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«Ζ έγθξηζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη 

Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δελ ππνδειψλεη αλαγθαζηηθά φηη 

απνδέρεηαη ην Σκήκα ηηο γλψκεο ηνπ ζπγγξαθέα». 
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«Ήηαλ ε γιψζζα. Ήηαλ πνπ, ζε κηα ζηηγκή, έπαςε λ‟ αθνχγεηαη ε γιψζζα πνπ ήμεξα 

 θη άξρηζε λ‟ αθνχγεηαη κηα άιιε, άγλσζηε θη ερζξηθή,  

κέζα ζην ιεσθνξείν ηεο γξακκήο πνπ έπαηξλα πάληα λα γπξίζσ ζπίηη κνπ.  

Ζ δηθή καο γιψζζα δελ αθνπγφηαλ πηα,  

ε μέλε αληηθαηέζηεζε ηε δηθή καο θαη  

ην ιεσθνξείν δελ ήηαλ πηα δηθφ καο, ήκαζηε μέλνη κέζα ζην ιεσθνξείν καο» 

 

Διηζάβεη Υξνλνπνχινπ, Ο έηεξνο ερζξόο, Πφιηο, Αζήλα 2017, ζ. 63. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

γεξκαλφγισζζεο δηεξκελείαο ζηελ Διιάδα ηεο Καηνρήο. Αξρηθά, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

δηεξεπλεζεί ην ζέκα ζην επξσπατθφ ηνπ πιαίζην, δειαδή ην πψο δηακνξθψζεθε ε δηεξκελεία 

ηηο δεθαεηίεο πξηλ ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ. Έπεηηα, 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα εξεπλεζνχλ νη πεγέο ηεο γεξκαλνθσλίαο θαη ηεο γεξκαλνκάζεηαο ζηελ 

πξνπνιεκηθή Διιάδα. Πην αλαιπηηθά, απαληάηαη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην πψο θαη ην γηαηί 

νη άλζξσπνη πνπ ππεξέηεζαλ σο δηεξκελείο ζηελ Καηνρή ήηαλ γλψζηεο ηεο γεξκαληθήο 

γιψζζαο. ην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο δηεξκελείο επί ησ έξγσ, ην 

θαζεζηψο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην, απνπεηξάηαη ηειηθψο ε 

αλαζχλζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο έξγνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ε κεηαπνιεκηθή πνξεία ηνπο, φπνπ 

απηφ ζηάζεθε εθηθηφ.  

 

ABSTRACT 

 

The aim of this dissertation is to present the issue of german language interpretation in 

occupied Greece. Initially, an attempt is made to explore the issue in its european context, that 

is, how interpretation was formed in the decades before World War II and during it. Then, it is 

considered appropriate to research the sources of german-speaking and german-learning in 

pre-war Greece. More specifically, the question of how and why the people who served as 

interpreters during the Occupation were fluent in German is answered. The main part of the 

work talks about the interpreters on the job, the status and the conditions of their work. In this 

context, it is finally attempted to reconstruct their overall work and, consequently, their post-

war course, where this was possible. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Σν δήηεκα ηεο δηεξκελείαο ή αιιηψο ηεο γισζζηθήο δηακεζνιάβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ, απνηειεί έλα ζρεδφλ «παξζέλν» επηζηεκνληθφ πεδίν. Γηεξκελείο, 

κεηαθξαζηέο θαη γισζζηθνί δηακεζνιαβεηέο θάζε είδνπο παξακέλνπλ ζηελ (βηβιηνγξαθηθή) 

αθάλεηα θαη ζην «πεξηζψξην» κεγάισλ ή κηθξψλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία απνπεηξάηαη λα εμεηάζεη αθξηβψο ηνλ ξφιν ηεο δηεξκελείαο θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο 

ζην πιαίζην ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, εζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

γεξκαλνθξαηνχκελεο Μαθεδνλίαο. 

Ζ, ζρεδφλ, θαζνιηθή επηθξάηεζε ηνπ Άμνλα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ε θαηνρή εδαθψλ 

νδήγεζε, αλαπφδξαζηα, ζηελ άκεζε ή έκκεζε δηνίθεζή ηνπο απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηνπο 

ζπκκάρνπο ηνπο. Απηφ ζήκαηλε είηε ηελ εγθαηάζηαζε γεξκαληθψλ δηνηθήζεσλ είηε ηε 

δηαηήξεζε ησλ πξνπνιεκηθψλ θξαηηθψλ δνκψλ ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ησλ θαηαθηεηψλ. ε 

απηφ ην πιαίζην, νη δίαπινη γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ήηαλ απαξαίηεηνη πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηαη ε φζν ην δπλαηφλ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ησλ εθάζηνηε θξαηηθψλ κεραληζκψλ 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ θαηαθηεηψλ. 

Απφ απηήλ ηελ άπνςε, δηεξκελείο θαη κεηαθξαζηέο ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθνί κε ηνπο 

ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ δεκφζηα, ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή, δηνίθεζε ησλ 

θαηερφκελσλ εδαθψλ.  

Οη πεξηπηψζεηο φζσλ Διιήλσλ πξνζέθεξαλ ή αλαγθάζηεθαλ λα πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο σο δηεξκελείο ζηνπο Γεξκαλνχο θαηαθηεηέο, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β‟ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηεο ηξηπιήο Καηνρήο ζηελ Διιάδα, ζπληζηνχλ ην πξνο δηεξεχλεζε 

ζέκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Με γεσγξαθηθφ ππξήλα ηελ θαηερφκελε 

Μαθεδνλία θαη εηδηθφηεξα ην θέληξν ηεο γεξκαληθήο δηνίθεζεο, ηε Θεζζαινλίθε, ε έξεπλα 

επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ππφινηπν ειιεληθφ ρψξν, φπνπ θαηέζηε δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ 

πεξηπηψζεηο δηεξκελέσλ. 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ην δήηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαη ηηο 

πξνεθηάζεηο ηνπ ζηελ εκθπιηαθή θαη κεηαπνιεκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Αξρηθά, θξίζεθε 

απαξαίηεην λα γίλεη κία πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ αλάινγσλ πεξηπηψζεσλ ζηελ 

γεξκαλνθξαηνχκελε Δπξψπε πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηεί ην αλ ε ειιεληθή πεξίπησζε 

απνηέιεζε θαλφλα ή εμαίξεζε αλαθνξηθά κε ηελ γισζζηθή δηακεζνιάβεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 
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Ο ραξαθηήξαο, ε δξάζε θαη ην πιαίζην εξγαζίαο ησλ δηεξκελέσλ απνηεινχλ ηα θχξηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: αξρηθά, πσο ή κε πνηνλ ηξφπν 

βξέζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη λα είλαη γλψζηεο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο θαη πνην ήηαλ 

ην νηθνγελεηαθφ θαη αηνκηθφ βηνγξαθηθφ ηνπο πνπ νδήγεζε ζηελ εθκάζεζή ηεο. Δλ ζπλερεία, 

πσο, γηαηί θαη κε βάζε πνηα θξηηήξηα επηιέρζεθαλ απφ ηηο γεξκαληθέο Αξρέο ζπγθεθξηκέλνη 

γισζζνκαζείο γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ππεξεζία ηνπο θαη πνηεο ήηαλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ησλ δηεξκελέσλ/κεηαθξαζηψλ.  

Σίζεηαη, επηπιένλ, ην δήηεκα ηεο πξφζπκεο ή κε, δειαδή αλαγθαζηηθήο, ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο θαηαθηεηέο. Γη‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ε έξεπλα επεθηείλεηαη θαη ζηελ κεηά ηελ 

Απειεπζέξσζε πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ζεκαληηθφο αξηζκφο δηεξκελέσλ δηθάζηεθε ζηα 

Δηδηθά Γηθαζηήξηα Γσζηιφγσλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ερζξφ. Μέζα απφ 

απηφ ην πξίζκα κειεηάηαη ε «ηχρε» ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζηελ κεηαθαηνρηθή πεξίνδν. 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη, ινηπφλ, λα ξίμεη «θσο» θαη λα παξνπζηάζεη ηηο «δηαδξνκέο» ησλ 

Διιήλσλ δηεξκελέσλ ζην πιαίζην ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

Δίλαη γεγνλφο πσο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ ζπλαληά θαλείο θάπνηα κειέηε πνπ 

λα αθνξά ζπγθεθξηκέλα θαη ζπλνιηθά ην ζέκα ηεο δηεξκελείαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ 

θαηνρηθή πεξίνδν. παξάγκαηα πνπ εληνπίδνληαη, αλαθέξνληαη είηε ζηελ εζηθή θαη 

δενληνινγία ηεο δηεξκελείαο ζηε ζχγρξνλε επνρή είηε ζε εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο 

δηθαζηηθήο δηεξκελείαο θαη αληηπξνζψπεπζεο. Γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, βαζηθή πεγή 

πιεξνθφξεζεο απνηεινχλ απνκλεκνλεχκαηα, αθεγήζεηο θαη εκεξνιφγηα αλζξψπσλ πνπ 

ππήξμαλ νη ίδηνη δηεξκελείο. Ο Αξγχξεο Φνξηνχλαο απφ ηελ Αίγηλα απνηειεί έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπνζέηεζεο ζηε ζέζε ηνπ δηεξκελέα ηνπ λεζηνχ γηα ηηο 

γεξκαληθέο θαηνρηθέο δπλάκεηο, ν νπνίνο κεηά ηνλ πφιεκν θαηέγξαςε ζε κνξθή πξνζσπηθήο 

αθήγεζεο ηελ εκπεηξία απφ ηε ζέζε απηή.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην αξρείν ησλ δηθνγξαθηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ δηθψλ ηνπ 

Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ Γσζηιφγσλ Θεζζαινλίθεο, φζσλ δηθάζηεθαλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

πξφζπκεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ερζξφ σο δηεξκελείο, θάλνπλ εκθαλή θαη ηελ νπηηθή φζσλ 

εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα ίδηνλ φθεινο, νηθνλνκηθφ θαηά θχξην 

ιφγν. ηηο δηθνγξαθίεο ηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ ζηεξίδεηαη, θαηά βάζε, θαη ε κειέηε ηνπ 

Αλδξέα Βεληαλάθε Πνληάξνληαο ζηε γεξκαληθή ξνπιέηα, Καδίλν θαη πξάθηνξεο ζηελ θαηνρηθή 

Θεζζαινλίθε (Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2020) πνπ ζα κπνξνχζε λα ηδσζεί θαη σο «νδεγφο» 

γηα ηα δίθηπα ησλ ζπλεξγαηψλ ησλ θαηαθηεηψλ ζηε Θεζζαινλίθε. Σν αξρείν ηεο Γεξκαληθήο 

ρνιήο Θεζζαινλίθεο δίλεη κία πνιχ θαιή εηθφλα γηα ην εθπαηδεπηήξην, ηνπο καζεηέο ηνπ 

θαη ην θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην ηεο Θεζζαινλίθεο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Δμαηξεηηθά 
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ρξήζηκα ήηαλ, βέβαηα, γηα ηελ έξεπλα θαη ηε ζπλδπαζηηθή κέζνδν αλάιπζεο θαη 

δηαζηαχξσζεο πιεξνθνξηψλ ηα γεξκαληθά αξρεία, απφ ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ εθζέζεηο θαη 

αλαθνξέο ησλ γεξκαληθψλ Αξρψλ Καηνρήο πνπ ν επφπηεο θαζεγεηήο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο έζεζε ζηε δηάζεζή κνπ θαη γηα ηελ νπνία παξαρψξεζε είκαη επγλψκσλ. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ην αξρείν ηνπ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο. 

ζνλ αθνξά ηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, είλαη πεξηπησζηνινγηθή θαη ζρεηίδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο «θαηεγνξίεο» δηεξκελέσλ, φπσο εθείλνη ησλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο θαη 

εμφλησζεο ή αθφκα θαη κε αθεγήζεηο δηεξκελέσλ, νη νπνίνη αλαιχνπλ ηα εζηθά πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηψπηδαλ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο. Σν ζπιινγηθφ έξγν Languages and the Military, 

Alliances, Occupation and Peace Building, (Palgrave Macmillan, Υάκζατξ/ΝέαΤφξθε 2012) 

κε επηκέιεηα ησλ Hilary Footitt θαη Michael Kelly, ζπκπεξηιακβάλνληαο άξζξα γηα ηε 

δηεξκελεία ζε θαηξφ πνιέκνπ θαη μέλεο θαηνρήο αλαπιήξσζε ην ζεκαληηθφ θελφ ηεο 

ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ην ζέκα. 

Ζ έιιεηςε επαξθψλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ θαζηζηά ην παξφλ ζέκα ηδηαίηεξν ζηελ 

δηαπξαγκάηεπζή ηνπ θαη ζπλάκα πξσηφηππν θαζψο δελ έρεη εληνπηζηεί εξγαζία κε ην ίδην ή 

παξφκνην/παξαπιήζην ζέκα ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Ζ ζχλζεζε ησλ ππαξρνπζψλ 

πεγψλ, αξρεηαθψλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ, θαη ε πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπο, θηινδνμεί λα 

νδεγήζεη ζε επαξθή πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε εξγαζία, 

ζαθψο, επηδέρεηαη πεξαηηέξσ εκβάζπλζεο θαη γεσγξαθηθήο δηεχξπλζεο κε ηελ έληαμή ηεο 

ζηελ επξχηεξε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φζνπο κε ππνζηήξημαλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν 

θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Πξσηίζησο, επραξηζηψ ηνλ επφπηε 

θαζεγεηή θαη δάζθαιφ κνπ, επίθνπξν θαζεγεηή ηξάην Γνξδαλά, ζηνλ νπνίν νθείισ ηελ 

ηζηνξηθή, θαη φρη κφλν, παίδεπζή κνπ. Με εκπηζηεχζεθε θαη κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα 

εξγαζηψ ππφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. Υσξίο ηελ ακέξηζηε ππνκνλή, ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ 

πνηθηιφηξνπε ζηήξημή ηνπ ζε θάζε βήκα κνπ, ε παξνχζα εξγαζία δελ ζα είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί. Ο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Βιάζεο Βιαζίδεο παξαθνινπζνχζε ζηελά ηελ 

εμέιημε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη επελέβε ζε θαίξηα ζεκεία. Γη‟ απηφ θαη γηα φια φζα 

κνπ πξφζθεξε ήδε απφ ην πξνπηπρηαθφ ζηάδην ησλ ζπνπδψλ κνπ ηνλ επραξηζηψ ζεξκά. 

Οκνίσο επραξηζηψ θαη ηελ επίθνπξε θαζεγήηξηα Μαξία Καβάια γηα ηηο εμαηξεηηθά ρξήζηκεο 

επηζεκάλζεηο ηεο. Ζ αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηαπξνχια Μαπξνγέλε ππήξμε θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο έσο ηψξα πνξείαο κνπ θαη ηελ επραξηζηψ γηα φια ηα εθφδηα πνπ κνπ έδσζε. 

Δπραξηζηίεο νθείισ θαη ζηνλ Φψηε Φσηφπνπιν, Πξφεδξν ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο 

Μεηαθξαζηψλ (2016-2020) γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο γφληκεο ζπδεηήζεηο καο πάλσ ζε 
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ζέκαηα ηεο δηεξκελείαο/κεηάθξαζεο. Δπραξηζηψ απφ βάζνπο θαξδίαο ηελ Γεσξγηάλλα 

(Αλίηα) Μσξαΐηνπ, εγγνλή ηεο Μαξίαο Γεκάδε, δηεξκελέσο απφ ην Αγξίλην, γηα ηηο 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε γηαγηά ηεο πνπ απιφρεξα κνηξάζηεθε καδί κνπ. Σνλ Κψζηα  

Καθαβηά, εξεπλεηή απφ ην Αγξίλην, πνπ κε δέρηεθε θηιφμελα ζηελ πφιε ηνπ θαη κνπ 

εκπηζηεχζεθε ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ Μαξία Γεκάδε. Γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην ζπάλην 

αξρεηαθφ πιηθφ γηα ηε Γεξκαληθή ρνιή Θεζζαινλίθεο επραξηζηψ ηνλ Αζηέξην Κξεκέηε, 

γπκλαζηάξρε ηεο ρνιήο (1965-2004). 

Δπραξηζηψ ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηα αξρεία θαη ηηο βηβιηνζήθεο πνπ ζηήξημαλ 

εξεπλεηηθά ηελ πξνζπάζεηά κνπ θαη εηδηθά ηελ Αξεηή Μαθξή απφ ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ 

Κξάηνπο-Ηζηνξηθφ Αξρείν Μαθεδνλίαο γηα ηελ πξφζπκε ζπλεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο, φπσο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Γεκφζηαο Καπνδηζηξηαθήο Βηβιηνζήθεο Αίγηλαο. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ Αιίθε Αξνχρ απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Ηζξαειηηηθήο 

Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο θαη ζηνλ Φίιηππν Κάξακπνη γηα ην 

αξρεηαθφ πιηθφ. 

Ηδηαίηεξα νθείισ πνιιά ζηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο θαζεκεξηλά κνηξαδφκνπλ ηα 

άγρε θαη ηηο αλεζπρίεο κνπ θαη κνπ έδηλαλ θνπξάγην γηα λα ζπλερίζσ: Παξαζθεπή, Μαξία, 

ηέθαλε, Φαλή θαη Διέλε ζαο επραξηζηψ γηα φια. Σνλ Κπξηάθν πνπ αληέρεη πάληα λα 

ππνκέλεη. Σειεπηαία αιιά φρη έζραηε, ε νηθνγέλεηά κνπ. Υσξίο ηελ ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ αδεξθψλ κνπ, δελ ζα είρα θαηαθέξεη λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ θαη λα 

πιεζηάζσ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ κνπ κε ηελ εθπφλεζε ηεο αλά ρείξαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζθαινπάηη γλψζεο, κέρξη ην επφκελν. 

