιακή οδό 

Μολάων–Σπάρτης. Θανατηφόρα ήταν τα μέτρα αντιποίνων που έλα-

βαν οι Γερμανοί: διατάχθηκε η εκτέλεση διακοσίων κομμουνιστών 

την 1η Μαΐου.76 Ο διακόσιοι αυτοί κομμουνιστές θα προέρχονταν από 

το Χαϊδάρι, συνήθη «δεξαμενή» ενεργειών αυτού του είδους. Οι κρα-

τούμενοι είχαν πληροφορηθεί την είδηση και η διαταγή προετοιμασί-

ας για τη μεταφορά διακοσίων ατόμων, πρώην Ακροναυπλιωτών στην 

πλειονότητά τους, σε άλλο στρατόπεδο ήχησε σαν το κάλεσμα του 

θανάτου.77 

Μολονότι, η προσφορά του Σουκατζίδη στο στρατόπεδο του Χαϊ-

δαρίου ήταν από μόνη της, θα έλεγε κανείς, αρκετή για να αποτυπω-

θεί στη μνήμη ως άνθρωπος που δεν εκμεταλλεύτηκε τη, θεωρητικά, 

προνομιούχα θέση του για προσωπικό όφελος, συνέχισε να αποδει-

κνύει την αυτοθυσία του προς τους άλλους κρατούμενους ακόμη και 

τη στιγμή της αναγγελίας του θανάτου του. Στη βιβλιογραφία είναι 

ευρέως γνωστό το περιστατικό της συμπερίληψής του στους διακό-

σιους προς εκτέλεση και της αντίδρασης του διοικητή Karl Fischer.78 

Όταν ο Σουκατζίδης διάβαζε τον κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα των 

κρατουμένων, που όλοι ήξεραν ότι δεν έφευγαν με προορισμό άλλο 

στρατόπεδο, αλλά για να συναντήσουν τον θάνατο που «ανέμενε» 

στην Καισαριανή, έφτασε και στο δικό του. Τότε, δήλωσε και ο ίδιος 

«παρών», στράφηκε στο βοηθό διερμηνέα Μερεμέτη και μαζί με τα 

έγγραφα και τη σφυρίχτρα του, του μετέδωσε συμβολικά και τους δε-

οντολογικούς όρους τους οποίους θα έπρεπε να τηρεί στο εξής ως 

διαμεσολαβητής Γερμανών και κρατουμένων:  

 

 
76 Καθημερινή, 30-4-1944. 
77 Φλούντζης, Χαϊδάρι, 451. 
78 Ο Karl Fischer, υπολοχαγός των SS, διαδέχτηκε τον Paul Radomski στη διοίκηση 

του στρατοπέδου το Φεβρουάριο του 1944. Αναλυτικά για τον Fischer βλ. Βάιος Κα-

λογρηάς, «Ναπολέων Σουκατζίδης και Καρλ Φίσερ: Βίοι αντίπαλοι», Athens Review 

of Books 95 (Μάιος 2018): 32-34, 33. 
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«Θανάση µην ξεχνάς ποτέ πως είσαι Έλληνας κρατούμενος και 

εξυπηρετείς Έλληνες αγωνιστές. Να είσαι πάντα καλός, να κα-

τανοείς τα προβλήματά τους. Να είσαι μαλακός μαζί τους. Στα 

χέρια σου τους εμπιστεύομαι».79  

 

Αυτό ήταν, μάλλον, και το αξιακό σύστημα που εφάρμοσε ο Σουκα-

τζίδης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ως διερμηνέας στο στρα-

τόπεδο του Χαϊδαρίου από το Σεπτέμβριο του 1943 έως την εκτέλεσή 

του την Πρωτομαγιά του επόμενου χρόνου. Ο Fischer πρότεινε στο 

Σουκατζίδη να εξαιρεθεί της διαδικασίας αλλά εκείνος δεν δέχτηκε, 

γιατί με αυτόν τον τρόπο θα σωζόταν εκείνος αλλά κάποιος άλλος που 

δεν επιλέχθηκε αρχικά, θα οδηγούταν στην εκτέλεση, της οποίας ηθι-

κός αυτουργός θα ήταν ο ίδιος.80  

Αν και η επιλογή κρατουμένων για την πλήρωση θέσεων διερμη-

νέων ήταν, σχεδόν, κανόνας για τα γερμανικά στρατόπεδα, όποιο κι 

αν ήταν το παράπτωμα που τους οδήγησε εκεί, η περίπτωση του Σου-

κατζίδη ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλες που μελετώνται. Κι αυτό οφείλε-

ται, όχι τόσο στη διττή ιδιότητά του, αλλά στον τρόπο με τον οποίο ο 

ίδιος έφερνε εις πέρας τα καθήκοντά του. Αδιαμφισβήτητα, τα κίνη-

τρα του Fischer δεν είχαν ανθρωπιστική αφόρμηση αλλά είχαν να κά-

νουν, το πιθανότερο, με το πόσο χρήσιμος ήταν ο διερμηνέας για την 

ομαλή λειτουργία του στρατοπέδου, καθώς ήταν γνωστή η εμπιστο-

σύνη και η συμπάθεια που έτρεφαν γι’ αυτόν οι κρατούμενοι και στις 

οποίες οφειλόταν, εν μέρει, η πειθαρχία που επιδείκνυαν. Αρνούμενος 

ο Σουκατζίδης την πρόταση του Γερμανού διοικητή, απέδειξε με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο ότι δεν ήταν τόσο αδύναμος, ώστε να υ-

ποκύψει στις «απαιτήσεις» της εποχής του, αφού ήταν ενάντιες στις 

πεποιθήσεις του, οι οποίες βέβαια είχαν διαμορφωθεί σε μία ζωή υπό 

συνεχή διωγμό.81 

 
79 Φλούντζης, Χαϊδάρι, 458. 
80 Νάσος Βαγενάς, «Ρέκβιεμ για έναν ήρωα», διαθέσιμο στο: www.tovima.gr/2018/ 

04/14/opinions/rekbiem-gia-enan-irwa/ (ανάκτ. 22-1-2020). 
81 Η φυσιογνωμία του Ναπολέοντα Σουκατζίδη ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες και 

δημιουργούς να αναπαραστήσουν τη ζωή του. Ο Σπύρος Τζόκας, στον Κύκλο των 

Μάταιων Πράξεων (Αθήνα: Εύμαρος, 2014), τοποθέτησε το Σουκατζίδη στη θέση 

του πρωτοπρόσωπου αφηγητή, που διηγείται την ιστορία της ζωής του. Το 2017 

προβλήθηκε στους κινηματογράφους η ταινία του Παντελή Βούλγαρη Το Τελευταίο 
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Ανάγκη υπηρεσιών διερμηνείας είχαν, βέβαια, και οι δύο πλευρές, 

Έλληνες και Γερμανοί. Στη Θεσσαλονίκη αυτό βεβαιώνεται, αρχικά, 

από τις επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις αγγελιών στον ημερήσιο 

Τύπο από το Δήμο τόσο για μεταφραστές όσο και για δακτυλογρά-

φους. Ωστόσο, οι ενέργειες για κλήσεις διερμηνέων μέσω του Τύπου, 

φάνηκαν αναποτελεσματικές αν κρίνει κανείς από την απόφαση του 

Δήμου  

 

«να προβή εις την πρόσληψιν Γερμανομαθών κατόπιν εξετάσε-

ων, προσκαλεί τους επιθυμούντας να διορισθώσι και κατέχοντας 

τελείως την Γερμανικήν και Ελληνικήν γλώσσαν όπως υποβάλ-

λωσι μέχρι της 15ης τρέχοντος μηνός σχετικήν αίτησιν εν η να 

αναφέρωσι τα προσόντα των και την γνώσιν της Γερμανικής και 

Ελληνικής Γλώσσης».82  

 

Οι εξετάσεις όσων κατείχαν τα σχετικά προσόντα θα πραγματοποιού-

νταν στις 19 Μαΐου στα γραφεία του Δήμου.83 

Βέβαιο είναι πως τις μεταφραστικές και υπηρεσίες διερμηνείας τις 

οποίες χρειάζονταν οι γερμανικές Αρχές Κατοχής στην πόλη, ανέλαβε 

να διεκπεραιώσει ένα πλήθος ανθρώπων, οι ταυτότητες των οποίων 

στη συνέχεια άλλοτε έγιναν γνωστές σε όλο το εύρος τους κι άλλοτε 

παρέμειναν στην αφάνεια για ποικίλους λόγους που εξαρτιόνταν είτε 

από το είδος της υπηρεσίας και της «αξίας» της, αν θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί έτσι, είτε από παράγοντες που δεν είχαν να κάνουν με 

το κατοχικό αλλά κυρίως με το μεταπολεμικό ή καλύτερα εμφυλιακό 

πλαίσιο της εποχής. Σε κάθε περίπτωση, οι Γερμανοί «εργοδότες» 

φρόντιζαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να ανταμείβουν τους πιστούς 