Σέινο, ε εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηε κλήκε ηεο ζπκθνηηήηξηάο κνπ Δηξήλεο Σζηνιάθε, πνπ 

έςαρλε ην πξαγκαηηθφ λφεκα ησλ ιέμεσλ, απνξξίπηνληαο ην πξνθαλέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ: 

ΓΙΔΡΜΗΝΔΙ: ΜΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ «ΑΝΧΝΤΜΟΤ» ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ 

 

 

ην πεξηζψξην ησλ πνιέκσλ θαη ησλ νπνησλδήπνηε ζπγθξνχζεσλ ή ζπξξάμεσλ ηνπ 

επξσπατθνχ, θαη φρη κφλν, ρψξνπ θαη ρξφλνπ δξνχζαλ άλζξσπνη πνπ αλέιαβαλ λα 

κεζνιαβνχλ γισζζηθά κεηαμχ ησλ εθαηέξσζελ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. Δίλαη γεγνλφο πσο, 

νη άλζξσπνη απηνί παξακέλνπλ ζηελ ηζηνξηνγξαθηθή αθάλεηα. χκθσλα κε ηε ρνιή ησλ 

Annales, ε «ηζηνξία ησλ Αλσλχκσλ», κεηαμχ άιισλ, θηινδνμεί λα εθζέηεη θαη λα αλαιχεη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ ή κίαο νκάδαο αλζξψπσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηε 

ζηηγκή πνπ ε επηθαηξφηεηα ηεο επνρήο ηνπο, ηνπο θαιεί λα ιάβνπλ δξάζε.
1
  

Οη δηεξκελείο/κεηαθξαζηέο
2
 ζπγθξνηνχλ κία νκάδα απηνχ ηνπ είδνπο.

3
 ε απηφ ην 

πιαίζην, ε έξεπλα γηα ην δήηεκα ηεο δηεξκελείαο ζηελ θαηερφκελε Διιάδα θαη γηα ηηο 

πξνεθηάζεηο ηεο ζηελ εκθπιηαθή θαη κεηαπνιεκηθή επνρή, δεκηνπξγεί εξσηήκαηα ζρεηηθά 

θαη κε ηε δξάζε ηεο, ζρεκαηηθά, επαγγεικαηηθήο ηάμεο ησλ δηεξκελέσλ ζηελ πξφηεξε απφ 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, ζε κία πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ηεο ζπλέρεηαο ή ησλ ηνκψλ. 

Δπηπιένλ, ην εηζαγσγηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνπεηξάηαη λα εμεηάζεη αλ θαη θαηά 

πφζν ε γεξκαλφθσλε δηεξκελεία θαη νη «ιεηηνπξγνί» ηεο ζηελ θαηνρηθή Διιάδα, ζα 

κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε έλα επξσπατθφ πιαίζην, πσο δηακνξθψζεθαλ, δειαδή, ζηελ 

ππφινηπε «γεξκαληθή» θαη κε Δπξψπε, αλ ππνηεζεί φηη ην πιαίζην απηφ πθίζηαην θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζηνλ ρψξν αλαθνξάο.  

Ο Β‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, παξά ηηο θαηαθιπζκηαίεο ζπλέπεηέο ηνπ, επέδξαζε ζεηηθά, ζα 

έιεγε θαλείο, ζε ζπλδπαζκφ, βέβαηα, θαη κε άιινπο παξάγνληεο, ζην πεδίν ηεο 

επαγγεικαηνπνίεζεο ηεο κεηάθξαζεο/δηεξκελείαο κε πιήξε νξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, 

θαζνξηζκφ θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη εζηθήο. Οη δίθεο ησλ εγθιεκαηηψλ πνιέκνπ ζηε 

Νπξεκβέξγε κλεκνλεχνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο ζε ζέκαηα δηεξκελείαο σο ε πξψηε αξρή ζηελ 

αλαγλψξηζε κηαο απηφλνκεο επαγγεικαηηθήο ηάμεο δηεξκελέσλ, ε νπνία πξνεγνπκέλσο δελ 

                                                           
1
 Georg G. Iggers, Ζ ηζηνξηνγξαθία ζηνλ εηθνζηό αηώλα, κεηάθξ. Παξαζθεπάο Μαηαιάο, Νεθέιε, Αζήλα 1999, 

ζζ. 79-80. 
2
 Ο δηαρσξηζκφο ησλ ελλνηψλ ζρεηίδεηαη κε ηα γξαπηά ή πξνθνξηθά απνηειέζκαηα ησλ δχν δηαδηθαζηψλ. Ζ 

δηεξκελεία ηαπηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ πξνθνξηθφηεηα, ελψ ε κεηάθξαζε κε ηνλ γξαπηφ ιφγν. ηελ 

παξνχζα εξγαζία ν ιφγνο αθνξά ηνπο δηεξκελείο σο επαγγεικαηηθή ζπζζσκάησζε. ην ρξνληθφ πιαίζην ζην 

νπνίν εμεηάδεηαη δελ γηλφηαλ ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δηεξκελείο 

θαη κεηαθξαζηέο ζπρλά ηαπηίδνληαλ θαη αλαιάκβαλαλ ηφζν γξαπηέο φζν θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο, ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη φηη επξφθεηην γηα θαλφλα ρσξίο εμαηξέζεηο. 
3
 Svetlana Probirskaja, “Between ideology and ethnicity: Soviet intermediaries in military conflicts between the 

Soviet Union and Finland”, Andres D., Richter J., Schipped L., (επηκ.), Translation und “Drittes Reich”- 

Menschen Entscheidungen Folgen, Frank & Timme, Βεξνιίλν 2016, ζζ. 205-206. 
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ππήξρε.
4
 Με άιια ιφγηα, νη δηεξκελείο έπαςαλ λα ζεσξνχληαη απινί γισζζνκαζείο. Γη‟ 

απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δχζθνινο έλαο νξηζκφο γηα ην πιαίζην ηεο 

δξάζεο ησλ αηφκσλ απηψλ ζηνλ πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ίδηνη εηδηθνί ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο πσο, ε 

επαγγεικαηνπνίεζε, κεηά ην 1945, έκνηαδε κε ην απνθνξχθσκα ζπλερψλ δπκψζεσλ ζηνλ 

θιάδν απηφλ σο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο δήηεζεο γηα γισζζνκαζείο εμαηηίαο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη πνιέκσλ ζην πξψην κηζφ ηνπ αηψλα. Καηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο, νη 

πφιεκνη ππήξμαλ φρη κφλν αθνξκή θαη επθαηξία γηα εθκάζεζε θαη εμάζθεζε μέλσλ 

γισζζψλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν πξαγκαηηθά «ζρνιεία» ηα νπνία, κέζα απφ ηελ πξαθηηθή 

εμάζθεζε επί ηνπ πεδίνπ, κεηέηξεπαλ ηνπο γισζζνκαζείο, ρσξίο θακία πξνεγνχκελε 

ζεσξεηηθή θαηάξηηζε (κε φ, ηη θη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη), ζε δηεξκελείο.
5
  

Καζψο, ινηπφλ, δελ πθίζηαλην ζπγθεθξηκέλεο δνκέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

δηεξκελέσλ θαη δε ζηξαηησηηθψλ ή πνιεκηθψλ δηεξκελέσλ, ε απμεκέλε δήηεζε γηα πιήξσζε 

ηέηνησλ ζέζεσλ θαιππηφηαλ, ζπλήζσο, απφ γεγελείο νη νπνίνη γλψξηδαλ, αθφκα θαη ζε 

θαηψηεξν απφ ην αλακελφκελν επίπεδν, ηελ απαηηνχκελε γιψζζα.
6
 Σν ζεκείν απηφ, ε 

επηινγή δειαδή κε επαγγεικαηηψλ- πνπ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δελ ήηαλ δηεξκελείο θαη 

νχηε είραλ εθπαηδεπηεί σο ηέηνηνη-, θαηαδεηθλχεη ηελ άκεζε θαη επηβεβιεκέλε αλάγθε γηα 

γισζζηθή δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ εθάζηνηε αληηκαρφκελσλ κεξψλ. Με πην απιά ιφγηα, 

νη γιψζζεο «πεγαίλνπλ» ζηνλ πφιεκν, εθεί φπνπ ε εθαηέξσζελ επηθνηλσλία δελ είλαη 

απξφζθνπηε.
7
  

Ζ γισζζηθή επηθνηλσλία θαη δηακεζνιάβεζε δχλαηαη, ππ‟ απηέο ηηο ζπλζήθεο, λα 

δηαδξακαηίζεη ξφιν-θιεηδί ζηνλ πφιεκν. Σα ζηάδηα, νη θαηαζηάζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο ζηηο 

νπνίεο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία δηεξκελέα, πνπ αλαιακβάλεη λα θέξεη ζε πέξαο ηελ 

επηθνηλσλία, είλαη πνηθίια. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ηα φξηα ησλ ζηαδίσλ πξνεηνηκαζίαο 

θαη δηεμαγσγήο ελφο πνιέκνπ δελ είλαη επδηάθξηηα θαη, πηζαλφηαηα, δηαθέξνπλ θαηά 

πεξίπησζε. ρεκαηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα δηαθξηζνχλ ε πξνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία ζε 

δηπισκαηηθφ επίπεδν, κέζσ ζχλαςεο ζπκθσληψλ θαη ζπκκαρηψλ, αξρηθά, θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

                                                           
4
 Hilary Footitt, Michael Kelly (επηκ.), Languages at War: Policies and Practices of Language Contacts in 

Conflict, Palgrave Macmillan, Υάκζατξ 2012, ζ. 202. 
5
 Jesus Baigorri-Jalon, “Wars, Languages and the role(s) of interpreters”, Les liaisons dangereuses: langues, 

traduction, interpretation, (Γεθέκβξηνο 2010), 174 θαη Maria Gomez-Amich, “The vital role of conflict 

interpreters”, Nawa Journal of Language and Communication, 7/2, (Γεθέκβξηνο 2013), 16, φπνπ νη 

ζπγθξνπζηαθέο ζπλζήθεο ζεσξνχληαη ηδαληθέο γηα ηελ εθκάζεζε θαη πξαθηηθή άζθεζε μέλσλ γισζζψλ. 
6
 Yolanda Moreno-Bello, “The War Interpreter: needs and challenges of interpreting in conflict zones”, Carmen 

Valero Garcés (επηκ.), (Re)visiting ethics and ideology in situation of conflicts, Universidad de Alcalá/Servicio 

de Publicaciones, Αιθαιά ληε Δλάξεο, 2015, ζζ. 65-66. 
7
 Baigorri-Jalon,“Wars, Languages and the role(s) of interpreters”, 180. 
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πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. ζνλ αθνξά ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία, θαηά θαλφλα, ηα 

ππνπξγεία ησλ Δμσηεξηθψλ ρξεζηκνπνηνχλ ήδε επαγγεικαηίεο δηεξκελείο θαη κεηαθξαζηέο. 

ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, φκσο, ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ θαη νη κέζνδνη επηινγήο 

γισζζηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πξνζαξκφδνληαη ζηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο. Απηφ εμεγείηαη, αλ 

ιάβεη θαλείο ππφςε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζηα ζέαηξα ησλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ε αλάγθε 

επηθνηλσλίαο είλαη άκεζε θαη δελ επηηξέπεη γξαθεηνθξαηηθνχο θαη άιινπο ειηγκνχο.
8
 

Καηά γεληθή νκνινγία, απφ ηελ επνρή ηεο απνηθηνθξαηίαο κέρξη θαη ηνλ Β‟ Παγθφζκην 

Πφιεκν, δχν ήηαλ νη θχξηνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο πξνζιακβάλνληαλ δηεξκελείο: α) ην 

εηεξψλπκν ζχζηεκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ επηιέγνληαλ γεγελείο νη νπνίνη είηε γλψξηδαλ είηε 

βξίζθνληαλ ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο θαη β) ην απηφλνκν ζχζηεκα, θαηά 

ην νπνίν ζηε ζηξαηησηηθή δχλακε πεξηιακβάλνληαλ άλζξσπνη, πνιίηεο ή ζηξαηησηηθνί, νη 

νπνίνη ήηαλ γλψζηεο ηεο επηζπκεηήο γιψζζαο. Καζέλα απφ ηα δχν ζπζηήκαηα 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, δελ ήηαλ βέβαηε θαη 

απηνλφεηε ε εκπηζηνζχλε ζηνπο γεγελείο θαη ε αθνζίσζή ηνπο ζηνλ «εξγνδφηε». ην 

απηφλνκν ζχζηεκα, ήηαλ εμαηξεηηθά ζπάλην λα ππάξρεη ην απαηηνχκελν επίπεδν ηεο 

γιψζζαο, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε κεηάθξαζε/δηεξκελεία.
9
 

Παξφιν πνπ ε ίδηα ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ δηεξκελέσλ ζηηο ζέζεηο 

ηνπο, ήηαλ φλησο δχζθνιε, πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο ήηαλ νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο 

εξγάδνληαλ νη δηεξκελείο. Απηφ ην ζεκείν, φκσο, είλαη θαη ην πεξηζζφηεξν εξεπλεηηθά 

«παξζέλν» ζηελ εξκελεία ηνπ, δεδνκέλεο  ηεο πξαγκαηηθά εκθαλνχο έιιεηςεο πεγψλ. Δθηφο 

απφ απηνβηνγξαθηθά θείκελα θαη καξηπξίεο, νη κνλαδηθέο, ίζσο, θαηαγξαθέο γηα ηε δξάζε 

δηεξκελέσλ πεξηιακβάλνληαη ζπνξαδηθά ζε αθεγήζεηο ηξίησλ, επί παξαδείγκαηη 

θξαηνπκέλσλ πνπ αλαθξίζεθαλ κε ηε βνήζεηά ηνπο. Αθφκε θαη ζε ηέηνηνπ είδνπο 

πξσηνγελνχο πιηθνχ ή ζηξαηησηηθά θαη θξαηηθά έγγξαθα, ηα ζηνηρεία είλαη κφλν 

πιεξνθνξηαθά γηα ηα άηνκα, πεξηνξίδνληαο ηε γλψζε γηα ηνπο δηεξκελείο ζε 

πξαγκαηνινγηθή.
10

 Δξσηήκαηα φπσο ε πεγή ηεο γισζζνκάζεηάο ηνπο ή ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

εξγαζίαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζην πιαίζην ηνπ πνιέκνπ παξακέλνπλ αλαπάληεηα.  

ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, κεηά απφ ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο αθνινπζνχζε 

ζηξαηησηηθή θαηνρή, ν ξφινο ησλ γεγελψλ- ή θαη κε- δηεξκελέσλ ήηαλ, αξρηθά, λα 

κεηαθέξνπλ ζηνλ θαηερφκελν ιαφ ην κήλπκα ηνπ θαηαθηεηή γηα ηελ άθημή ηνπ. πλεζέζηεξα, 

απηφ είρε λα θάλεη κε ηηο εηξεληθέο πξνζέζεηο ηνπ αιιά θαη ηελ «ζεηηθή» παξνπζίαζε ηεο 

                                                           
8
 ην ίδην, ζζ. 182-186. 

9
 Kayoko Takeda, “War and Interpreters”, Across Language and Culture, 10/1, (2009), 50. 

10
 Probirskaja, “Between ideology and ethnicity”, ζ. 206. 
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λέαο ηάμεο πξαγκάησλ πνπ ζα εθαξκνδφηαλ ζην εμήο.
11

 Απφ ηελ έλαξμε κίαο θαηνρήο απηνχ 

ηνπ είδνπο, ν ξφινο απηφο επεθηεηλφηαλ θαη γηλφηαλ πνιπζήκαληνο, αλ ππνηεζεί φηη ε 

δηάθξηζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο δελ ήηαλ ζαθήο, αιιά ηνπνζεηνχληαλ ζε πνηθίιεο ζέζεηο ζε 

ζηξαηησηηθέο ή πνιηηηθέο ππεξεζίεο: κεηαθξάζεηο εγγξάθσλ, ππνθινπέο κελπκάησλ, 

πξνπαγάλδα, αλαθξίζεηο θξαηνπκέλσλ, παξαθνινπζήζεηο πηζαλψλ ζηφρσλ, ζπκκεηνρή ζε 

ζπιιήςεηο, θαζεκεξηλή επαθή κε πνιίηεο θαη αξθεηέο αθφκα εξγαζίεο πνπ 

αλαπξνζαξκφδνληαλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.
12

 

Θεσξεηηθά, νη δηεξκελείο ήηαλ απινί δηακεζνιαβεηέο, δελ έθαλαλ ηίπνηε πεξηζζφηεξν 

απφ ην λα αθνχλε θαη λα κεηαθξάδνπλ, πξνθνξηθά ή γξαπηά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, 

πνηέ κία ηέηνηα δηαδηθαζία δελ ήηαλ ηφζν απιή θαη νη παξάκεηξνη πνπ, δπλεηηθά, επεξέαδαλ 

ηελ επηθνηλσλία θαη ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ζηξεβιψζεηο θάζε ινγήο ήηαλ πνιιέο 

θαη εμαξηψληαλ απφ πνηθίινπο παξάγνληεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο 

δηεξκελείαο ηίζνληαλ ππφ αίξεζε ζηνλ βαζκφ πνπ, νη δηεξκελείο δελ κπνξνχλ λα ηδσζνχλ σο 

γισζζηθέο «κεραλέο» αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν σο δξψληα φληα θαη «δίαπινη» επηθνηλσλίαο. 