«υπαλλήλους» τους ποικιλοτρόπως. Αν εξαιρέσει κανείς τους διορι-

σμούς μεσεγγυούχων εβραϊκών περιουσιών, σύνηθες ανταποδοτικό 

 
Σημείωμα, που πραγματεύεται την εκτέλεση των διακοσίων κομμουνιστών την 1η 

Μαΐου 1944. Το 2018 κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή του Δημήτρη Φιλελέ Θρί-

αμβοι και Απώλεια (Απόπειρα, 2018), που περιλάμβανε τα ποιήματα Όραμα και 

Πρωτομαγιά, 1944 αφιερωμένα στη μνήμη του Ναπολέοντα Σουκατζίδη. 
82 Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης [στο εξής ΚΙΘ], Δημοτικό Αρχείο, 1941, φάκ. 3, 

υποφάκ. 2, Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρόσληψις Γερμανομαθών, Θεσσαλονίκη, 10 

Μαΐου 1941. 
83 ΚΙΘ, ό.π., Πρόσκλησις εξετάσεως Γερμανομαθών, Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 1941. 
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μέτρο για τη Θεσσαλονίκη, άλλου τύπου «διευκολύνσεις» αποτελού-

σαν καθημερινά φαινόμενα. 

Οι συνεργάτες ανταμείβονταν για να παραμείνουν πιστοί και οι λι-

γότερο πιστοί για να γίνουν περισσότερο ή ακόμα για να τραφούν και 

να επιβιώσουν. Η τελευταία παράμετρος δικαιολογείται αν ληφθούν 

υπόψη οι κατοχικές συνθήκες, όταν μάλιστα οι ποικίλες «διευκολύν-

σεις» αφορούσαν παροχή τροφίμων. Το περιεχόμενο μία γερμανικής 

λίστας με Έλληνες υπαλλήλους ποικίλων θέσεων, όπως μαγείρισσα, 

καθαρίστρια, οδηγός αλλά και διερμηνέας, και των ποσοτήτων ειδών 

όπως σταφίδα, αλεύρι, φασόλια, που θα λάμβανε το εργατικό αυτό 

δυναμικό, επιβεβαιώνει το συλλογισμό, εάν δεχτεί κανείς ότι οι συ-

γκεκριμένοι είχαν όντως ανάγκη των ειδών αυτών.84  

Στους Έλληνες της λίστας αυτής συμπεριλήφθηκε ως διερμηνέας 

και ο Ορέστης Λεβίτης. Ο Λεβίτης γεννήθηκε το 1917 στο Ροστόβ 

και προπολεμικά κατοικούσε στη Θεσσαλονίκη. Με την έναρξη της 

Κατοχής, ως υπολοχαγός, διέφυγε στη Μέση Ανατολή αλλά επέστρε-

ψε τον Ιούνιο του 1943. Τα μέλη ενός παράνομου δικτύου υποδοχής 

και υποστήριξης αξιωματικών που κατέφταναν από τη Μέση Ανατο-

λή με επικεφαλής τον ταγματάρχη Χωροφυλακής Γεώργιο Βαρδου-

λάκη, φρόντισαν να τον εφοδιάσουν με πλαστή ταυτότητα με το επώ-

νυμο Κούρτης. Τη φιλοξενία του Λεβίτη/Κούρτη ανέλαβε έτερο μέ-

λος του δικτύου, ο Δημήτριος Ευγενιάδης, έπειτα από παρότρυνση 

του δικηγόρου Σαρόγλου και την ένταξή του ως μέλος του δικτύου ο 

συνταγματάρχης Δημήτριος Γερογιαννόπουλος. Συγκεκριμένα, ανέ-

λαβε ενεργό δράση στις εγκαταστάσεις ασυρμάτων που διέθετε η ορ-

γάνωση. Όμως, σε κάποια από τις αποστολές του στην Κατερίνη, η 

ταυτότητά του αποκαλύφθηκε και συνελήφθη από τους Γερμανούς.85 

Η σύλληψη αυτή, μετά την ομολογία του για τα μέλη της οργάνω-

σης και της δράσης τους, οδήγησε στην αποκάλυψη του ασυρμάτου 

τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Ως αποτέλεσμα, οι χειριστές του ασυρ-

μάτου εκτελέστηκαν και ηγετικά στελέχη, όπως ο Βαρδουλάκης, ανα-

 
84 Γενικά Αρχεία του Κράτους–Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας [στο εξής ΓΑΚ–ΙΑΜ], 

φάκ. ADM003.01_000122_0001, “Zusatzverpflegung für griech, Arbeitskräfte,” 

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 1944. 
85 Εφετείο Θεσσαλονίκης [στο εξής: ΕΘ], ΕΔΔ, Υπόθεση Ορέστη Λεβίτη, Πρακτικά 

δημοσίας συνεδριάσεως του Ειδικού Δικαστηρίου Σ.Π. 6/45 Θεσσαλονίκης της 30ής 

Μαΐου 1950. 
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γκάστηκαν να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή.86 Ο Λεβίτης ομολο-

γώντας, όχι μόνο απέφυγε τη σύλληψη αλλά γνωρίζοντας γερμανικά 

προσλήφθηκε και ως διερμηνέας στη Μυστική Αστυνομία Στρατού, 

σύμφωνα και με την παραπάνω λίστα. Εκτός από τη δράση του στη 

Θεσσαλονίκη, φέρεται να συμμετείχε στην οργάνωση και διοίκηση 

των Ταγμάτων Ασφαλείας στην Κατερίνη μαζί με τον Έλληνα λοχαγό 

του ιππικού Γεώργιο Γκαρίπη, υπό τις διαταγές του Γερμανού Ben-

jamin Locher.87  

Ως διερμηνέας της Μυστικής Αστυνομίας Στρατού καταγράφηκε 

τον Αύγουστο του 1944 και ο Κυριάκος ή Κύρος Γραμματικόπουλος. 

Η πρότερη δράση του, ωστόσο, δεν συνάδει με την ανάγκη παροχής 

τροφίμων, καθώς είχε πολεμήσει ως εθελοντής της Βέρμαχτ σε διά-

φορα μέτωπα του πολέμου κι επομένως επιστρέφοντας στη Θεσσαλο-

νίκη το 1943 αναπόδραστα εντάχθηκε στο «δυναμικό» των πρόθυμων 

και πιστών συνεργατών των Γερμανών.88 Αυτό που, ασφαλώς, έρχε-

ται σε πλήρη συμφωνία με την πορεία και τις προσφερόμενες υπηρε-

σίες του Γραμματικόπουλου ήταν η ανταπόδοσή τους με τη μορφή 

του διορισμού του πατέρα του, Μιλτιάδη Γραμματικόπουλου, στη θέ-

ση του μεσεγγυούχου του καταστήματος θερμαστρών και ψυγείων 

των αδελφών Μπουρλά επί της Αριστοτέλους 31.89 Όπως γίνεται κα-

τανοητό, για άλλη μία φορά, οι εβραϊκές περιουσίες μετουσιώθηκαν 

σε «δώρα» ή καλύτερα αμοιβές για το πλήθος των συνεργατών και 

συγκεκριμένα των διερμηνέων, των οποίων, αναμφίβολα, η δράση ξε-

περνούσε κατά πολύ τα εσκαμμένα της απλής γραφειοκρατικής ερ-

γασίας της μετάφρασης και γλωσσικής διαμεσολάβησης. Και πώς θα 

μπορούσε να ήταν αλλιώς για το Γραμματικόπουλο, αφού είχε ήδη 

φορέσει τη γερμανική στολή και πολέμησε εναντίον των εχθρών των 

 
86 Για την υπόθεση αυτή βλ. ενδεικτικά Απόστολος Β. Δασκαλάκης, Ιστορία Ελλη-

νικής Χωροφυλακής, 1936-1950, τ. Α΄ (Αθήνα: 1973), 250, λαμβάνοντας υπόψη την 

τάση για υπερβολές εκ μέρους του συγγραφέα. 
87 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen [Ludwigsburg, εφεξής Zst], V508 

AR 2406/1967, Beeidigte Zeugenvernehmung, Naoum Avetsas, Θεσσαλονίκη, 8 

Ιουνίου 1945. 
88 Για τη δράση του Γραμματικόπουλου αναλυτικά στο Στράτος Ν. Δορδανάς, Έλ-

ληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσα-

λονίκη, 1941-1944 (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006), 330 κ.εξ. 
89 ΓΑΚ–ΙΑΜ, φάκ. ADM003.01_000112_0004, «Κατάστασις εμφαίνουσα τους τοπο-

θετηθέντας Διαχειριστάς των Ισραηλιτικών Καταστημάτων», 19 Αυγούστου 1943. 
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κατακτητών με λόγια και πράξεις. Η αρθρογραφία του στη Νέα Ευ-

ρώπη δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα ελάχιστο δείγμα δημοσιοποίη-

σης των απόψεών του για τον πόλεμο, τον αντικομμουνισμό και «τους 

εχθρούς της πατρίδας».90 

Η «θητεία», πάντως, στη γερμανική Μυστική Αστυνομία Στρατού 

ίσως να φάνταζε θρυλική για ορισμένους, ακόμη και μη ιδεολογικούς 

θιασώτες του ναζιστικού καθεστώτος. Πώς αλλιώς, άλλωστε, θα απο-

κτούσε νόημα η ενθουσιώδης επιθυμία ενός δεκαεπτάχρονου νεαρού 

να ενταχθεί στο «δυναμικό» της, εκτός κι αν μαζί με τις γνώσεις της 

γερμανικής γλώσσας, ο Γρηγόριος Γκινάλης μεταλαμπάδευσε στο γιο 

του, Ίωνα, και τα φιλογερμανικά και φιλοναζιστικά του αισθήματα. 