Με απηήλ ηελ πξνυπφζεζε θαη ρσξίο λα αγλνεί θαλείο ηηο ζπλζήθεο πνιέκνπ θαη θαηάιεςεο 

ερζξηθνχ-μέλνπ εδάθνπο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο απηφ πνπ, ζηε ζχγρξνλε επνρή νλνκάδεηαη 

δενληνινγία δελ είρε ζεζκνζεηεζεί θη σο εθ ηνχηνπ δελ ηεξνχηαλ.
 13

 

Γηεξκελείο απηνχ ηνπ είδνπο πνπ, θιήζεθαλ λα εξγαζηνχλ ελ θαηξψ πνιέκνπ ζα πξέπεη 

λα ηδσζνχλ ππφ ην πξίζκα ηεο επνρήο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ, ε 

ςπρνινγηθή πίεζε πνπ πθίζηαλην, ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο, ε ηδενινγηθή ηνπο ηαπηφηεηα, 

νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο δξψληεο θαη ην θαζεζηψο εξγαζίαο ηνπο ήηαλ κεξηθνί 

κφλν παξάγνληεο πνπ δηακφξθσλαλ ην είδνο ηεο δξάζεο ηνπο. Μία αθφκε παξάκεηξνο πνπ, 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ηα δεηήκαηα ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο. ηελ 

πεξίπησζε ησλ γεγελψλ δηεξκελέσλ, απηνί αλαιάκβαλαλ λα ππεξεηήζνπλ -εζειεκέλα ή κε- 

ηνλ εθάζηνηε ερζξφ ηεο παηξίδαο ηνπο. Οη πξνεθηάζεηο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο εθηείλνληαη ζηε 

δεκηνπξγία αηζζεκάησλ θαρππνςίαο θαη αλαζθάιεηαο εηο βάξνο ηνπο ηφζν απφ ηνλ ερζξηθφ 

γηα ηελ θαηερφκελε ρψξα ζηξαηφ θαη νπζηαζηηθά «εξγνδφηε» φζν θαη απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο 

ηνπο.
14

 Αλάινγα κε ηελ εμνπζία πνπ ηνπο δηλφηαλ, νη δηεξκελείο επσκίδνληαλ θαη ηελ επζχλε 

ηφζν απέλαληη ζηνπο αλσηέξνπο ηνπο φζν θαη ζηνλ γεγελή ιαφ. Λάζνο εθηηκήζεηο, 

                                                           
11

 Oleg Beyda, “Rediscovering Homeland: Russian Interpreters in the Wermacht, 1941-1943”, Amanda 

Laugessen, Richard Gehrmann (επηκ.), Communication, Interpreting and Language in Wartime: Historical and 

Contemporary Perspectives, Palgrave Macmillan, Ρέληηλγθ/Υάκζατξ 2020, ζ. 131.  
12

 Probirskaja, “Between ideology and ethnicity”, ζ. 206. 
13

 Ana-Maria Neascu, “Interpreters in war zones: From linguistic mediators to cultural agents”, δηπισκαηηθή 

εξγαζία, University of Bucharest, Βνπθνπξέζηη, 2014, ζ. 7 
14

 Mona Baker, “Interpreters and Translators in the War Zone”, The Translator, 16/2, (2010), 211. 
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παξαιείςεηο, επηηεδεπκέλεο ή κε, πιήξεο ηαχηηζε ή φρη κε θάζε κία απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο 

πιεπξέο, είραλ ακθίξξνπεο ζπλέπεηεο.
15

 

Σν παξαπάλσ πιαίζην πνπ ηέζεθε γηα λα πεξηγξάςεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππφ 

εμέηαζε δεηήκαηνο, επηδέρεηαη αλαζεσξήζεσλ ζην βαζκφ πνπ νη κειεηεηέο εξεπλνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο, θαη έρνπλ ηα δηθά ηνπο θάζε θνξά ραξαθηεξηζηηθά. 

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο εμεηάδνληαη παξαθάησ. 

Αλαηξέρνληαο ζηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, ζηηο νπνίεο ελεπιάθεζαλ νη επξσπατθέο 

δπλάκεηο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ην δήηεκα ηεο γισζζηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη ηεο 

δηεξκελείαο δελ ήηαλ θαηλνχξγην ή αθφκα θαη πξσηφηππν γηα ηνπο πκκάρνπο θαη ηνλ Άμνλα 

ζηηο παξακνλέο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Θα ήηαλ αξθεηφ λα παξαηεξήζεη θαλείο, φρη 

πνιιά ρξφληα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φζα ζρεηηθά 

εθαξκφδνληαλ ηηο ηάμεηο ηεο Αληάλη.
16

 πσο είλαη γλσζηφ θαη απφ ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή 

ζηνλ «Μεγάιν Πφιεκν» κέζσ ηνπ Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ, ηε ηξαηηά ηεο Αλαηνιήο 

ζπλαπνηεινχζαλ ζηξαηηψηεο απφ ηηο αλά ηνλ θφζκν βξεηαληθέο θαη γαιιηθέο απνηθίεο. Απηφ 

ζήκαηλε φηη βξέζεθαλ λα πνιεκνχλ πιάη πιάη ζηξαηηψηεο κε δηαθνξεηηθέο κεηξηθέο γιψζζεο 

ππφ ηηο δηαηαγέο Γάιισλ ή Βξεηαλψλ δηνηθεηψλ.
17

 

Πεγαίλνληαο αθφκα πην πίζσ, ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία είραλ ήδε εθαξκφζεη 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηεξκελείαο απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ζ 

Βξεηαλία ζηνλ Πφιεκν ησλ Μπφεξο (1899-1902), είρε ρξεζηκνπνηήζεη ληφπηνπο κε γλψζεηο 

ηεο ηνπηθήο γιψζζαο θαη ηεο αγγιηθήο. Ζ Γαιιία είρε θαζηεξψζεη μερσξηζηφ ζψκα 

ζηξαηησηηθψλ δηεξκελέσλ ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Ναπνιένληα. Απηά ηα «πξνεγνχκελα» 

γισζζηθήο δηακεζνιάβεζεο δεκηνχξγεζαλ κία ηέηνηα εκπεηξία ζηελ νηθνδφκεζε ελφο 

ηεξαξρεκέλνπ ζπζηήκαηνο, πνπ αθνξνχζε ηα αλαθχπηνληα γισζζηθά πξνβιήκαηα, ε νπνία 

ζα απνθαηλφηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκε ηα επφκελα ρξφληα ζηηο πνιεκηθέο ζπξξάμεηο.
18

 Έηζη, 

φηαλ πξνέθπςε αλάγθε γισζζηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν ηα θξάηε 

απηά, κεηαμχ άιισλ, ήηαλ, ζα έιεγε θαλείο, πξνεηνηκαζκέλα. Ζ πλδηάζθεςε Δηξήλεο ησλ 

Βεξζαιιηψλ ην 1919 ήηαλ, ίζσο, ε πξψηε θνξά πνπ δηεξκελείο εξγάζηεθαλ νξγαλσκέλα, ζε 

                                                           
15

 Probirskaja, “Between ideology and ethnicity”, ζ. 208. 
16

 Γεληθά γηα ηα δεηήκαηα ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ζηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν βι. Sandrijn Van Den 

Noortgate, “Caught in the Crossfire: Interpreters during the First World War”, Julian Walker, Christophe 

Declercq (επηκ.), Languages and the First World War: Communicating in a Transnational War, Macmillan 

Publishers, Λνλδίλν 2016, ζ. 98 θ.ε. 
17

 Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ βι. ελδεηθηηθά Γηάλλεο Μέγαο, Τα ζπκκαρηθά ζηξαηεύκαηα: Ζ 

Βαβέι ηωλ θπιώλ, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2015, passim. 
18

 Franziska Heimburger “Fighting Together: Language Issues in the Military Coordination of First World War 

Allied Coalition Warfare”, Hilary Footitt, Michael Kelly (επηκ.), Languages and the Military, Alliances, 

Occupation and Peace Building, Palgrave Macmillan, Υάκζατξ/Νέα Τφξθε 2012, ζζ. 48-49. 
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ηαπηφρξνλε δηεξκελεία, θπξίσο ρξεζηκνπνηψληαο ηα αγγιηθά θαη ηα γαιιηθά, πνπ ήηαλ θαη ε 

γιψζζα ηεο δηπισκαηίαο παξαδνζηαθά.
19

 

Ο θεληξνεπξσπατθφο ρψξνο ή κε άιια ιφγηα ν γεξκαλφθσλνο ρψξνο ηεο 

«Μεζεπξψπεο», δελ πζηεξνχζε ζηελ πνιπγισζζία ή θαιχηεξα ζην πιήζνο ησλ δηαιέθησλ. 

Σν γισζζηθφ απηφ κσζατθφ δπζρέξαηλε θαηά πνιχ ηελ επηθνηλσλία κέζα ζηελ επηθξάηεηα ηεο 

Γπαδηθήο Μνλαξρίαο ηεο Απζηξννπγγαξίαο, παξά ηε δεδνκέλε γεξκαληθή πξνέιεπζή ηνπο, 

αλ εμαηξεζνχλ ηα εδάθε, φπνπ νκηινχηαλ θπξίσο ε ηηαιηθή. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη βέβαην 

φηη ν γεσγξαθηθφο απηφο ρψξνο ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ θαη παξ‟ φιεο ηηο κεηαβνιέο πνπ 

επήιζαλ ζε επίπεδν θξαηηθψλ νληνηήησλ, παξέκεηλε εμνηθεησκέλνο ζηελ αθνπζηηθή ησλ 

γεξκαληθψλ, γεγνλφο πνπ απνδείρζεθε φηη είρε εμέρνπζα ζεκαζία γηα ηελ ππφ εμέηαζε 

ρξνληθή πεξίνδν.
20

 

ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ή θαηά άιινπο ζην «πξεινχδην» ηνπ πνιέκνπ, εθείλε ε ζπλζήθε 

θαηά ηελ νπνία ε γισζζηθή δηακεζνιάβεζε ή δηεξκελεία/κεηάθξαζε απνδείρζεθε 

απαξαίηεηε, ήηαλ ν ηζπαληθφο Δκθχιηνο Πφιεκνο (1936-1939). ρη κφλν επεηδή απφ ηηο 

αξρέο ηνπ Δκθπιίνπ, ζηάιζεθαλ ζην ηζπαληθφ έδαθνο δηεζλείο απνζηνιέο ηαηξηθήο βνήζεηαο 

γηα λα ζπληξέμνπλ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο, νη νπνίεο έρξεδαλ γισζζηθήο επηθνηλσλίαο, αιιά 

πνιχ πεξηζζφηεξν γηαηί νη Γηεζλείο Σαμηαξρίεο απαξηίδνληαλ απφ έλα «ζπλνλζχιεπκα» 

καρεηψλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ ζαθψο θαη δελ γλψξηδε ηζπαληθά ή θάπνηα 

απφ ηηο ηνπηθέο δηαιέθηνπο. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν θη επηπιένλ εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο 

επαγγεικαηηψλ, ζηξαηησηηθψλ θαη κε δηεξκελέσλ, ε εγεζία ησλ Γεκνθξαηηθψλ πξνζπάζεζε 

λα πξνζειθχζεη πνιχγισζζνπο καρεηέο ζηηο ηάμεηο ηεο (ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε, ζηηο 

ζηξαηησηηθέο ζρνιέο, ζηα κέησπα ή φπνπ αιινχ ππήξρε αλάγθε) ή λα ρξεζηκνπνηήζεη 

εθείλνπο πνπ έθηαλαλ ζηελ Ηζπαλία κέζσ ηεο δηεζλνχο πγεηνλνκηθήο βνήζεηαο, φπσο θαη 

έγηλε.
21

 Σν ίδην ίζρπζε θαη ζηελ πνηθηιψλπκε βνήζεηα πνπ πξφζθεξε ε νβηεηηθή Έλσζε 

ζηνπο ηδενινγηθνχο ζπκκάρνπο ηεο. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ νβηεηηθψλ δελ γλψξηδε 

ηζπαληθά θη σο εθ ηνχηνπ έπξεπε κε θάπνηνλ ηξφπν λα ππάξμεη επηθνηλσλία, πξνθεηκέλνπ ε 

βνήζεηα απηή λα απνδεηρηεί ηφζν ρξήζηκε φζν θάληαδε. Δπηζηξαηεχζεθε έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο δηεξκελέσλ αιιά πξνζπάζεηεο γηα καζήκαηα ηζπαληθψλ θαη ξσζηθψλ απέηπραλ.
22

 

                                                           
19

 Maria Clementina Persuad, “Interpreting at War: A case-study on EUFOR BIH ALTHEA”, δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή, Universidad Pablo de Olavide, εβίιιε 2016, ζζ. 56-57 
20

 Γηα ηα γισζζηθά δεηήκαηα ζηελ Απζηξννπγγαξία βι. ελδεηθηηθά Michaela Wolf, The Habsburg Monarchy’s  

Many-Languaged Soul- Translating and interpreting, 1848-1918, John Benjamins Publishing Company, 

Άκζηεξληακ/Φηιαδέιθεηα 2015. 
21

 Marcos Rodríguez-Espinosa, “The Forgotten Contribution of Women Translators in International Sanitary 

Units and Relief Organizations During and in the Aftermath of the Spanish Civil War”, Current Trends in 

Translation Teaching and Learning, 5, (2018), 351-353. 
22

 Baigorri-Jalon,“Wars, Languages and the role(s) of interpreters”, 186. 
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Ο Rodríguez-Espinosa αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ, νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζε 

πγεηνλνκηθέο απνζηνιέο, θπξίσο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, θαη εθηεινχζαλ ρξέε δηεξκελέσλ 

ιφγσ ηεο γισζζνκάζεηάο ηνπο (ηζπαληθά, αγγιηθά, ξσζηθά). Μία απφ απηέο, θαη ε κνλαδηθή 

κε αθαδεκατθέο γλψζεηο ζηηο μέλεο γιψζζεο, ε λεαξή Απζηξαιή Aileen Palmer (1915-1988), 

θαηέθηαζε ζηελ Ηζπαλία ζηα ηέιε Απγνχζηνπ ηνπ 1936 θαη ηνπνζεηήζεθε αξρηθά ζην 

κέησπν ηεο Aragon θαη αθνινχζσο ζε δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, φπσο γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε. Ζ Palmer, ήδε κέινο ηνπ απζηξαιηαλνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο πξηλ ηελ 

άθημε ζηελ Ηζπαλία, κεηά ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ Γεκνθξαηηθψλ πξνζθχγσλ.
23

  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε ππεξεζία ηεο ηξηαληαδπάρξνλεο Βξεηαλίδαο Nan Green, 

αξηζηεξήο αθηηβίζηξηαο ε νπνία έθηαζε ζηελ Ηζπαλία ηνλ Ηνχιην ηνπ 1937, καδί κε ηνλ 

ζχδπγφ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηηο πγεηνλνκηθέο απνζηνιέο. Σν 

αμηνζεκείσην ζηελ πεξίπησζε ηεο Green είλαη φηη δελ γλψξηδε ηζπαληθά, αιιά άξρηζε λα 

εθπαηδεχεηαη ζηελ θαζηηιηάληθε δηάιεθην, θηάλνληαο ζε ηέηνηνλ βαζκφ ηηο γλψζεηο ηεο, ψζηε 

ηνλ επφκελν ρξφλν λα κεηαθξάδεη ηαηξηθέο αλαθνξέο ησλ επηθεθαιήο ηαηξψλ ηεο δηεζλνχο 

βνήζεηαο.
24

 Μεηαμχ ησλ πνηθίισλ θαζεθφλησλ θαη ησλ δχν δηεξκελέσλ ήηαλ ε 

δηακεζνιάβεζε κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, κε ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη κε ηνπο 

αζζελείο. 

Με ηα ίδηα πξνβιήκαηα δηεξκελείαο θαη κεηάθξαζεο
25

 ήξζαλ αληηκέησπνη θαη νη 

Ακεξηθαλνί κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, θπξίσο ιφγσ ηεο εκπφιεκεο 

θαηάζηαζεο κε ηελ Ηαπσλία. Πξηλ απφ ην Πεξι Υάξκπνξ, ν ζηξαηφο ησλ ΖΠΑ έζεζε ζε 

ιεηηνπξγία έλα πξφγξακκα γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ. 

ην πξφγξακκα απηφ, πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ζρνιήο ην Ννέκβξην ηνπ 1941, 

εληάρζεθαλ, θπξίσο, Ηάπσλεο δεχηεξεο γεληάο θαη θάηνηθνη ΖΠΑ, νη νπνίνη ζηνρνπνηήζεθαλ 

σο πηζαλνί ερζξνί.
26

 Με ηνλ ηξφπν απηφλ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

θαηαζθνπεπηηθά δίθηπα ηεο Ηαπσλίαο θαη, ηαπηφρξνλα, ζα πξφζθεξαλ ηηο γισζζηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο ζηα ηαπσληθά πξνο φθεινο ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο πξνζπάζεηαο.  

                                                           
23

 Eva Campamà Pizarro, “Nettie Palmer and her Daughter Aileen Palmer, Two Australian Women and One 

Aim: „Aidez L‟Espagne‟”, Blue Gum, No.1, (2014), passim. 
24

  Rodríguez-Espinosa, “The Forgotten Contribution of Women Translators”, 369. 
25

 Οη ΖΠΑ είραλ πξνζπαζήζεη θαη λσξίηεξα λα νξγαλψζνπλ ζρνιέο δηεξκελείαο, θπξίσο πξνο πιήξσζε ηνπ 

δηπισκαηηθνχ ζψκαηνο. βι. ελδεηθηηθά: David B. Sawyer, “The U.S. Department of State‟s Corps  of Student 

Interpreters: A precursor to the diplomatic interpreting of today?” Kayoko Takeda, Jesus Baigorri-Jalon (επηκ.), 

New Insights in the History of Interpreting, John Benjamins Publishing Company, Άκζηεξληακ/Φηιαδέιθεηα, 

2006, ζ. 99 θ.ε. 
26

 Baigorri-Jalon, “Wars, Languages and the role(s) of interpreters”, 184. Ζ ζρνιή ιεηηνχξγεζε έσο ην 1946, 

πξνθέξνληαο εθπαίδεπζε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 6.000 άλδξεο, νη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 

ην ζχλνιν ησλ ακεξηθαληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ πνηθηινηξφπσο. 



16 
 

Μεηά ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, πνιινί απφ απηνχο ζηάιζεθαλ ζην κέησπν ηνπ 

Δηξεληθνχ ππεξεηψληαο ζε ζέζεηο ζρεηηθέο κε κεηαθξάζεηο εγγξάθσλ, αλαθξίζεηο, επαθέο κε 

γεγελείο πιεζπζκνχο θαη γεληθά φπνπ ππήξραλ αλάγθεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο. κσο, 

ε θαρππνςία ζε βάξνο ηνπο, ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπο απφ ηελ Ηαπσλία, ήηαλ έθδειε θαη 

βξίζθνληαλ ππφ ζηελή παξαθνινχζεζε. Οη Ηαπσλν-ακεξηθαλνί δηεξκελείο ζηηο καξηπξίεο 

ηνπο θάλνπλ ιφγν γηα ηε δηαζάιεπζε θαη ηνλ θινληζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο θαη εζληθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο, φηαλ αλαγθάδνληαλ λα πνιεκήζνπλ κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηνπο ζπκπαηξηψηεο 

ηνπο ή αθφκε ηνπο γνλείο ηνπο ή θαη ζπγγελείο ηνπο, ηνπο νπνίνπο είραλ γλσξίζεη ζε 

παιαηφηεξεο επηζθέςεηο ηνπο ζην ηαπσληθφ έδαθνο.
27

 Ο ξφινο ηνπ «ελδηάκεζνπ» 

απνδεηθλχεηαη εδψ πνιππινθφηεξνο. 

Ζ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νη πεξηνρέο 

ηεο Αιζαηίαο θαη ηεο Λσξξαίλεο, αλαθνξηθά πάληα κε ηελ νκηινχκελε γιψζζα, ζα πξέπεη λα 

ηδσζνχλ ππφ ην πξίζκα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ πξψηνπ πνιέκνπ, ε εηξελεπηηθή δηάζθεςε ηνπ 

νπνίνπ απέδσζε ηηο πεξηνρέο ζηε Γαιιία ζε βάξνο ηεο εηηεκέλεο Γεξκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Με ηε γεξκαληθή εηζβνιή ην 1940 ε ρψξα δηακειίζηεθε ζε βφξεην θαη λφηην 

ηκήκα, γεγνλφο πνπ επέθεξε επηπιένλ ζχγρπζε ζηνπο δνθηκαδφκελνπο Γάιινπο. ην βφξεην 

ηκήκα, ζην νπνίν βξέζεθε ε Αιζαηία (πνπ ζπλφξεπε κε ηε Γεξκαλία), νη θάηνηθνη κηινχζαλ 

γαιιηθά, γεξκαληθά θαη ηηο ηνπηθέο δηαιέθηνπο.
28

  

Πξνεγνπκέλσο, πξάηηνληαο πξνιεπηηθά γηα ηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ, ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1939, ν αξρεγφο ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ ζηξαηεγφο Maurice Gamelin δηέηαμε 

ηελ αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε ησλ γεξκαλφθσλσλ πιεζπζκψλ ζηε λνηηνδπηηθή Γαιιία. ην 

λέν ηφπν εγθαηάζηαζεο, νη Γάιινη ηεο Αιζαηίαο ήξζαλ γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηνπο 

«ζπκπαηξηψηεο» ηνπο απφ ηελ ελδνρψξα. Ζ πξψηε απηή επαθή δελ πξνκήλπε ηίπνηε θαιφ γηα 

ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, θαζψο νη λενθεξκέλνη δελ κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο 

ληφπηνπο, αθνχ κηινχζαλ κία γιψζζα πνπ έκνηαδε θαηά πνιχ κε εθείλε ηνπ ερζξνχ, κε άιια 

ιφγηα νη Γάιινη ηεο Αιζαηίαο δελ κηινχζαλ γαιιηθά αιιά γεξκαληθά.  

ηαλ νη Γεξκαλνί θαηέιαβαλ ηε Λσξξαίλε θαη ηελ Αιζαηία, θάπνηνη απφ ηνπο 

πξφζθπγεο επέζηξεςαλ, ίζσο, γηα λα εληαρζνχλ ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ επηβιήζεθε, 

εθκεηαιιεπφκελνη ηε γεξκαλνθσλία ηνπο. Δλδερφκελν δηφινπ απίζαλν, θαζψο ζηηο 16 

Απγνχζηνπ 1940 ηα γεξκαληθά ζεζκνζεηήζεθαλ σο ε επίζεκε γιψζζα θαη ε ρξήζε θάζε 

νπνηαζδήπνηε γαιιηθήο δηαιέθηνπ απαγνξεχηεθε ζε θάζε ηνκέα. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, 

                                                           
27

 Takeda, “War and Interpreters”,52-55. 
28

 Aviv Amit, Regional Language Policies in France during World War II, Palgrave Macmillan, Υάκζατξ/Νέα 

Τφξθε 2014, ζζ. 95-96.   
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επηβιήζεθε έλαο γισζζηθφο νινθιεξσηηζκφο, νη πξνεθηάζεηο ηνπ νπνίνπ φρη κφλν νδήγεζαλ 

ζηελ ππξά εθαηνληάδεο βηβιία, αιιά θαη ζηελ αιιαγή ησλ νλνκάησλ ησλ θαηνίθσλ (γηα 

παξάδεηγκα απφ Jean ζε Hans).
29

  

ηελ πξνζπάζεηα «γεξκαλνπνίεζεο» ησλ πεξηνρψλ απηψλ, νη θαηαθηεηέο βξήθαλ 

πξφζπκνπο, «γισζζηθνχο» θαη κε, ζπλεξγάηεο αλάκεζα ζε φζνπο ζηνλ Μεζνπφιεκν 

επηδίσθαλ ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο. Αιιά αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε 

πξνζπκία ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ δελ ήηαλ δεδνκέλε, φπσο ιφγνπ ράξε γηα ηε ζηξάηεπζε 

ζηε Βέξκαρη, νη Γεξκαλνί πξνρψξεζαλ ζηελ αλαγθαζηηθή επηζηξάηεπζε πεξηζζφηεξσλ απφ 

130.000 λεαξψλ απφ ηελ Αιζαηία, πνπ ζηάιζεθαλ ζην Αλαηνιηθφ Μέησπν θαη θαηέιεμαλ 

είηε λεθξνί ζηελ πνιηνξθία ηνπ Λέληλγθξαλη θαη ζε κάρεο φπσο ηνπ ηάιηλγθξαλη είηε 

αηρκάισηνη ζε ζνβηεηηθά ζηξαηφπεδα.
30

 

Βνξεηφηεξα, θαη παξά ην γεγνλφο πσο ε Φηλιαλδία δελ πξνζρψξεζε, επίζεκα, ζηνλ 

Άμνλα, ηέζζεξηο εκέξεο κεηά ηε γεξκαληθή εηζβνιή ζηε νβηεηηθή Έλσζε, ζηηο 26 Ηνπλίνπ 

1941, θήξπμε ηνλ πφιεκν ζηε δεχηεξε σο «ζχκκαρνο» ηεο Γεξκαλίαο. Απηφ ζήκαηλε, εθηφο 

απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ερζξνπξαμίεο, ηελ εγθαηάζηαζε γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην 

θηλιαλδηθφ έδαθνο. Ζ θηλιαλδνγεξκαληθή ζπλεξγαζία θαη ε επηηπρήο δηαρείξηζε ηεο 

θαηαλνκήο ησλ θαζεθφλησλ ζηεξηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επηθνηλσλία κε ηηο ηνπηθέο 

αξρέο θαη ηνπο πνιίηεο. Ζ αλάγθε, ινηπφλ, ελφο ζπζηήκαηνο κεηάθξαζεο/δηεξκελείαο ζε απηή 

ηε ζχκπξαμε ήηαλ πξνθαλήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηξηβέο θαη δηαθσλίεο ιφγσ ηνπ 

αλεπαξθνχο ρεηξηζκνχ ηεο γιψζζαο.
31

 

Έλαλ ρξφλν πξηλ, ην 1940, ηα γεξκαληθά ήηαλ ε πξψηε μέλε γιψζζα πνπ δηδαζθφηαλ ζηα 

ζρνιεία ησλ Φηλιαλδψλ. Με ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Γεξκαλψλ, αξθεηέο γπλαίθεο 

πξνζειήθζεζαλ σο δηεξκελείο ζε ππεξεζίεο, φπσο ζηα γεξκαληθά ζηξαηησηηθά αεξνδξφκηα 

αιιά θαη ζηα κεηφπηζζελ, γηα παξάδεηγκα ζηελ νξγάλσζε Todt. Απηέο καδί κε άιινπο 

πνιίηεο, ζηνπο νπνίνπο αλαηέζεθαλ ζέζεηο δηεξκελέσλ, ιάκβαλαλ νπζηαζηηθή απνδεκίσζε 

γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηνχζε αξθεηά ειθπζηηθή ηελ εξγαζία ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια πιηθά σθειήκαηα πνπ πξνέθππηαλ απφ ην status quo ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

δεκνζίνπ ιεηηνπξγνχ. Αθφκε θαη ε ηνπηθή γεξκαληθή Μπζηηθή Αζηπλνκία απνηειείην απφ 

                                                           
29

 ην ίδην, ζ. 120. 
30

 ην ίδην, ζζ. 123-125. 
31

 Pekka Kujamaki, “Mediating for the Third Reich: On Military Translation Cultures in World War II in 

Northern Finland”, Hilary Footitt, Michael Kelly (επηκ.), Languages and the Military, Alliances, Occupation and 

Peace Building, Palgrave Macmillan, Υάκζατξ/Νέα Τφξθε 2012,  ζ. 90. 
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αμησκαηηθνχο θαη δηεξκελείο ηεο θηλιαλδηθήο κπζηηθήο αζηπλνκίαο, νη νπνίνη είλαη βέβαην φηη 

δελ είραλ πξνεγνπκέλσο «πεξάζεη» απφ εηδηθή εθπαίδεπζε.
32

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, αλ θαη δελ έρεη άκεζε ζπλάθεηα κε ηε γεξκαλνθσλία, πσο ζηηο 

ερζξνπξαμίεο νβηεηηθψλ θαη Φηλιαλδψλ απφ ην 1939 θαη έπεηηα (θπξίσο γηα ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Καξειίαο), ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθαηέξσζελ γεγελείο πιεζπζκνί σο 

δηεξκελείο. Με ηε ζνβηεηηθή πιεπξά ζπληάρζεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 24.000 εζλνηηθά 

Φηλιαλδνί ζε ζέζεηο ρακειφβαζκσλ αμησκαηηθψλ, πνπ κεηέξρνληαλ εμίζνπ άςνγα ηα 

θηλιαλδηθά θαη ηα ξσζηθά. Απηφ ζήκαηλε, πσο νη νβηεηηθνί δελ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο 

φζνλ αθνξά ηε γιψζζα, κνινλφηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ πιήξσο αμηφπηζηνη ιφγσ 

ηεο «ερζξηθήο» θαηαγσγήο ηνπο θαη παξά ηελ θηιηθά δηαθείκελε ηδενινγηθή ηνπο αθνζίσζε 

ζηνλ ηάιηλ. Σαπηφρξνλα, νβηεηηθνί αληηθαζεζησηηθνί ηάρζεθαλ ζην θηλιαλδνγεξκαληθφ 

«άξκα», γηα ηνπο νπνίνπο ίζρπε ε ίδηα πξνζεθηηθή, κάιινλ επηθπιαθηηθή, αληηκεηψπηζε φζνλ 

αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηνπο.
33

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηνλ Hitler θαη ην Γ‟ Ράηρ, ζηα 

αλαηνιηθά, παξέκελε ε ίδηα ε νβηεηηθή Έλσζε. πσο πξνθχπηεη απφ ηε δηαζέζηκε 

βηβιηνγξαθία, ήδε απφ ην 1935, ζηνπο θφιπνπο ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο ηεο Βέξκαρη 

ππήξρε εμεηδηθεπκέλν ηκήκα, φπνπ εξγάδνληαλ εηδηθνί ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ, 

ηε γιψζζα θαη ηελ ηζηνξία ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Δπηθεθαιήο είρε ηνπνζεηεζεί ν 

Maximilian Braun, γλσζηφο ζιαβνιφγνο, πνπ γελλήζεθε ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε ην 1903. 

ην ηκήκα απηφ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη θαλείο θαη ηελ θνηηίδα ηεο γλψζεο ξσζηθψλ εληφο 

ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο. Ζ ζεκαληηθφηεξε, φκσο, «δεμακελή» ξσζνθψλσλ, απφ ηελ νπνία 

θαη ρξεζηκνπνίεζαλ δηεξκελείο νη Γεξκαλνί πξηλ αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν κεηά ηνλ Ηνχλην ηνπ 

1941, ήηαλ ην σκαηείν ή Έλσζε ησλ Λεπθψλ Ρψζσλ. Δπξφθεηην γηα απηνεμφξηζηνπο απφ ηε 

Ρσζία κεηά ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ηνπ 1917 θαη ηνλ Δκθχιην πνπ αθνινχζεζε, νη 

νπνίνη δηαζθνξπίζηεθαλ ζηα επξσπατθά εδάθε. 

Οη Ρψζνη απηνί δηαθαηέρνληαλ απφ ηζρπξά αληηθνκκνπληζηηθά θαη αληηζνβηεηηθά 

αηζζήκαηα. Θεσξνχζαλ φηη ε Ρσζία θαη ν ιαφο ηεο βξίζθνληαλ ζην έιενο ησλ Μπνιζεβίθσλ 

θαη ππέθεξαλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε γεξκαληθή επίζεζε έκνηαδε γη‟ απηνχο ε θαιχηεξε 

επθαηξία γηα λα ζηξαθνχλ γηα αθφκε κία θνξά ελαληίνλ ησλ θνκκνπληζηψλ, ζαλ ν Δκθχιηνο 

λα κελ είρε ηειεηψζεη πνηέ. ηα εδάθε πνπ θαηέιαβαλ νη Γεξκαλνί, ε δξάζε ηνπο είρε λα 

θάλεη, θπξίσο, κε ηηο επαθέο κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. Με άιια ιφγηα, αλέιαβαλ λα 

«θαλνληθνπνηήζνπλ» ηελ θαηνρή. Μεηά ηνλ πφιεκν, βξέζεθαλ, ηνπιάρηζηνλ, ζε δπζκέλεηα 

                                                           
32

 ην ίδην, ζ. 91. 
33

 Probirskaja,“Between ideology and ethnicity”, ζζ. 202-203. 
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αιιά σο βαζηθφ θίλεηξν ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηνλ γεξκαληθφ ζηξαηφ, ζηνλ νπνίν ήηαλ 

πξνζθνιιεκέλνη, παξνπζίαζαλ ηνλ αληηθνκκνπληζκφ θαη φρη αληηπαηξησηηθά αηζζήκαηα. Ο 

δηαξθήο απηφο αληηθνκκνπληζκφο βξήθε πξφζθνξν έδαθνο ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Γεξκαλνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αιιά δελ έπαςε λα ηνπο 

ραξαθηεξίδεη θαη ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν, ζηνλ νπνίν ε αληηθνκκνπληζηηθή απηή δξάζε 

λνκηκνπνηήζεθε ζηα «κάηηα» ηεο δπηηθήο ζθαίξαο επηξξνήο.
34

 

ηα αλαηνιηθά εδάθε, ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ή θαη εμφλησζεο ε αλάγθε 

δηεξκελείαο ήηαλ εμίζνπ απαξαίηεηε κε ηα ζηξαηησηηθά θαηερφκελα εδάθε. ην Άνπζβηηο νη 

θξαηνχκελνη εθπξνζσπνχζαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηξηάληα εζληθφηεηεο ή εζληθέο νκάδεο. πσο 

ήηαλ αλακελφκελν, δελ γλψξηδαλ φινη ηελ θπξίαξρε γιψζζα ησλ γεξκαληθψλ. Δπηθξαηνχζε, 

βέβαηα, ε γιψζζα ηνπ ζηξαηνπέδνπ (lagersprache) έλα ακάιγακα πνισληθψλ, γίληηο, 

νπγγξηθψλ θαη δηαιέθηνπ ηεο ηιεζίαο. Δθεί, ρξέε δηεξκελέσλ εθηεινχζαλ νη θξαηνχκελνη ή 

αθφκα θαη νη ίδηνη νη Γεξκαλνί.
35

 

Καηά θαλφλα, ε αλάιεςε θαζεθφλησλ δηεξκελείαο δελ εμαζθάιηδε πξνλνκηαθή 

κεηαρείξηζε ή πηζαλφηεηεο επηβίσζεο γη‟ απηφλ πνπ ηα αζθνχζε, ζε ζρέζε κε ηνπο «απινχο» 

θξαηνχκελνπο. Με αιιά ιφγηα, ην κνλαδηθφ ίζσο «πιενλέθηεκα» πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ νη θξαηνχκελνη-δηεξκελείο ήηαλ ε γλψζε θάπνησλ επηπιένλ πιεξνθνξηψλ, πηζαλφηαηα 

ρξήζηκσλ γηα ηελ επηθνηλσλία κε άιινπο θξαηνπκέλνπο ή γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην 

θαζεκεξηλφ ή έθηαθην πξφγξακκα ηνπ ζηξαηνπέδνπ. πσο θαη άιινη θξαηνχκελνη, ζηνπο 

νπνίνπο είραλ δνζεί αλάινγεο θχζεο θαζήθνληα, θνξνχζαλ ηε ζηνιή ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη ην 

ελδεδεηγκέλν πεξηβξαρηφλην, φληαο ηαπηφρξνλα ηνπνζεηεκέλνη θαη ζε άιιεο ζέζεηο φπσο νη 

γξακκαηείεο. ε θάζε πεξίπησζε, νη δηεξκελείο αλαθέξνληαλ ζηνλ επηθεθαιήο γηα ηα ζέκαηα 

ηεο δηεξκελείαο/κεηάθξαζεο. Αδηακθηζβήηεηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γισζζηθήο 

επηθνηλσλίαο, δελ εηζήρζε κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φια ηα γεξκαληθά ζηξαηφπεδα, αιιά ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Γη‟ απηφλ θαη άιινπο ιφγνπο, φπσο ε ζχζηαζε, ε 

ιεηηνπξγία αιιά θαη ε ηνπνζεζία ησλ ζηξαηνπέδσλ, θαζίζηαηαη δχζθνιε ε εμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ φρη κφλν γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςήθησλ δηεξκελέσλ, 

αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ην αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ θαζεθφλησλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηεο εξγαζίαο ηνπο.
36

    

ηα Βαιθάληα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Γηνπγθνζιαβία, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ 

επαξθνχλ γηα λα νδεγήζνπλ ζε αζθαιή (πνηνηηθά ή πνζνηηθά) ζπκπεξάζκαηα. Δθεί, θαίλεηαη 

                                                           
34

 Beyda, “Rediscovering Homeland”, passim. 
35

 Malgorzata Tryuk, “Interpreting in Nazi concentration camps during World War II”, Linguistica 

Antverpiensia, New Series: Themes in Translation Studies, 15 (2006), 124. 
36

 ην ίδην, ζ. 125. 
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ε κεηάθξαζε λα ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πξνπαγαλδηζηηθφ κεραληζκφ, ηνλ νπνίν έζεζαλ ζε 

ιεηηνπξγία νη Γεξκαλνί κεηά ηνλ δηακειηζκφ ηεο ρψξαο θαη ηε δηακνίξαζε ησλ εδαθψλ 

κεηαμχ ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, Βνχιγαξσλ, Ηηαιψλ θαη Κξναηψλ. Θα ήηαλ πιάλε, βέβαηα, λα 

ηζρπξηζηεί θαλείο πσο νη Γεξκαλνί ή νη Ηηαινί (εμαηξνπκέλσλ ησλ Κξναηψλ θαη ησλ 

Βνπιγάξσλ ζην ζεκείν απηφ γηα πξνθαλείο ιφγνπο) κεηέξρνληαλ κε επρέξεηα ηα 

ζεξβνθξναηηθά θαη δελ είραλ αλάγθε ηε γισζζηθή δηακεζνιάβεζε ζηε δηνίθεζε ησλ 

θαηερφκελσλ εδαθψλ. Άιισζηε, νη ιάβνη αλήθαλ ζην «θαηψηαην» επίπεδν κε βάζε ηηο 

θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, ην ίδην θαη ε γιψζζα ηνπο.
37

 Απηφ, ίζσο, λα ζεκαίλεη πσο ππήξραλ 

δηεξκελείο θαη ζε δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, γηα ηηο νπνίεο φκσο δελ ππάξρνπλ, πξνο ην παξφλ, 

πεγέο. 