Στις αρχές του 1944 ο γεννηθείς μόλις το 1927 Ίων Γκινάλης παρου-

σιάστηκε στη γερμανική υπηρεσία και ζήτησε «να γίνει όργανο» της 

Μυστικής Αστυνομίας.91 Το αίτημά του έγινε δεκτό και προσελήφθη 

ως διερμηνέας λόγω της γνώσης των γερμανικών που είχε από τον πα-

τέρα του, χωρίς να έχει φοιτήσει σε κάποια σχολή.92  

Από την υπηρεσία του απολύθηκε περίπου τρεις μήνες αργότερα, 

καθώς δεν πέρασαν απαρατήρητοι οι εκβιασμοί και οι απειλές επ’ ό-

πλου προς τους πολίτες με σκοπό να του δίνουν χρήματα για να φρο-

ντίζει για τη θετική έκβαση των υποθέσεών τους. Μετά την απομά-

κρυνσή του, προσελήφθη από την Sipo/SD. Εκεί συνέχισε την ίδια τα-

κτική των εκβιασμών προς τα θύματα/κρατουμένους της με σκοπό το 

χρηματισμό του, προκειμένου να φροντίσει για την απελευθέρωσή 

τους. Η «επιχείρηση» των εκβιασμών και της εκμετάλλευσης των πο-

λιτών του απέφερε διόλου ευκαταφρόνητα χρηματικά κέρδη για τα 

δεδομένα της εποχής.93 Εξάλλου, οι υπηρεσίες του ήταν, μάλλον, τό-

σο πολύτιμες, ώστε οι ίδιοι οι Γερμανοί φρόντισαν να φυγαδεύσουν 

εκτός Ελλάδας το νεαρό συνεργάτη τους γλιτώνοντάς τον, πρόσκαιρα 

μεν, από τη δικαιοσύνη. Αντίθετα με τα λεγόμενα περί απαγωγής του, 

 
90 Νέα Ευρώπη, 1-3-1943. 
91 ΓΑΚ–ΙΑΜ, ΕΔΔ, φάκ. 1110, Κέντρον Αλλοδαπών προς τον κ. Επίτροπον Ειδικού 

Δικαστηρίου Δοσιλόγων, Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 1945. 
92 ΓΑΚ–ΙΑΜ, ΕΔΔ, φάκ. 1110, Υπόμνημα Ίωνος Γκινάλη, Προς τον κ. Ανακριτήν 

του Α΄ Ανακριτικού Τμήματος του ενταύθα Ειδικού Δικαστηρίου των Δοσιλόγων, 

Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 1945. 
93 ΓΑΚ–ΙΑΜ, ΕΔΔ, φάκ. 1110, Έκθεσις εξετάσεως μάρτυρος, Θεσσαλονίκη, 26 

Ιουνίου 1945. 
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παρουσιάστηκε στη Βιέννη να φοιτά σε πανεπιστημιακή σχολή, εξα-

σφαλίζοντας έτσι και καθημερινό συσσίτιο.94 

Για τη δράση του Γκινάλη χρήσιμες πληροφορίες έδωσε ο συνά-

δελφός του στη Μυστική Αστυνομία Στρατού, Ναούμ Αβέτσας. Ο 

Αβέτσας υπηρετούσε κι αυτός ως διερμηνέας. Εκτός από τις πληρο-

φορίες που έδινε στην υπηρεσία για υπόπτους αντιστασιακών ενερ-

γειών, συμμετείχε και ο ίδιος σε συλλήψεις.95 Τον Απρίλιο του 1943 

έφτασε στο σπίτι του Πρόδρομου Ασπρίδη με δύο Γερμανούς και τον 

συνέλαβαν με την κατηγορία ότι συμμετείχε σε ενέργειες απόκρυψης 

Εβραίων και στη φυγάδευσή τους στην Αίγυπτο. Κατά τη διάρκεια 

της ανάκρισής του στο κτίριο της Τσιμισκή 72, καθώς αρνούνταν να 

ομολογήσει, οι Γερμανοί και ο Αβέτσας τον ξυλοκόπησαν χτυπώντας 

τον με διάφορα αντικείμενα. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στις φυλακές 