Αλεπηβεβαίσηεο πιεξνθνξίεο θάλνπλ ιφγν γηα έλαλ καθξχ θαηάινγν ζπλεξγαηψλ ησλ 

θαηαθηεηψλ, νη νπνίνη αλέιαβαλ θαζήθνληα δηεξκελείαο γηα ινγαξηαζκφ ησλ-

επηθνξηηζκέλσλ κε ηελ πξνπαγάλδα- αμνληθψλ ππεξεζηψλ ζην γηνπγθνζιαβηθφ έδαθνο. 

Μεηαμχ απηψλ θέξεηαη λα βξηζθφηαλ θαη έλαο θαζεγεηήο απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ 

Βειηγξαδίνπ, ν Henrik Baric, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 1943 εθηεινχζε 

κεηαθξαζηηθέο εξγαζίεο απφ ηελ αιβαληθή θαη ηηαιηθή γιψζζα πξνο ηε γεξκαληθή. Μάιηζηα, 

θέξεηαη λα δηεηέιεζε θη έλαο απφ ηνπο ζηελφηεξνπο ζπκβνχινπο ηνπ Hermann Neubacher, 

ελψ ε ακνηβή γηα θάζε «εξγαζία» ηνπ μεπεξλνχζε ηα 20.000 δελάξηα, πξαγκαηνπνηψληαο θη 

έλαλ θχθιν δηαιέμεσλ ζηε Βηέλλε.
38

  

Δθείλν πνπ δελ ζα πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο είλαη ην γεγνλφο πσο νη πξνζσπηθνί 

δηεξκελείο ησλ εγεηψλ, ζπκκάρσλ θαη ερζξψλ, ιίγν πξηλ αιιά θαη κεηά ην μέζπαζκα ηνπ Β‟ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, βίσζαλ απφ ηα «κέζα» ηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο εμειίμεηο. 

Γηαδξακαηίδνληαο εμέρνληα ξφιν ζε πνηθίισλ εηδψλ ζπδεηήζεηο, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζρεκαηίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο γηα ηνλ πφιεκν θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ. Ο Norman 

Davies, θάλνληαο εηδηθή κλεία ζε απηή ηελ «θαηεγνξία» δηεξκελέσλ, αλαθέξεηαη ζηνλ Paul 

Schmidt, Γεξκαλφ πνπ γλψξηδε αγγιηθά θαη ππεξεηνχζε σο πξνζσπηθφο δηεξκελέαο ηνπ 

Hitler. Ο Schmidt κεηέθξαζε γηα ηνλ Φχξεξ ην βξεηαληθφ ηειεζίγξαθν ηεο 3
εο

 επηεκβξίνπ 

1939 γηα ηε γεξκαληθή εηζβνιή ζηελ Πνισλία θαη ζεκείσλε ραξαθηεξηζηηθά ζηα 

απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, ην άγξην βιέκκα θαη ηελ νξγή ηνπ γηα ηνπο Βξεηαλνχο.
39

 

                                                           
37

 Kujamaki, “Mediating for the Third Reich”, ζ. 91. χκθσλα κε ηελ Kujamaki, δελ ίζρπε ην ίδην γηα ηα ξσζηθά 

ή ηα πνισληθά, ιφγσ ησλ γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε 
38

 https://forum.klix.ba/nacisticka-propaganda-u-srbiji-1941-1944-t88948.html [εκεξνκελία πξφζβαζεο: 29 

Γεθεκβξίνπ 2019]. Δπραξηζηψ ηελ Βηθησξία Μπίρηα γηα ηε κεηάθξαζε απφ ηα ζεξβηθά. 
39

 Norman Davies, Ζ Δπξώπε ζε πόιεκν. Ζ έλαξμε, νη ζπγθξνύζεηο, νη εγέηεο θαη ην ηέινο ηνπ Φαζηζκνύ, 1939-

1945, κεηάθξ. σηήξεο Αγάπηνο, Ησιθφο, Αζήλα 2008, ζζ. 638-639.  

https://forum.klix.ba/nacisticka-propaganda-u-srbiji-1941-1944-t88948.html
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Δπηζηξέθνληαο ζην εξψηεκα πνπ ηέζεθε αξρηθά, εάλ δειαδή ε ειιεληθή εθδνρή ηεο 

δηεξκελείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κπνξεί λα εληαρζεί ζε έλα 

επξσπατθφ πιαίζην, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ πθίζηαην, ε απάληεζε είλαη δχζθνιν λα δνζεί 

ζηνλ βαζκφ, πνπ νη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ δελ παξνπζηάδνπλ νκνεηδή 

ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ιίγν έσο πνιχ, ε βάζε ησλ παξαπάλσ (ελδεηθηηθψλ) 

παξαδεηγκάησλ παξακέλεη θνηλή, απφ νπνηαδήπνηε νπηηθή θη αλ εμεηαζηεί ην δήηεκα: νη 

εθάζηνηε ερζξηθέο δπλάκεηο θαη ζπγθεθξηκέλα νη Γεξκαλνί ρξεηάδνληαλ δηακεζνιαβεηέο ζηα 

θαηερφκελα εδάθε. Μία θαηεγνξία απηψλ απνηέιεζαλ νη γισζζηθνί δηακεζνιαβεηέο, κε 

άιια ιφγηα δηεξκελείο θαη κεηαθξαζηέο, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάιιεινη απηνχ 

ηνπ είδνπο ζπλφδεπαλ ηα ζηξαηεχκαηά ηνπο. Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ πσο ε θαηερφκελε 

Διιάδα θαη ν δηθφο ηεο κεηαθξαζηηθφο κεραληζκφο δελ απνηέιεζαλ άιιε κία πξσηνηππία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ.  

Σα θίλεηξα ηφζν ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ δηεξκελέσλ, νη 

πεγέο ηεο γισζζνκάζεηάο ηνπο, νη κέζνδνη πξφζιεςεο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ν 

πξαγκαηηθφο ρξφλνο ηεο κεηαθξαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν επί ησ έξγσ ξφινο ησλ δηεξκελέσλ 

πνηθίιιεη ζε θάζε κία απφ ηηο γιψζζεο πνπ «πεγαίλνπλ» ζηνλ πφιεκν, δίρσο λα επηηξέπεηαη ε 

εμαγσγή αζθαιψλ θαζνιηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Παξαθάησ, απνπεηξάηαη κία πξψηε θάζεηε 

δηεξεχλεζε ησλ πηπρψλ απηψλ ηνπ δεηήκαηνο ηεο γεξκαλφθσλεο δηεξκελείαο, ζηελ Διιάδα 

ηεο ηξηπιήο Καηνρήο, κε γεσγξαθηθφ ππξήλα ηε Θεζζαινλίθε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

«ΟΜΙΛΔΙΣΔ ΓΔΡΜΑΝΙΣΙ»: 

ΠΗΓΔ ΓΔΡΜΑΝΟΜΑΘΔΙΑ ΚΑΙ ΓΔΡΜΑΝΟΦΧΝΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΠΟΛΔΜΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Πξηλ πξνζπαζήζεη θαλείο λα κηιήζεη γηα ηελ επί ησ έξγσ δξάζε ησλ δηεξκελέσλ θαη ησλ 

γεξκαλνκαζψλ ζηελ Διιάδα ηεο Καηνρήο, ζα πξέπεη λα εξεπλήζεη ηελ πεγή ή ηηο πεγέο ηεο 

γεξκαλνθσλίαο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη λα αλαδεηεζεί ην πψο θαη ην γηαηί νη άλζξσπνη απηνί 

θαηείραλ ηε ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή δεμηφηεηα, ε νπνία είηε απνδείρζεθε εμαηξεηηθά ρξήζηκε 

γηα ηνπο θαηαθηεηέο θαη ηαπηφρξνλα επηθίλδπλε γηα ηνπο γισζζνκαζείο είηε έλα πξνλνκηαθφ 

εξγαιείν γηα ηνπο ίδηνπο (ηνπο δηεξκελείο), θαζηζηψληαο ηνπο πξνλνκηνχρνπο ζηνλ αγψλα ηεο 

επηβίσζεο ελ κέζσ ησλ θαηνρηθψλ ζπλζεθψλ.  

ην θεθάιαην απηφ, ινηπφλ, απνπεηξάηαη λα αλαδεηεζνχλ ηα ζεκέιηα ηεο γεξκαλνθσλίαο 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ή κε άιια ιφγηα ε λνεηηθή «ρξεκαηνδφηεζε» ελφο θεθαιαίνπ φρη 

νηθνλνκηθνχ, αιιά αλζξψπηλνπ απφ ην γεξκαληθφ θξάηνο ζηε δηαρξνλία ηνπ, κε ζθνπφ λα 

θαηαζηήζεη ζεκαληηθή κεξίδα ησλ Διιήλσλ κέηνρν ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο. Ζ λνεηηθή 

απηή «ρξεκαηνδφηεζε», βέβαηα, δελ ήηαλ κνλφπιεπξε αιιά ακθίδξνκε, αλ ιεθζεί ππφςε ε, 

ζρεδφλ, εκκνληθή πίζηε ησλ ειιεληθψλ κνξθσκέλσλ ειίη, θαη φρη κφλν, ζηελ αλσηεξφηεηα 

θαη ζηελ αμία ηνπ γεξκαληθνχ πνιηηηζκνχ, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ. 

Ζ έξεπλα γηα ηηο πεγέο ηεο γεξκαλνθσλίαο ζηελ Διιάδα θαηέδεημε πσο, ηηο δηαθξαηηθέο 

ζρέζεηο, εθηφο απφ νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο, επεξεάδεη θαη ε -θαηά ηα άιια- 

ιαλζάλνπζα παξάκεηξνο ηνπ πνιηηηζκνχ. ηε δηαπίζησζε απηή ζπλεγνξεί θαη ην γεγνλφο 

πσο, παξφιν πνπ Γεξκαλία θαη Διιάδα δελ βξέζεθαλ ζην ίδην «ζηξαηφπεδν», ζηνπο δχν 

Παγθνζκίνπο Πνιέκνπο ηνπιάρηζηνλ, νη πνιηηηζηηθνί δεζκνί ηνπο δελ δηαξξήρζεθαλ, 

αληίζεηα παξέκεηλαλ ζηελνί, παξά ηηο πνηθίιεο δηαθπκάλζεηο.
40

 

ην ζεκείν απηφ εχινγα δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα, θαηά πφζν ν πνιηηηζκφο ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ζεκαίλνπζα αμία ζηε δεκηνπξγία ζπκκαρηψλ, αιιά θαη ζηε δηαηήξεζή 

ηνπο, ή αλ είρε έλα ξφιν «κπαιαληέξ», φηαλ νη θαηαζηάζεηο ην απαηηνχζαλ. Λίγν έσο πνιχ, ε 

ηζηνξία ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ έρεη απνδείμεη φηη ε νλνκαδφκελε «πνιηηηζηηθή πνιηηηθή» 

έρεη ιεηηνπξγήζεη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, σο άιινο πνιηνξθεηηθφο θξηφο. Ζ Γαιιία, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ηέηνηνλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θάλεθε λα 

ππνζθειίδεη ηε Γεξκαλία ζηνλ αγψλα ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ 

                                                           
40

 Μαξία Γεκεηξηάδνπ, «Οη ειιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο θαηά ηνλ Μεζνπφιεκν: Ζ πεξίπησζε ηεο Telefunken», 

ηξάηνο Ν. Γνξδαλάο, Νίθνο Παπαλαζηαζίνπ (επηκ.), Ο «καθξύο» ειιελνγεξκαληθόο 20
νο

 αηώλαο. Οη καύξεο 

ζθηέο ζηελ ηζηνξία ηωλ δηκεξώλ ζρέζεωλ, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2018, ζ. 111. 
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Δπξψπε.
41

 Δληνχηνηο, ε ηειεπηαία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε γεξκαληθή δηαλφεζε, αζρνινχηαλ 

ζπζηεκαηηθά, απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα, κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ξίρλνληαο «ζπφξνπο» γηα 

κηα δηείζδπζε δηάθνξε ηεο πνιηηηθννηθνλνκηθήο. Απηφ ζήκαηλε φηη, κε βάζε θαη ηελ 

ηκπεξηαιηζηηθή ζεσξία, επηδησθφηαλ ελφο είδνπο αλίρλεπζε εξεηζκάησλ γηα ηε κειινληηθή 

δεκηνπξγία γεξκαληθψλ «πξνππξγίσλ» ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.
42

 

Μφιηο ην 1919, κεηά δειαδή ηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν, ν Γεξκαλφο θαζεγεηήο 

Ηζηνξίαο Carl Heinrich Becker απνθξπζηάιισζε έλαλ πξψην νξηζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο 

πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: «Kulturpolitik είλαη ε ζπλεηδεηή εγθαζίδξπζε 

πλεπµαηηθφηεξσλ αμηψλ ζηελ ππεξεζία ηνπ Λανχ θαη ηνπ θξάηνπο ηφζν γηα ηελ εδξαίσζε 

ηνπο ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο µε ηηο ππφινηπεο ρψξεο».
43

 πσο, φκσο, 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ ήδε απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα ε αμία ηεο είρε απνδεηρηεί θαη 

εθαξκνδφηαλ ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ θξαηψλ γηα δεκηνπξγία «θίισλ» θαη «ζπκκάρσλ».  

Ζ Διιάδα, ιφγσ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ επηθξαηνπζψλ ζπλζεθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο αιιά 

θαη ηεο γεσζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο, ππήξμε, αθ‟ εο ζηηγκήο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο σο θξάηνο, 

πφινο έιμεο γηα ηνπο Γεξκαλνχο, δεδνκέλνπ ηνπ πξψηνπ ηεο βαζηιηά, ζσλα, θαη ηεο 

«ζηξαηηάο» Γεξκαλψλ πνιηηψλ, ππαιιήισλ, επηζηεκφλσλ θαη δηαλννχκελσλ πνπ ηνλ 

αθνινχζεζαλ. Άιισζηε, ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ ηδξχζεθε ην 1837 κε ζρεδηαζκφ πνπ 

παξέπεκπε ζε εθείλα ηεο Γεξκαλίαο θαη κε Γεξκαλνχο θαζεγεηέο, «κνίξα» πνπ ζα 

αθνινπζνχζε θαη απηφ αιιά θαη άιια αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, φπσο ην 

Πνιπηερλείν. Σα πξσηφιεηα απηά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απνηέιεζαλ ζεκαληηθά 

«πξνγεθπξψκαηα» ζηελ άζθεζε πνιηηηζηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ην γεξκαληθφ 

θξάηνο, ζπγθεληξψλνληαο γχξσ ηνπο εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Χο 

ηέηνηνη ιεηηνπξγνχζαλ θαη, απφ ην ίδην πεξίπνπ δηάζηεκα, ζχιινγνη γεξκαλνθψλσλ κε 

ζεκαληηθφηεξν εθείλνλ ηεο «Φηιαδέιθεηα», νπζηαζηηθά ην -δηαρξνληθά- επίθεληξν ηεο δσήο 

ηεο γεξκαληθήο παξνηθίαο ζηελ Αζήλα, ε νπνία θαηνηθνχζε, θπξίσο, ζηε ζπλνηθία ηνπ 

Παιαηνχ Ζξαθιείνπ.
44

 χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ν ζχιινγνο δηνξγάλσλε ηαθηηθά καζήκαηα 

εθκάζεζεο γεξκαληθψλ ζε Γεξκαλνχο δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο.
45

 Με θέληξν απηά αιιά θαη 

                                                           
41

 Υάγθελ Φιάηζεξ, «ηξαηεγηθέο πνιηηηζκηθήο δηείζδπζεο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ειιεληθέο αληηδξάζεηο, 

1930-1960», Υάγθελ Φιάηζεξ (επηκ.), Ζ Διιάδα ’36-’49, Από ηε Γηθηαηνξία ζηνλ Δκθύιην. Τνκέο θαη ζπλέρεηεο, 

β‟ έθδ., Καζηαληψηεο, Αζήλα 2003, ζ. 87. 
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 Μαξία Γεκεηξηάδνπ-Λνπκάθε, «Ζ γεξκαληθή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δηείζδπζε ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία 