της Βασιλίσσης Όλγας 117, ενώ μετά από σύντομο χρονικό διάστημα 

αφέθηκε ελεύθερος, έπειτα από ενέργειες των γονέων του.96 

Την ίδια ημέρα που συνελήφθη ο Ασπρίδης, οι Γερμανοί μαζί με 

τον Αβέτσα συνέλαβαν και το Χρήστο Μπίτση στα γραφεία της Υπη-

ρεσίας Υδρεύσεως, όπου εργαζόταν. Κατηγορήθηκε για συνέργεια με 

τον Ασπρίδη και είχε την ίδια μοίρα κατά την ανάκρισή του, καθώς 

ξυλοκοπήθηκε συστηματικά για να ομολογήσει ότι βοηθούσε Εβραί-

ους να διαφύγουν από την πόλη. Η περιπέτεια του Μπίτση κράτησε, 

όμως, παραπάνω από του φερόμενου ως συνεργού του Ασπρίδη, κα-

θώς κρατήθηκε για δεκαοκτώ ημέρες και έπειτα οδηγήθηκε στις φυ-

λακές Επταπυργίου.97 

Η συμπεριφορά του Αβέτσα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τυπική ενός διερμηνέα της Μυστικής 

Αστυνομίας Στρατού, ίσως με λίγο παραπάνω ζήλο στην εξυπηρέτηση 

των καθηκόντων του, εάν αυτός δεν λάμβανε ως επιπλέον επιβράβευ-

σή του, πέραν του μισθού του, το φαρμακείο του Γιομτόβ Φράγκο στην 

 
94 ΓΑΚ–ΙΑΜ, ΕΔΔ, φάκ. 1110, Landesernährungsamt Wien, αρ. 1613, Βιέννη, 6 

Απριλίου 1945. 
95 ΓΑΚ–ΙΑΜ, ΕΔΔ, φάκ. 1013, Αριθμός βουλεύματος 679, Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 1947. 
96 ΓΑΚ–ΙΑΜ, ΕΔΔ, φάκ. 1013, Εξέτασις μάρτυρος, Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 1945. 
97 Αυτ. 
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οδό Φράγκων 36.98 Καθώς εργαζόταν, λοιπόν, και επιδεικνύοντας υ-

περβάλλοντα ζήλο, όπως παρουσιάστηκε από τα θύματά του, είχε την 

«ευκαιρία» να γνωρίσει Γερμανούς αξιωματικούς όπως τον Locher, 

που οργάνωσε τα Τάγματα Ασφαλείας στην Κατερίνη99 και τον Fritz 

Kalkus ο οποίος στις ανακρίσεις συμπεριφερόταν απάνθρωπα και κα-

κοποιούσε τους ανακριθέντες.100 Ερχόμενος σε επαφή μαζί τους, λοι-

πόν, έγινε μάρτυρας των βίαιων γερμανικών συμπεριφορών, τις οποί-

ες, λίγο έως πολύ, ενστερνίστηκε και ο ίδιος. 

 

Αντί επιλόγου: «Χαμένοι» στη μετάφραση 

 

Το διάστημα 1941-1944 η γνώση των γερμανικών αποδείχτηκε το κα-

λύτερο εισιτήριο για να γίνει κανείς μέτοχος της ελληνικής τραγωδί-

ας. Εμφορούμενοι από φιλοναζιστικά και αντικομμουνιστικά ή «εθνι-

κά» κατ’ εκείνους αισθήματα, παλιοί και νέοι γερμανομαθείς ή «φί-

λοι» της Γερμανίας άδραξαν την ευκαιρία να κλείσουν παλιούς λογα-

ριασμούς ή και να ανοίξουν νέους, αυτήν τη φορά αυξάνοντας τις με-

τοχές τους στο οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, κυριολε-

κτικά και μεταφορικά. Πλούσιοι και φτωχοί, ανώνυμοι και επώνυμοι 

διεκδίκησαν, με το δικό του τρόπο ο καθένας, τη θέση τους στην κα-

τοχική ζωή. 

Σε θέσεις–κλειδιά για την εφαρμοσθείσα «Νέα Τάξη» τοποθετήθη-

καν, λοιπόν, άνθρωποι που γνώριζαν καλά ή λιγότερο καλά, όχι μόνο 

το συντακτικό και τη γραμματική της γλώσσας του εχθρού, αλλά το 

πραγματικό νόημα της γλώσσας του μίσους και του κέρδους, αναλαμ-

βάνοντας να κανονικοποιήσουν την Κατοχή. Με άλλα λόγια, διερμη-

νείς μετατράπηκαν σε ανακριτές, όχι σπάνια, καλύτερους και από 

τους ίδιους τους κατακτητές. Λίγο έως πολύ, τη «βρώμικη» δουλειά 

ανέλαβαν πρόθυμα όσοι ήταν διατεθειμένοι να θυσιάσουν εαυτούς 

και αλλήλους για πλουτισμό και κοινωνική ανέλιξη με ταχείς ρυθ-

 
98 Ιστορικό Αρχείο Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης [εφεξής ΙΑΙΚΘ], φάκ. 