1920-1930», δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα 

2010, ζζ. 10-11. 
43

 ην ίδην, ζ. 29. 
44

 https://www.philadel-club.gr/?page_id=3279 [εκεξνκελία πξφζβαζεο: 30 Απγνχζηνπ 2020]. 
45

 Απφ ηελ επηθνηλσλία ηεο γξάθνπζαο κε ηνλ ζχιινγν, δελ θαηέζηε δπλαηή ε παξνρή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηνπ. 
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άιινπο ζεζκνχο, δεκηνπξγήζεθαλ δίθηπα επηξξνήο πνπ ζα δηαηεξνχληαλ γηα αξθεηά ρξφληα 

θαη ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο πξφδξνκνη ησλ ιεγφκελσλ, κε ζχγρξνλνπο φξνπο, «soft politics»,
46

 

ζχκθσλα πάληα κε ηε γξακκή πνπ ραξαζζφηαλ απφ ην γεξκαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 

πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε άζθεζε πνιηηηζηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηεο 

Γεξκαλίαο δελ ήηαλ επηλφεζε ηνπ λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο. Χζηφζν, ζηα ρξφληα ηεο 

γεξκαληθήο Καηνρήο ήηαλ θαίξηα ε πνηνηηθή κεηαβνιή πνπ ζπληειέζηεθε. Σελ πεξίνδν απηή, 

ε Διιάδα έγηλε πεδίν άζθεζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ ελεξγεηψλ ελφο νινθιεξσηηθνχ 

θαζεζηψηνο, φπνπ δελ επηδησθφηαλ κφλν ε εζληθή πξνβνιή ηεο Γεξκαλίαο αιιά θαη ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο εζληθνζνζηαιηζηηθήο ηδενινγίαο (ξαηζηζκφο, αληηζεκηηηζκφο, 

πνιηηηζηηθφο αθαληζκφο σλ ζιαβηθψλ ιαψλ).
47

  

Κιαζηθφ παξάδεηγκα ζεζκνχ γχξσ απφ ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε δίθηπν πνιηηηθήο 

επηξξνήο ήηαλ ην Γεξκαληθφ Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην.
48

 Απφ ηελ ίδξπζή ηνπ (1872), ην 

παξάξηεκα ησλ Αζελψλ, εθηφο απφ ηηο αξραηνινγηθέο αλαθαιχςεηο θαη αλαζθαθέο, 

δηαηεινχζε θη σο έλα ζεκείν ζπλάληεζεο αξραηνιφγσλ, αξρηηεθηφλσλ θαη άιισλ 

επηζηεκφλσλ, πνπ έθεξλαλ ζε φζκσζε ηε γεξκαληθή κε ηελ ειιεληθή δηαλφεζε γχξσ απφ 

ζέκαηα ηνπ αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Άιισζηε, νη Γεξκαλνί ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

ήηαλ γλσζηνί γηα ηνλ θηιειιεληζκφ θαη ηελ αξραηνιαηξεία ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα 

άικα ζηνλ ρξφλν είλαη δφθηκν, θαζψο ν ιφγνο αθνξά ηνλ ίδην ζεζκφ, κπνξεί θαλείο λα 

παξαηεξήζεη ηε δηαρξνληθή αλάκεημε ηνπ Γεξκαληθνχ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχην ζηελ 

πνιηηηθή, εάλ ιάβεη ππφςε πσο κεηά ηελ άλνδν ηνπ Hitler ζηελ εμνπζία ην 1933, νη 

δηεπζπληέο θαη ηα ζηειέρε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, φρη κφλν ήηαλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ, κέιε ηνπ Δζληθνζνζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο (NSDAP) αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν 

ιεηηνπξγνχζαλ σο πξνπαγαλδηζηέο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο.
49

 

Καη φζν ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα νη αξραηνιφγνη αζρνινχληαλ κε ηα επηηεχγκαηα ηεο 

Αξραίαο Διιάδαο, φπσο έξρνληαλ ζην θσο απφ ηηο αλαζθαθέο, βνξεηφηεξα, ε «πφιε ηεο 

γνεηεπηηθήο αλαξρίαο», φπσο ραξαθηήξηζε ηε Θεζζαινλίθε ην 1888 ν Πξψζνο 

                                                           
46

 Πιεζψξα επηζηεκνληθψλ άξζξσλ πξαγκαηεχνληαη ζεσξίεο ζρεηηθά κε “soft politics”. Δλδεηθηηθά βι. 

Zamorano Mariano Martín: “Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft 

Power Theory”, Culture Unbound, 8, (2016). 
47

 Φαίδξα Κνπηζνχθνπ, «Ζ γεξκαληθή πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα, 1933-1967: Σνκέο θαη ζπλέρεηεο», 

ηξάηνο Ν. Γνξδαλάο, Νίθνο Παπαλαζηαζίνπ (επηκ.), Ο «καθξύο» ειιελνγεξκαληθόο 20
νο

 αηώλαο. Οη καύξεο 

ζθηέο ζηελ ηζηνξία ηωλ δηκεξώλ ζρέζεωλ, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2018, ζζ. 132-133. 
48

 Γηα κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Γεξκαληθνχ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ βι. ελδεηθηηθά Katja Sporn 

(επηκ.), Τν Γεξκαληθό Αξραηνινγηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ. Αξρηηεθηνληθή θαη ηζηνξία, Γεξκαληθφ Αξραηνινγηθφ 

Ηλζηηηνχην-Παξάξηεκα Αζελψλ, Αζήλα 2018. 
49

 Alexandra Kankeleit, «Ζ ηζηνξία ηνπ Γεξκαληθνχ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αζελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λαδηζηηθήο πεξηφδνπ, Μηα πξψηε εθηίκεζε», Θέκαηα Αξραηνινγίαο, 2/1, (2018), passim.  
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δεκνζηνγξάθνο Paul Lindau,
50

 βξηζθφκελε ζηελ επηθξάηεηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, 

ζπγθέληξσλε ηα πεξηζζφηεξα, αλάινγα κε ην κέγεζφο ηεο, μέλα εθπαηδεπηήξηα ζε ζρέζε κε 

άιιεο επξσπατθέο πφιεηο.
51

 Έλα απφ απηά ήηαλ θαη ε Γεξκαληθή ρνιή Θεζζαινλίθεο. 

Σνλ Μάην ηνπ 1888 ν Lindau, καδί κε άιιεο εθαηφ πξνζσπηθφηεηεο ηεο πνιηηηθήο, 

πλεπκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ειίη ηεο Δπξψπεο ηεο επνρήο, ηαμίδεςε απφ ην Βειηγξάδη κε 

πξννξηζκφ ηε Θεζζαινλίθε, εγθαηληάδνληαο ηε λέα ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ησλ δχν πφιεσλ. 

Ζ επζχλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο αλήθε ζηελ, γεξκαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, εηαηξεία «Αλαηνιηθνί ηδεξφδξνκνη».
52

 Σν ίδην αθξηβψο έηνο, νη «Αλαηνιηθνί 

ηδεξφδξνκνη» ίδξπζαλ ζηε Θεζζαινλίθε ηελ Γεξκαληθή ρνιή ζε θηήξην ζηε πλνηθία ησλ 

Φξάγθσλ, αξρηθά, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο άιιαμε ζηέγε αξθεηέο θνξέο. 

Σν γεγνλφο φηη ε Θεζζαινλίθε πξνεγήζεθε ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

Αζήλαο (1896) ζηελ ίδξπζε ελφο ακηγψο γεξκαληθνχ ζρνιείνπ, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη 

έθπιεμε, εάλ δελ ιακβαλφηαλ ππφςε ην ππφβαζξν ηεο πξψηεο, ην νπνίν αθελφο παξέκελε, 

αθφκε, πνιππνιηηηζκηθφ θαη αθεηέξνπ ζπγθέληξσλε έληνλε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ιφγσ 

ηνπ ιηκέλα ηεο.
53

 Απφ απηήλ ηελ άπνςε, γίλεηαη θαηαλνεηή ε βαξχηεηα πνπ δηλφηαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε απφ ηo γεξκαληθφ νηθνλνκηθφ θεθάιαην. Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ 

ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ γεξκαληθνχ απηνχ ζρνιείνπ ήηαλ ε πνιππιεζήο γεξκαληθή 

παξνηθία ηεο πφιεο. Γεξκαλνί είραλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη 

απμάλνληαλ βαζκεδφλ, αθνινπζψληαο ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο εκπνξηθήο θαη 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πφιε, ζηελ νπνία νη πξψηνη απαζρνινχληαλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν.
54

 εκείν αλαθνξάο γηα ηελ παξνηθία απνηεινχζε ην Γεξκαληθφ Κιακπ 

(Deutscherklub) ρξνλνινγνχκελν, επίζεο, απφ ην 1888, ιεηηνπξγψληαο σο ην επίθεληξν ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ησλ γεξκαλφθσλσλ ηεο πφιεο. 

Γη‟ απηνχο ηνπ ιφγνπο, ε εηαηξεία ησλ «Αλαηνιηθψλ ηδεξνδξφκσλ» δηέζεζε έλα κεγάιν 

ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη δεζκεχηεθε γηα εηήζηα επηρνξήγεζή ηνπ. 

Αξρηθφο ζηφρνο ηεο ρνιήο ήηαλ ε θνίηεζε ησλ ηέθλσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο κε 

κεησκέλα δίδαθηξα πξνθεηκέλνπ απηά λα γίλνπλ κέηνρνη ηεο πξνζθεξφκελεο αλψηεξεο 
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52

 Δλεπεθίδεο, ό.π., ζ. 259. 
53

 Γηα κία ελδηαθέξνπζα εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Θεζζαινλίθε βι. 
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Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 2015. 
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 Αζηέξηνο Κξεκέηεο, Γεξκαληθή Σρνιή Θεζζαινλίθεο, Μηα πξώηε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, Θεζζαινλίθε 2009, ζ. 
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εθπαίδεπζεο θαη λα εξγαζηνχλ αξγφηεξα σο ζηειέρε πνηθίισλ ζέζεσλ ζηνπο θφιπνπο ηεο 

εηαηξείαο. Παξά ηελ νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε απφ γεξκαληθά θεθάιαηα, ε ρνιή παξέκελε, 

ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, καθξηά απφ πνιηηηθέο επηξξνέο. Δίρε, δειαδή, έλα ζπκβνχιην 

(ζρνιηθή εθνξεία) πνπ δηεχζπλε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε βάζε ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα, ηηο 

επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηελ πξνζπάζεηα δηαζχλδεζεο κε ηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο.
55

  

ρεδφλ παξφκνηα δξάζε είραλ θαη ηα ππφινηπα μέλα ζρνιεία ηεο πφιεο, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, κε ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο λα θαηαιακβάλεη ε γαιιηθή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ελ 

είδε ελφο άηππνπ αληαγσληζκνχ κε ηε γεξκαληθή.
56

 

Πέξα, φκσο, απφ ηελ εθπαίδεπζε κειινληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο, ε Γεξκαληθή 

ρνιή απνζθνπνχζε θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο θαη θνπιηνχξαο πάληα, 

βέβαηα, ππφ ην πξίζκα ελφο παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ δηεζλνχο ραξαθηήξα, θαζψο ζηηο 

ηάμεηο ηεο θνηηνχζαλ θαη κε γεξκαλφθσλνη καζεηέο, νη νπνίνη ζπρλά μεπεξλνχζαλ θαηά πνιχ 

ηνπο γεξκαλφθσλνπο.
57

 Σν πινπζηφηαην αξρείν ηεο ρνιήο
58

 θαηαδεηθλχεη εκθαλψο ηελ 

απφιπηε νξγάλσζε πνπ ηελ ραξαθηήξηδε. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη 

εηήζηνη ζρνιηθνί θψδηθεο  ζηνπο νπνίνπο θαηαγξάθνληαλ φια ηα ηεθηαηλφκελα ζην ζρνιείν 

αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη 

θαηάινγνη πνπ θάζε ρξφλν ζπλέηαζζε ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην κε ηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ζπλφινπ, ηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηε Γεξκαλία. Οη θαηάινγνη 

απηνί πεξηειάκβαλαλ ηνπο αξηζκνχο ησλ καζεηψλ θαη‟ έηνο, αξξέλσλ θαη ζειέσλ, ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ην ζξήζθεπκα, ηελ ππεθνφηεηα, ηνλ ηφπν γελλήζεσο θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο.
59

 Ζ κειέηε ηνπο απνδεηθλχεη ηελ πνηθηιφηεηα πνπ ραξαθηήξηδε ην καζεηηθφ 

δπλακηθφ, θαζψο απνηεινχλ ρξήζηκν «εξγαιείν» ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο 

αλζξσπνγεσγξαθίαο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζηε ρνιή. Με ηνλ ηξφπν απηφλ γίλεηαη 

θαηαλνεηή θαη ε δηείζδπζε ηνπ γεξκαληθνχ ζρνιείνπ ζε φιεο ηηο εζληθέο θνηλφηεηεο ηεο 

πφιεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζηελ νπνία καζήηεπαλ νη λένη. Πεξηνδηθά, 

ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη πσο, ε πιεηνλφηεηά ηνπο δελ ήηαλ γεξκαλφθσλνη, έρνληαο δειαδή 

ηε γεξκαληθή σο κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ελψ ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο θαίλεηαη λα 
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θαηαιακβάλνπλ νη ειιελφθσλνη θαη ηζπαλφθσλνη καζεηέο. Οη ηειεπηαίνη θαηαρσξνχληαλ σο 

ηέηνηνη ιφγσ ηεο ηζπαληθήο δηαιέθηνπ ησλ ιαληίλν, ηελ νπνία κηινχζαλ σο κεηξηθή νη 

Δβξαίνη ηεο πφιεο.
60

 

ηελ απγή ηνπ 20
νχ

 αηψλα ε Γεξκαληθή ρνιή είρε επηηχρεη λα απνθηήζεη θχξνο θαη 

αμηνπηζηία σο εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε θνίηεζε ζε απηφ ελφο επξένο 

θάζκαηνο καζεηψλ. ε απηφ ην πιαίζην ηεο επεκεξίαο, σζηφζν, δεκηνπξγήζεθαλ έξηδεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο γεξκαληθήο παξνηθίαο, απφηνθν ησλ νπνίσλ ήηαλ ε ίδξπζε ηνπ Γεξκαληθνχ 

Λπθείνπ (1908), ελφο αληίπαινπ δένπο γηα ηε ρνιή, απφ ηνλ πάζηνξα ηεο Δπαγγειηθήο 

Δθθιεζίαο Langhoff θαη πξψελ θαζεγεηή Θξεζθεπηηθψλ ηεο ρνιήο. Ζ παξνπζία ηνπ 

Λπθείνπ πξνθάιεζε κελ ηξηγκνχο ζηε ζπλνρή ηεο γεξκαληθήο παξνπζίαο ζηελ Θεζζαινλίθε, 

αιιά ήηαλ ζλεζηγελήο θαη δελ θαηάθεξε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο δηαηήξεζεο 

ελφο αμηφινγνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ρσξίο κάιηζηα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά εξείζκαηα.
61

 

Σαπηφρξνλα, νη πξνζπάζεηεο γηα ζπλερή πξνζέιθπζε καζεηψλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

γεξκαληθνχ ζρνιείνπ ήηαλ ζπλερείο θαη επηζηακέλεο. Σν ζρνιηθφ έηνο 1910-1911, κάιηζηα, 

ζπζηάζεθαλ απνγεπκαηηλά δσξεάλ ηκήκαηα γεξκαληθψλ γηα ελήιηθεο, θαζψο θαη ηκήκαηα 

λεπηαγσγείνπ. Με άιια ιφγηα, απφ πνιχ κηθξή ειηθία νη λένη ηεο Θεζζαινλίθεο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα γίλνπλ κέηνρνη ηεο γεξκαληθήο εθπαίδεπζεο θαη παηδείαο.
62

 Μεηά ηνλ Α‟ 

Βαιθαληθφ Πφιεκν θαη ηελ πξνζάξηεζε ηεο πφιεο ζην ειιεληθφ θξάηνο, ε αλάπηπμε 

ζπλερίζηεθε κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1912 ηελ εδξαίσζε ηεο Γεξκαληθήο 

ρνιήο σο αθξνγσληαίνπ ιίζνπ ηεο γεξκαληθήο παξνπζίαο ζηηο Νέεο Υψξεο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηελ Διιάδα, επηζθξάγηζε ε επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, ηεο πξηγθίπηζζαο 

νθίαο, ζπδχγνπ ηνπ δηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ θαη αδειθήο ηνπ Κάηδεξ Γνπιηέικνπ ηεο 

Γεξκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, θαζηζηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ζαθείο ηνπο δεζκνχο ησλ δχν 

ρσξψλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ εθπαίδεπζε.
63

 

Σελ αλνδηθή πνξεία ηεο ρνιήο αλέθνςε ν Α‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί πσο, κέζσ ησλ ηζπλφλησλ ηεο, ε ρνιή θξφληηδε λα θξαηά απνζηάζεηο απφ 

πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο, ηνπηθέο θαη εζληθέο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ αθελφο ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο θαη αθεηέξνπ ην θχξνο ηεο. Με ην μέζπαζκα, φκσο, ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ 

ηδηαίηεξε αλάκεημε ηεο Θεζζαινλίθεο ζε απηφλ, ε ρνιή, κε δηαηαγή ησλ Αγγινγάιισλ, 

ππνρξεψζεθε λα αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1915, αξηζκψληαο ζηηο 
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ηάμεηο ηεο πεξηζζφηεξνπο απφ ηεηξαθφζηνπο καζεηέο. Ο δηεπζπληήο ηεο Alfred Sigmund 

ζπλειήθζε θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πξνζπάζεζε λα δηαθχγεη θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

λα κεηαβεί ζηε Γεξκαλία.
64

 

Αξγφηεξα, ν ηεξκαηηζκφο ηνπ πνιέκνπ κε επαρζείο γηα ηελ εηηεκέλε Γεξκαλία φξνπο, νη 

ζπλερείο αλαηαξαρέο ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή θαη ε έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο κεηέβαιιαλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν ε Γεξκαληθή ρνιή δελ έκεηλε αλεπεξέαζηε. Ζ επαλαιεηηνπξγία ηεο ην 1924, 

έπεηηα απφ πξνζπάζεηεο θαη δηαβήκαηα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ζρνιηθψλ ππνζέζεσλ 

εμσηεξηθνχ ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηνπ πάζηνξα Brunau αιιά θαη Διιήλσλ, θπξίσο 

επηρεηξεκαηηψλ θαη εκπφξσλ ηεο πφιεο, δελ ζπληειέζηεθε απξφζθνπηα. Σν Ννέκβξην, 

ινηπφλ, εγγξάθεθαλ ζηελ αλαζπζηαζείζα Γεξκαληθή ρνιή ηξηάληα πέληε καζεηέο θαη 

εμήληα πέληε ελήιηθεο ζηα απνγεπκαηηλά ηκήκαηα ελειίθσλ πξνο εθκάζεζε ηεο γεξκαληθήο 

γιψζζαο.
65

 Σα επφκελα ρξφληα ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην πάζρηδε λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηδε ε ρνιή σο εθπαηδεπηήξην μέλσλ ζπκθεξφλησλ θαη δε 

γεξκαληθψλ, αληηκεησπίδνληαο παξάιιεια θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ επίιπζε ησλ 

νπνίσλ ην γεξκαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ δερφηαλ ζπλερψο νριήζεηο. 

ζν ε «θιεηζηή» θνηλφηεηα ηεο Γεξκαληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο ζπλέρηδε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, κία άιιε θνηλφηεηα, απηή ησλ Διιήλσλ 

πνπ ζπνχδαδαλ ζηε Γεξκαλία ή κε κία ιέμε νη «γεξκαλνζπνπδαζκέλνη» έξρνληαλ 

αληηκέησπνη κε ηε δηθή ηνπο κνίξα. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα φζνπο Έιιελεο αζθνχζαλ εκπνξηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρψξα, ησλ νπνίσλ, επίζεο, ε κνίξα βξηζθφηαλ ζπλερψο 

ππφ ηελ επήξεηα ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, ζεκαληηθφηεξε εθ ησλ νπνίσλ ππήξμε, 

αλακθίβνια, ν Α‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο.  

πσο, αξρηθά, αλαθέξζεθε ε λνεηηθή «ρξεκαηνδφηεζε» ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα 

ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα ησλ ειιελνγεξκαληθψλ ζρέζεσλ δελ ήηαλ κίαο θαηεχζπλζεο, δειαδή 

απφ ηνλ βνξξά πξνο ην λφην. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ πνπ 

επέιεγαλ ην εμσηεξηθφ γηα λα ζπνπδάζνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθχθιηαο 

εθπαίδεπζεο, επέιεγε παξαδνζηαθά ηε Γεξκαλία (εθηφο απφ φζνπο αθνινπζνχζαλ ηε Ννκηθή 

επηζηήκε ζηε Γαιιία) πνιχ πξηλ κε λφκν ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ην 1924 εθαηφ 

αξηζηνχρνη θνηηεηέο απνθηήζνπλ ην δηθαίσκα δσξεάλ θνίηεζεο ζε γεξκαληθά 

παλεπηζηήκηα.
66
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ζνη είραλ νινθιεξψζεη ηηο «γεξκαληθέο» ζπνπδέο ηνπο πξηλ ηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν 

θαη επέζηξεςαλ ζηελ Διιάδα γηα λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, βξέζεθαλ ζε δίιιεκα 

φηαλ μέζπαζε ν πφιεκνο θαη ε δηακάρε γηα ηε ζέζε ηεο Διιάδαο. Μία νκάδα ηέηνησλ 

«γεξκαλνζπνπδαζκέλσλ» δηαλννπκέλσλ απεπζχλζεθε κε επηζηνιή ζηνλ βαζηιηά 

Κσλζηαληίλν ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1916 εθθξάδνληαο ηε δπζαξέζθεηα πνπ ραξαθηήξηδε 

θχθινπο παλεπηζηεκηαθψλ θαη άιισλ κνξθσκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή ζέζε, πνπ έξεπε 

πξνο ηελ Αληάλη αληί λα ηεξήζεη νπδεηεξφηεηα θαη‟ ειάρηζηνλ, εάλ δελ κπνξνχζε ζε θακία 

πεξίπησζε λα ζηαζεί ζην πιεπξφ ηεο  «αγαπεκέλεο ρψξαο ησλ θνηηεηηθψλ ηνπο ρξφλσλ» 

Γεξκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φζσλ πξνζππέγξαθαλ ηε δηαθνίλσζε 

απηή ήηαλ, άιισζηε, νη ζηελέο ζρέζεηο ηνπο κε ην γεξκαληθφ θξάηνο ηνπ ηέινπο ηεο 

απηνθξαηνξηθήο πεξηφδνπ.
67

 

Αλάκεζα ζηνπο ππέξκαρνπο ηεο ειιεληθήο νπδεηεξφηεηαο ελφςεη ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ήηαλ πξνζσπηθφηεηεο ηεο πνιηηηθήο θαη πλεπκαηηθήο ειίη, ν θαζέλαο εθ ησλ 

νπνίσλ είρε ζπνπδάζεη ηελ επηζηήκε ηνπ ζε γεξκαληθά έδξαλα. Ο γλσζηφο ιανγξάθνο 

Νηθφιανο Πνιίηεο βξέζεθε γηα ζπνπδέο ζην Μφλαρν, ελψ ην Βεξνιίλν είραλ επηιέμεη νη 

Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ, Αιέμαλδξνο Μπισλάο, Νηθφιανο Κηηζίθεο θαη Κπξηάθνο 

Βαξβαξέζζνο.
68

 Γε ζα πξέπεη λα παξαιεθζνχλ θαη φζνη αμησκαηηθνί ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ 

θνίηεζαλ ζηηο θαηά ηφπνπο γεξκαληθέο ζηξαηησηηθέο αθαδεκίεο, κε πξνεμάξρνληα ηνλ ίδην 

ηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν ζηε θεκηζκέλε ηξαηησηηθή Αθαδεκία ηνπ Βεξνιίλνπ. Ο ρξφλνο 

πνπ νη «γεξκαλνζπνπδαζκέλνη» πέξαζαλ ζηε ρψξα δηακφξθσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

κεηέπεηηα πνξεία ηνπο, θαζηζηψληαο ηνπο ηαπηφρξνλα γεξκαλφθηινπο, δηαρξνληθά, θαζψο 

δηαθαηέρνληαλ, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεξκαληθήο παηδείαο θαη 

θνπιηνχξαο, γχξσ απφ ηελ νπνία ππήξρε ν κχζνο -ή ε πξαγκαηηθφηεηα- κίαο, 

απξνζδηφξηζηεο κελ, αλσηεξφηεηαο δε. 

Καη κπνξεί νη πξνζδνθίεο ησλ πξψησλ απηψλ θνηηεηψλ γηα ελδερφκελε ζπκκαρία ησλ 

δχν ρσξψλ λα κελ επνδψζεθαλ, εμ αηηίαο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο γεξκαληθήο ήηηαο, ε 

απνγνήηεπζε απηή, φκσο, δελ θάλεθε λα απνηειεί εκπφδην γηα ηε κεηαπνιεκηθή 

αλαζέξκαλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ζπνπδέο ζηελ Γεξκαλία. Αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

παξέκελε ην πςειφ θφζηνο δηαβίσζεο ησλ θνηηεηψλ ζηηο κεγαινππφιεηο, αιιά ηφζν ε 

γεξκαληθή πιεπξά φζν θαη νη ειιεληθέο θνηλφηεηεο πξνζπαζνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο 

λεαξνχο ζην εγρείξεκά ηνπο, γηα ηνπο δηθνχο ηνπο μερσξηζηνχο ιφγνπο. χκθσλα κε ηνπο 
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γεξκαληθνχο δηπισκαηηθνχο θχθινπο, ε θνίηεζε Διιήλσλ ζπνπδαζηψλ ζα έπξεπε λα 

αμηνπνηεζεί είηε απηνί είραλ εθθξάζεη θηινγεξκαληθά αηζζήκαηα είηε φρη, θαζψο ζε θάζε 

πεξίπησζε, κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, γίλνληαλ κέηνρνη ηεο γεξκαληθήο θνπιηνχξαο θη 

επνκέλσο έξρνληαλ εγγχηεξα ζηνλ γεξκαληθφ πνιηηηζκφ.
69

  

ζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο επί γεξκαληθνχ εδάθνπο, απηέο αλζνχζαλ ήδε πξηλ 

απφ ηνλ πφιεκν, αιιά θαη κεηά απφ απηφλ γλψξηζαλ ηέηνηα αλάπηπμε, ψζηε ζεσξνχληαλ απφ 

ηηο γεξκαληθέο Αξρέο ζεκαληηθνί πφινη γηα ηελ επαλαπξνζέγγηζε ησλ δχν ρσξψλ. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη, θπξίσο, ζην φηη νη ειίη ησλ θνηλνηήησλ απηψλ απνηεινχληαλ απφ ζεκαίλνληα 

πξφζσπα ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, ηα νπνία ζπλέβαιιαλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο 

αθελφο ζηελ αχμεζε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θη αθεηέξνπ ζε αμηφινγεο 

πξννπηηθέο επελδχζεσλ ζην ειιεληθφ έδαθνο. Ο θαζεγεηήο Erich Ziebarth, ηζηνξψληαο ην 

1935 ηελ δξάζε ηνπ Διιελνγεξκαληθνχ πλδέζκνπ, θάλεη ιφγν γηα ηελ έληνλε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη ηε καδηθή πξνζέιεπζε ζε απηφλ εθαηέξσζελ. Ο χλδεζκνο ηδξχζεθε 

ην 1914 ζην Μφλαρν αιιά ιφγσ ηνπ πνιέκνπ άξρηζε ηειηθά ηε ζπζηεκαηηθή δξάζε ηνπ κεηά 

ην 1919, κεηαθεξφκελνο ζην Ακβνχξγν, φπνπ θαη έδξεπε ε κεγαιχηεξε ειιεληθή θνηλφηεηα 

επί γεξκαληθνχ εδάθνπο. Απφ ην 1920 θαη έπεηηα, φηαλ, φιν θαη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο 

θνηηεηέο έθηαλαλ ζηε Γεξκαλία, ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ πξνζπαζνχζαλ λα ηνπο 

δηεπθνιχλνπλ ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαη λα ηνπο παξάζρνπλ νπνηαδήπνηε βνήζεηα 

ρξεηάδνληαλ.
70

 

Ο Ziebarth, πνπ δίδαζθε Αξραία Ηζηνξία ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνχξγνπ, σο επηθαλέο 

κέινο ηνπ πλδέζκνπ, αιιά θαη γλσζηφο θηιέιιελαο, ηαμίδεπε ζπρλά ζηελ Διιάδα, 

εξρφκελνο ζε επαθή κε πιείζηνπο παξάγνληεο ηνπ αθαδεκατθνχ, πνιηηηζηηθνχ αιιά θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ ρψξνπ. Οη επαθέο ηνπ απηέο, ηνπ παξείραλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί 

εθ ηνπ ζχλεγγπο ηελ εμέιημε ησλ ειιελνγεξκαληθψλ ζρέζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη λα 

εμαίξεη ην έξγν ησλ εθαηέξσζελ αξκφδησλ, θαη κε, παξαγφλησλ.
71

 

Αλάκεζα ζε φζνπο ζπλαληνχζε ν «θηιέιιελ» θαζεγεηήο ζηηο ηαθηηθέο επηζθέςεηο ηνπ 

ζηελ Διιάδα, ζα βξέζεθαλ, πηζαλφηαηα, κεηά ηε ιήμε ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη φζνη 

Έιιελεο, απφ εθείλνπο πνπ βξέζεθαλ ζην Γθαίξιηηο, είραλ θαηαθέξεη λα επηβηψζνπλ, λα 

επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα θαη λα επαλεληαρζνχλ. Ηζηνξηθνί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε απηφ 
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ην «επεηζφδην» ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, αιιά εκβιεκαηηθή παξακέλεη ε κειέηε 

ηνπ Γεξάζηκνπ Αιεμάηνπ.
72

  

Ζ «πεξηπέηεηα» ησλ επνλνκαδφκελσλ «Γθαηξιηηζησηψλ» μεθηλά ηε δχζθνιε επνρή ηνπ 

Δζληθνχ Γηραζκνχ, φηαλ βεληδειηθνί θαη αληηβεληδειηθνί αξρηθά δηαθψλεζαλ αλαθνξηθά κε 

ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν. ηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1916 

βνπιγαξηθά ζηξαηεχκαηα, έρνληαο ήδε θαηαιάβεη ηελ ειιελνβνπιγαξηθή κεζφξην, 

πξνρψξεζαλ, κε ηελ γεξκαληθή ππνζηήξημε, πξνο ηελ Καβάια κε ζθνπφ ηελ θαηάιεςή ηεο. 

ηελ πφιε βξηζθφηαλ ζπγθεληξσκέλν ην ζχλνιν, ζρεδφλ, ηεο ειιεληθήο ζηξαηησηηθήο 

παξνπζίαο θαη εγεζίαο ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία, πνπ είρε πξνεγνπκέλσο ππνρσξήζεη ππφ 

ην βάξνο ηεο βνπιγαξηθήο θαζφδνπ.
73

 Ζ Καβάια ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ επηεκβξίνπ θαηέζηε 

έξκαηα ησλ ζηξαηησηηθψλ εμειίμεσλ αιιά θαη ηνπ έληνλνπ δηπισκαηηθνχ παξαζθελίνπ 

κεηαμχ Γεξκαλψλ, Βνπιγάξσλ, Αγγινγάιισλ αιιά θπξίσο ηνπ εζληθνχ θέληξνπ ησλ 

Αζελψλ, απφ φπνπ θαη ιάκβαλε νδεγίεο ν ζπληαγκαηάξρεο Ησάλλεο Υαηδφπνπινο, 

πξνζσξηλφο δηνηθεηήο ηνπ Γ‟ ψκαηνο ηξαηνχ, πνπ έδξεπε εθεί. Οη δπλάκεηο ηνπ ψκαηνο 

ήηαλ εγθισβηζκέλεο ζηελ πφιε, ε νπνία είρε ήδε θαηαιεθζεί απφ ηα βνπιγαξηθά 

ζηξαηεχκαηα.
74

 Υσξίο, ζαθείο ηνπιάρηζηνλ, δηαηαγέο απφ ην θέληξν, θαη πξν ησλ ππιψλ ηεο 

παξάδνζεο ζηνπο Βνπιγάξνπο ή ηελ αλαγθαζηηθή πξνζρψξεζε ζην βεληδειηθφ θίλεκα ηεο 

Δζληθήο Άκπλαο ζηε Θεζζαινλίθε, ν θηινβαζηιηθφο δηνηθεηήο Υαηδφπνπινο «δέρηεθε» ηε 

κεηαθνξά ηνπ Γ‟ ψκαηνο ζηε Γεξκαλία, φρη σο αηρκάισηνπ αιιά σο «θηινμελνχκελνπ».  

Ξεθηλψληαο απφ ηε Γξάκα, πεξίπνπ 7.000 Έιιελεο αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηψηεο, καδί κε 

φζνπο πξνζηέζεθαλ απφ ηελ θαηαιεθζείζα πξνεγνπκέλσο Φιψξηλα, ηαμίδεςαλ πξνο ηε 

Γεξκαλία ηνπ Κάηδεξ. εκεηψλεη ζην εκεξνιφγηφ ηνπ ν αμησκαηηθφο ηεο ειιεληθήο 

Υσξνθπιαθήο ηπιηαλφο Καλδπιάθεο: «Μεηά νιηγνήκεξνλ ηαμείδη εθζάζακελ κέζσ 

Βνπιγαξίαο, εξβίαο, Οπγγαξίαο, εηο ηελ πφιηλ Γθαίξιηηο ηεο Άλσ ηιεζίαο, […]. Οη 

Αμησκαηηθνί φισλ ησλ φπισλ εγθαηεζηάζεζαλ εηο ηδησηηθάο νηθίαο εληφο ηεο πφιεσο 

ελνηθηάζαληεο δσκάηηα. Σνπο είπαλ αξρηθψο φηη ζα είκεζα θηινμελνχκελνη ηνπ Γεξκαληθνχ 

Κξάηνπο. Οξγαλψζελ ππεξεζίαη Γηνηθήζεσο, Γηαρεηξίζεσο, Δθπαηδεχζεσο θ.ι.π. 
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ειακβάλακελ θαλνληθά ηνπο κηζζνχο καο».
75

 Ζ «θηινμελία» ησλ Διιήλσλ ηνπ Γ‟ ψκαηνο 

ηξαηνχ ζην Γθαίξιηηο φρη κφλν δελ ήηαλ απξφζθνπηε αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν έληνλε κε 

δηαξθείο δηαθπκάλζεηο νθεηιφκελεο ηφζν ζηηο εζσηεξηθέο έξηδεο αιιά θαη ζηηο εμειίμεηο ζηα 

εκπφιεκα κέησπα. Ζ «θηινμελία» ελφο «μέλνπ» ζψκαηνο ζηξαηνχ δελ ήηαλ εχθνιε ππφζεζε 

γηα ηελ εκπφιεκε Γεξκαλία, πνιιψ δε κάιινλ φηαλ ζηηο ηάμεηο ηνπ επηθξαηνχζαλ 

δηρνγλσκίεο θαη πξνβιήκαηα πάζεο θχζεσο. Ο δεθαλέαο Νηθφιανο Μαξγαξηηνχιεο 

απνηχπσζε κε γιαθπξφηεηα θαη ιεπηνκεξψο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Διιήλσλ, θάλνληαο 

γλσζηέο αζέαηεο φςεηο ηεο «γεξκαληθήο» δσήο ηνπ ψκαηνο.
76

  

Παξά ηα πιείζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αληημνφηεηεο πνπ βίσζαλ νη ζηξαηησηηθνί ζην 