9, υποφάκ. Κατάσταση κατάταξης Ισραηλιτικών Επιχειρήσεων σε Κατηγορίες, εγ-

γραφή 1497, χ.χ., χ.τ. 
99 Zst, V508 AR 2406/1967, Beeidigte Zeugenvernehmung, Naoum Avetsas, Θεσ-

σαλονίκη, 8 Ιουνίου 1945. 
100 Zst, V508 AR 2406/1967, Beeidigte Zeugenvernehmung, Naoum Avetsas, Θεσ-

σαλονίκη, 1947. 
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μούς. Κι αν η γερμανική γλώσσα στην Κατοχή μετουσιώθηκε σε απο-

τελεσματικό «όχημα» για την εκπλήρωση διαφόρων φιλοδοξιών, στη 

μεταπολεμική περίοδο λειτούργησε αντιστρόφως ανάλογα, όταν διερ-

μηνείς ήρθαν αντιμέτωποι με δικαστές και λειτουργούς της Θέμιδας. 

Για όσους, λοιπόν, εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι φορείς εξουσίας 

στην Κατοχή, η ώρα της λογοδοσίας έφτασε τον Ιανουάριο του 1945 

με την έκδοση της Συντακτικής Πράξης υπ’ αριθμόν 6, η οποία επέ-

βαλλε κυρώσεις σε όσους συνεργάστηκαν συνειδητά με τον εχθρό.101 

Αυτό που, πιθανότατα, διαφοροποίησε τις αρχικές διαβεβαιώσεις ή-

ταν ο μεταπολεμικός «αγώνας» εναντίον του κομμουνισμού. Γι’ αυ-

τόν ακριβώς το λόγο, η τιμωρία των εκτελεστικών βραχιόνων των κα-

τακτητών «χρωματίστηκε» από το μετακατοχικό κράτος της εθνικο-

φροσύνης με συγκεκριμένες συνέπειες.  

Ο Ίνο Ρεκανάτη όχι μόνο δεν παρέμεινε στη φυλακή μέχρι το τέ-

λος της ζωής του, όπως όρισε το Ειδικό Δικαστήριο Αθηνών, αλλά 

πολύ περισσότερο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στη Δυτική 

Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 1960, λαμβάνοντας μάλιστα 

και γερμανική υπηκοότητα.102 Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφο-

ρίες, η τελευταία ήταν αυτή που έδωσε το πράσινο φως για να ανοίξει 

εστιατόριο με ελληνική κουζίνα, πιθανότατα στη Βρέμη, κι έτσι να 

δικαιωθεί και σύνταξης από το δυτικογερμανικό κράτος. Τα κατοχικά 

έργα του Ορέστη Λεβίτη παρέμειναν, επίσης, στο χρονοντούλαπο της 

ιστορίας, όταν η εκδίκαση της υπόθεσής του αναβλήθηκε επ’ αόρι-

στον.103 Ο Κύρος Γραμματικόπουλος το τελευταίο διάστημα της Κα-

τοχής συμμετείχε σε ένοπλα τμήματα και στον πόλεμο εναντίον α-

νταρτικών ομάδων. Στα γεγονότα της 14ης Σεπτεμβρίου 1944 στα 

Γιαννιτσά είχε, μάλιστα, ρόλο επικεφαλής. Βέβαιος, πιθανότατα, ότι 

τίποτε καλό δεν προμηνυόταν για το πρόσωπό του μετά την αποχώ-

ρηση των γερμανικών στρατευμάτων, φρόντισε να τα ακολουθήσει 

και να χαθεί στη μεταπολεμική Ευρώπη κι έπειτα στις ΗΠΑ.104  

 
101 ΦΕΚ 12/Α/20-1-1945. 
102 Iason Chandrinos–Anna Maria Droumpouki, “The German Occupation and the 

Holocaust in Greece: A Survey,” στο The Holocaust in Greece, 15-35, 22. 
103 ΕΘ, ΕΔΔ, Υπόθεση Ορέστη Λεβίτη, «Πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του 

Ειδικού Δικαστηρίου Σ.Π. 6/45 Θεσσαλονίκης της 30ής Μαΐου 1950».  
104 Δορδανάς, Έλληνες εναντίον Ελλήνων, 336-337. 
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Για τον Ναούμ Αβέτσα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με την κατη-

γορία της συνεργασίας με τον εχθρό στις 28 Φεβρουαρίου 1946.105 

Ενώ διέφευγε της σύλληψης, η προανάκριση για την υπόθεσή του ο-

λοκληρώθηκε στις 30 Μαΐου 1947 και ο Ειδικός Επίτροπος πρότεινε 

να οδηγηθεί σε δίκη για τα αδικήματά του. Παράλληλα, όμως, καταρ-

γήθηκε το σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.106 Η δικάσιμος για τον 

Αβέτσα ορίστηκε για τη 16η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Άγνωστο 

για ποιους λόγους οι μάρτυρες κατηγορίας κατά την προανάκριση άλ-

λαξαν τις καταθέσεις τους και έθεσαν αμφιβολίες για την ενοχή του 

Αβέτσα. Έτσι, αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.107 

Το 1963 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συλλογικός οργανι-

σμός που συγκέντρωσε στους κόλπους του τους επαγγελματίες διερ-

μηνείς. Σε αυτούς δεν ανήκαν όσοι στην Κατοχή υπηρέτησαν τη 

γλώσσα του εχθρού ή καλύτερα όσοι μιλούσαν την ιδιάζουσα διάλε-

κτο που μετέρχονταν οι πρόθυμοι συνεργάτες των Γερμανών. Αυτό 

εξηγείται, βέβαια, καθώς στην συντριπτική πλειοψηφία τους δεν είχαν 

εκπαιδευτεί ως διερμηνείς και μεταφραστές αλλά βρέθηκαν να γνωρί-

ζουν γερμανικά, όταν η συγκεκριμένη γλώσσα βρισκόταν στο «προ-

σκήνιο».  

Στον αντίποδα, προσωπικότητες όπως η Μαρία Δημάδη και ο Να-

πολέων Σουκατζίδης, αλλά και άλλες που πιθανώς να παρέμειναν στην 

αφάνεια, κατάφεραν με τις πράξεις τους να «ξεπλύνουν» τον πληθυσμό 

των Ελλήνων γερμανομαθών της περιόδου 1941-1944 από τον ψόγο 

της μαζικής συνειδητής συνεργασίας. Προερχόμενοι από διαφορετι-

κούς κόσμους και με διαφορετικό παρελθόν, η Δημάδη και ο Σουκα-

τζίδης κατάφεραν να σταθούν στο πραγματικό «ύψος» των περιστά-

σεων, όσο τους επέτρεψε η θέση τους να το πράξουν. Αντί να πληρω-

θούν για τις υπηρεσίες τους, πλήρωσαν και μάλιστα με την ίδια τη 

ζωή τους το τίμημα της προσφοράς στους συνανθρώπους και στους 

συγκρατούμενους αντίστοιχα. Χωρίς να δύναται να τοποθετηθεί σε 

 
105 ΓΑΚ–ΙΑΜ, ΕΔΔ, φάκ. 1013, Ένταλμα συλλήψεως, Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουα-

ρίου 1946. 
106 ΓΑΚ–ΙΑΜ, ΕΔΔ, φάκ. 1013, Αριθμός βουλεύματος 679, Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐ-

ου 1947.  
107 ΕΘ, ΕΔΔ, Υπόθεση Ναούμ Αβέτσα, Πρακτικά δημοσίας Συνεδριάσεως του Ειδι-

κού εν Θεσσαλονίκη Δικαστηρίου της υπ’ αριθμ. 6/1945 Συντ. Πράξεως, Συνεδρία-

σις της 16 Σεπτεμβρίου 1947. 
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κανενός είδους «ζυγαριά», η συμμετοχή τους στον «κόσμο» των ανυ-

πότακτων είναι δεδομένη, σε όποιον βαθμό κι αν είχαν τη δυνατότητα 

να επηρεάσουν πρόσωπα, γεγονότα και την εξέλιξη οποιωνδήποτε 

καταστάσεων. 

Οι διερμηνείς, αυτοί οι «άγνωστοι της Ιστορίας» που υπηρέτησαν 

τη γλώσσα του εχθρού στην Κατοχή, ήταν αναμφίβολα άνθρωποι της 

εποχής τους και μία άκριτη τοποθέτησή τους στη μεριά των «καλών» 

ή των «κακών» δεν θα πληρούσε τα κριτήρια της ορθής επιστημονι-

κής έρευνας και της αξιολόγησης και κατανόησης ανθρωπίνων επιλο-

γών σε καιρούς δύσκολους. 