Γθαίξιηηο, ζεκαληηθή απνδείρζεθε ε έσο έλα βαζκφ πλεπκαηηθή άλζεζε.
77

 Λίγν έσο πνιχ, 

βέβαηα, νη φπνηεο γεξκαληθέο ελέξγεηεο ζην ειιεληθφ ζηξαηφπεδν, έλαλ θαη κνλαδηθφ ζηφρν 

είραλ θαη δελ ήηαλ άιινο απφ ηνλ πξνζεηαηξηζκφ ησλ Διιήλσλ, εμ νπ θαη νη πξνζπάζεηεο 

ζσθξνληζκνχ ησλ αληηθξνλνχλησλ, κε άιια ιφγηα ησλ βεληδειηθψλ, νη νπνίνη εχινγα 

ζεσξνχληαλ επηθίλδπλνη.
78

 Απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη αθνξά ηελ 

παξνχζα εξγαζία είλαη ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ειιεληθφ ζηξαηφπεδν. Λίγν θαηξφ 

κεηά ηελ άθημε ησλ «θηινμελνχκελσλ» νξγαλψζεθαλ καζήκαηα γεξκαληθψλ γηα ηελ 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Σν γεγνλφο απηφ, εθηφο απφ ηνπο αλαγθαίνπο πξαθηηθνχο ιφγνπο γηα 

ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ζηελ πφιε, θαηαδεηθλχεη θαη ηνλ φρη θαη ηφζν πξνζσξηλφ 

ραξαθηήξα ηεο «θηινμελίαο», φπσο αξρηθά είρε δηαθεξπρζεί. Σα δεθαεπηά ηκήκαηα ησλ 

ζαξάληα καζεηψλ έθαζην γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζηνπο Έιιελεο είλαη 

ελδεηθηηθά κφλν ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εκπέδσζε ηεο γεξκαληθήο θνπιηνχξαο, ρσξίο λα 

πξνζκεηξψληαη άιιεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, γηα παξάδεηγκα ηερληθψλ επαγγεικάησλ.
79

 

πσο θαη ε άθημε, έηζη θαη ε απνρψξεζε ησλ Διιήλσλ ζηξαηεπκέλσλ απφ ηε γεξκαληθή 

πφιε ήηαλ «πεξηπεηεηψδεο». ε αληίζεζε, φκσο, κε ηελ αλαρψξεζή ηνπο απφ ηελ Διιάδα, ε 

απνρψξεζε απφ ην γεξκαληθφ έδαθνο θάζε άιιν παξά νξγαλσκέλε ήηαλ. Δθηφο απφ εθείλνπο 

πνπ παξέκεηλαλ ζηε Γεξκαλία, είηε επεηδή δεκηνχξγεζαλ νηθνγέλεηα είηε επεηδή 

απνθαηαζηάζεθαλ επαγγεικαηηθά, φζνη επέζηξεθαλ ζηαδηαθά ζηελ Διιάδα, κεηά ην ηέινο 

ηνπ πνιέκνπ, έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθεί παξακνλήο ηνπο, κε φ,ηη θη αλ 
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απηφ ζήκαηλε γηα ηνλ θαζέλα, ιακβαλνκέλσλ αζθαιψο ππφςε αθελφο ηεο «δηαγσγήο» ζην 

Γθαίξιηηο θαη αθεηέξνπ ηεο ξεπζηήο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ παηξίδα. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη εθαηνληάδεο «Γθαηξιηηζηψηεο» πηα, πνπ απνθαηαζηάζεθαλ ζην 

ειιεληθφ έδαθνο, αλακθίβνια, έθεξαλ ηα «ζεκάδηα» ηεο εθεί παξακνλήο ηνπο, ηα νπνία ηνπο 

δηακφξθσζαλ, ηνλ θαζέλα ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Πέξα απφ απηφ, ζηνλ Μεζνπφιεκν αιιά 

θαη αξγφηεξα, έγηλαλ αληηθείκελν-ζηφρνο ηεο γεξκαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα πνηθίινπο 

ιφγνπο. Γηάζπαξηνη άλδξεο αλά ηελ Διιάδα, νη νπνίνη θαηείραλ ηε γεξκαληθή γιψζζα ζε 

πνηθίια επίπεδα, θαη είραλ γλσξίζεη εθ ηνπ ζχλεγγπο ηελ γεξκαληθή δσή θαη λννηξνπία, έζησ 

θαη φρη ππφ ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο, ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο άμηνη εθθξαζηέο 

ηεο γεξκαλνθηιίαο.
80

 Αθξηβψο ζην ζεκείν απηφ δηθαηνινγείηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

Γθαίξιηηο σο πεγή γεξκαλνκάζεηαο: κεηά ην 1933 ε λαδηζηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 

αλαδεηνχζε δηαθαψο λεζίδεο γεξκαλνκαζψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο αμηφπηζηα εξείζκαηα 

γηα ηελ άζθεζε πξνπαγάλδαο ζην ειιεληθφ έδαθνο. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ πξψελ 

«Γθαηξιηηζησηψλ» είρε λα θάλεη κε ην γεγνλφο πσο επξφθεηην γηα εθπξνζψπνπο θαηψηεξσλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, ιατθψλ κε άιια ιφγηα, θαη απφ απηνχο αθξηβψο ππήξρε έιιεηςε, 

θαζψο ζηηο ειίη, ήδε, ζπλαληψληαλ «θίινη» ηεο Γεξκαλίαο, έκπνξνη, βηνκήραλνη, 

δηαλννχκελνη, πνιηηηθνί.
81

 

πσο έρεη, ήδε, γίλεη θαηαλνεηφ κία απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο κεζνπνιεκηθήο 

γεξκαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ήηαλ ε αλαζχζηαζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηηο πξψελ 

εκπφιεκεο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα. Κεληξηθφο ππιψλαο ηεο θαηεχζπλζεο απηήο ηνπ 

ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ήηαλ θαη ε εθ λένπ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Με ηελ 

αγνξά ηεο, θνκκνπληζηηθήο πηα, Ρσζίαο λα ζεσξείηαη ρακέλε, ην γεξκαληθφ «βιέκκα» 

ζηξάθεθε ζηα Βαιθάληα.  Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ήηαλ 

δηηηφ: α) δεκηνπξγία ηζρπξψλ εμαγσγηθψλ πφισλ θαη β) πξφζβαζε ζηε Μεζφγεην γηα ην 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην. Ζ ηειεπηαία ζα δηαζθαιηδφηαλ κε ηελ ζχλαςε θαιψλ ζρέζεσλ κε 

ηελ Διιάδα.
82

  

Πξάγκαηη, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, φηαλ ε γεξκαληθή νηθνλνκία εηζήιζε ζε 

θάζε αλάθακςεο, νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ εμειίζζνληαλ αξγά κελ, ζηαζεξά 

δε.
83

 «ηπινβάηεο» ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ππήξμαλ Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο θαη αληηπξφζσπνη 

γεξκαληθψλ εκπνξηθψλ νίθσλ ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη έρνληαο πεξάζεη ρξφλν ζηε Γεξκαλία, 
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 ην ίδην, ζ. 30. 
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 ηξάηνο Ν. Γνξδαλάο, Οη Αξγπξώλεηνη. Ζ γεξκαληθή πξνπαγάλδα ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ Α’ Παγθόζκην 
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 ην ίδην. 
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γλψξηδαλ αθελφο ηε γιψζζα επηθνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ ηε «γιψζζα» ηεο αγνξάο, γεγνλφο 

πνπ ηνπο θαζηζηνχζε ηθαλνχο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ζθνπφ λα απνθνκίδνπλ φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξα πξνζσπηθά νθέιε. Καη κπνξεί ε θαηεγνξία απηή ησλ γεξκαλνθψλσλ λα 

ήηαλ πεξηζζφηεξν «ζθηψδεο» θαη ε δξάζε ηεο αθαλήο, παξέκελε, σζηφζν, κία ηζρπξή νκάδα 

πίεζεο ζηελ πνιηηηθή ζθελή, θαζψο δηαρεηξηδφηαλ κεγάια θεθάιαηα αγνξψλ θαη επελδχζεσλ, 

έρνληαο ζνβαξνχο ιφγνπο νη δηκεξείο ζρέζεηο λα παξακέλνπλ θαιέο πξνθεηκέλνπ λα κελ 

δπζρεξαίλεηαη ε ειεχζεξε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζχλαςε, κάιηζηα, νηθνγελεηαθψλ 

δεζκψλ κε Γεξκαλνχο πνιίηεο ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ηνπο έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα λα θηλνχληαη θαη λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε φινπο ηνπο πςειά ηζηάκελνπο 

εθαηέξσζελ.
84

 

Σν γεξκαληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ρσξηζκέλν θαζψο ήηαλ ζε ηκήκαηα, 

παξαθνινπζνχζε ζηελά, κέζσ ηνπ αξκνδίνπ θαη επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ Διιάδα γξαθείνπ, 

φιεο ηηο δηκεξείο δξαζηεξηφηεηεο. Καη παξφιν πνπ δελ ππήξραλ άκεζα πνιηηηθά ή επηθεξδή 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ εθηεηακέλεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα, ε ππφζεζε δελ ζεσξνχηαλ 

ρακέλε, θαζψο έληνλνο ήηαλ ν αληαγσληζκφο κε ηελ αγγιηθή θαη γαιιηθή νηθνλνκία γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Χζηφζν, παξαδνζηαθά, νη 

εμαγσγέο απφ ηελ Διιάδα αθνξνχζαλ ηα θαπλά, ελψ νη εηζαγσγέο απφ ηε Γεξκαλία πνηθίια 

βηνκεραληθά πξντφληα.
85

 Βαζηθφο άμνλαο, φκσο, ησλ ειιελνγεξκαληθψλ ζρέζεσλ παξέκελε, 

ρσξίο ακθηζβήηεζε, ν πνιηηηζκφο. 

Δμάιινπ, ε «Auslands kulturpolitik» δελ εγθαηαιείθζεθε πνηέ, παξ‟ φιεο ηηο «ζχειιεο» 

ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Οχηε φηαλ ε «θαρεθηηθή» Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο 

αζρνινχηαλ κε «ηα ηνπ νίθνπ ηεο» θαη ηελ αλάγθε λα «νξζνπνδήζεη» κεηά ηνπο βαξχηαηνπο 

φξνπο πνπ επηβιήζεθαλ ζηε Γεξκαλία κε ην ηέινο ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σν 1925, 

κάιηζηα, ηδξχζεθαλ πνιηηηζηηθνί θαη εθπαηδεπηηθνί θνξείο (Γεξκαληθή Τπεξεζία 

Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ, Ίδξπκα Τπνηξνθηψλ Alexander von Humbolt, Γεξκαληθή 

Αθαδεκία) πνπ ζθνπφ είραλ, αθξηβψο, λα θέξνπλ έλαλ «αέξα» αλαλέσζεο ζηελ πξνβνιή ηεο 
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γεξκαληθήο θνπιηνχξαο κέζσ ησλ πνιηηηζηηθψλ επαθψλ κε θξάηε-θιεηδηά γηα ηελ άζθεζε 

ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
86

 

ηελ νινέλα θαη αλνδηθή πνξεία ηεο γεξκαλνκάζεηαο ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930, κία αλάζα πξηλ ηελ άλνδν ηνπ Hitler ζηελ εμνπζία, έβαιε άλσ ηειεία ν 

κεηαξξπζκηζηηθφο λφκνο ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ γηα ηα μελφγισζζα εθπαηδεπηήξηα: 

ζχκθσλα κε ην λφκν 4862/1931 απαγνξεπφηαλ ε θνίηεζε ζε μέλα ζρνιεία αλ ν καζεηήο δελ 

είρε, ηνπιάρηζηνλ, απνιπηήξην ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (πξνεγνπκέλσο ε 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είρε νκνγελνπνηεζεί γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο). Δπηπιένλ, ηα 

μέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ππνρξεψζεθαλ λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ αλαθξηβέο εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πνπ πξνζέβαιιε ην ειιεληθφ έζλνο θαη ηελ επίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο. ηα 

γπκλάζηα, νη Έιιελεο καζεηέο ζα έπξεπε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα ησλ Αξραίσλ 

Διιεληθψλ, ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Γεσγξαθίαο απφ Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο θαη εγθεθξηκέλα 

εγρεηξίδηα. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ηδξχκαηα φπσο νη Γεξκαληθέο ρνιέο Θεζζαινλίθεο θαη 

Αζελψλ ππέζηεζαλ πιήγκα.
87

 Αλ θαη ν λφκνο ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 

είρε κεξηθή, κφλν, εθαξκνγή, απνηέιεζε έλα πξψην δείγκα αληίδξαζεο ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο ζηελ πξνζπάζεηα εθπαηδεπηηθήο πξνπαγάλδαο μέλσλ θξαηψλ, ζε θαηξνχο, 

κάιηζηα, πνπ ε πξψηε επηδηδφηαλ ζε κία ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εζληθήο νκνγελνπνίεζεο 

ηνπ έζλνπο, ηδίσο ζηε βφξεηα Διιάδα. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα καζεηνιφγηα ησλ ζρνιείσλ απηψλ έδεηρλαλ πσο νη Έιιελεο 

γνλείο εκπηζηεχνληαλ θαη ππνζηήξηδαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζπλερίδνληαο λα εγγξάθνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζηηο ηάμεηο ηνπο θαζ‟ φιε ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ηελ 

δηαδεδνκέλε παξαδνρή ηεο επνρήο, φηη ηα μελφγισζζα ηδξχκαηα παξείραλ αλψηεξεο 

πνηφηεηαο εθπαίδεπζε απφ ηα ειιεληθά.
88

 ηε Γεξκαληθή ρνιή Αζελψλ, κφλν ην ζρνιηθφ 

έηνο 1929/1930, απφ ηνπο 442 καζεηέο νη 397 ήηαλ Έιιελεο. Σελ ίδηα ρξνληά, ε γεξκαληθή 

πξεζβεία ζρεδίαζε θαη εθάξκνζε ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ εθκάζεζεο γεξκαληθψλ γηα 

ελήιηθεο. Καζεγεηέο ζα ήηαλ νη ίδηνη ηεο Γεξκαληθήο ρνιήο θαη ην θάζκα ησλ καζεηψλ 

επξχ: έκπνξνη, αμησκαηηθνί θαη θνηηεηέο πνπ ζθφπεπαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηε 

Γεξκαλία.
89

 ρεκαηίζηεθε, ινηπφλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν άιινο έλαο ππξήλαο γεξκαλνκάζεηαο 

ζηελ πξσηεχνπζα, πξνζηηζέκελνο ζηνπο ήδε ππάξρνληεο, φπσο ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα θαη ην Πνιπηερλείν. Δθεί, μέζπαζε, κάιηζηα, δηακάρε κεηαμχ «γεξκαλνζξεκέλσλ» 

θαη «γαιιφθηισλ» θαζεγεηψλ γηα ηελ επηζπκία ησλ πξψησλ λα νξηζηνχλ ηα γεξκαληθά σο 
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πξψηε μέλε δηδαζθφκελε γιψζζα, επηζπκία πνπ έγηλε πξαγκαηηθφηεηα κεξηθά ρξφληα 

αξγφηεξα. 

Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ζα κπνξνχζε θαλείο λα εηθάζεη πσο, φηαλ ν εζληθνζνζηαιηζκφο 

επηθξάηεζε ζηε Γεξκαλία, νη ηζχλνληεο ηεο πξνπαγάλδαο θαη δε ηεο πνιηηηζηηθήο, 

ζπλάληεζαλ ζηελ Διιάδα «πεδίνλ δφμεο ιακπξφ». Σε δηαρξνληθή γεξκαλνθηιία ησλ ελ 

Διιάδη πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζα εθκεηαιιεπηνχλ γηα πεξηζζφηεξα 

απφ επηά ρξφληα νη Hitler θαη Goebbels, αλαηξνθνδνηψληαο ηηο δηκεξείο πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο, 

κε εζληθνζνζηαιηζηηθφ, φκσο, πεξηερφκελν. ηαλ ην 1934, ν θαζεγεηήο Ziebarth, ηαμίδεςε 

μαλά ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία ηνπ επίζθεςε, 

δηαπίζησζε πιήξεο ελζνπζηαζκνχ πσο νη ζεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ 1930, είραλ πιένλ 

πνιιαπιαζηαζηεί, κεηά ηελ άλνδν ηνπ Φχξεξ ζηελ εμνπζία. Οη ήδε αξθεηνί γεξκαλνκαζείο 

ηνπ 1930, απμήζεθαλ ηαπηφρξνλα κε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα ηνπ Γ‟ 

Ράηρ. Θεηηθή ζπλέπεηα ραξαθηήξηζε, επίζεο, ηελ αχμεζε ησλ Γεξκαλψλ επηζθεπηψλ ζηελ 

ρψξα, ήηνη ζαπκαζηψλ ηεο Αξραίαο Διιάδαο, θηιειιήλσλ θ.ά. εκαληηθφ «κνριφ» ηνπ λένπ 

απηνχ «μεθηλήκαηνο» ησλ ειιελνγεξκαληθψλ ζρέζεσλ ζεσξνχζε ηνλ ζχιινγν 

«Φηιαδέιθεηα» αιιά θαη ηε γεξκαληθή παξνηθία ηεο πξσηεχνπζαο.
90

 

ηελ Διιάδα, σζηφζν, ζεκαληηθφηεξνη -λαδηζηηθνί- «κνρινί» παξέκελαλ ηα θαηά ηφπνπο 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Σν 1933 ηα επηά απφ ηα δεθαεπηά ζπλνιηθά παξαξηήκαηα 

εμσηεξηθνχ ηεο Γεξκαληθήο Αθαδεκίαο ηνπ Μνλάρνπ (1925) βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα. ην 

ζεκείν απηφ, επηβεβαηψλεηαη αθελφο ην εχξνο ηεο γεξκαληθήο πνιηηηζηηθήο δηείζδπζεο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία θαη αθεηέξνπ νη πξνζδνθίεο πξνζεηαηξηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ λαδηζηηθνχ 

θαζεζηψηνο κίαο κηθξήο, ζρεηηθά, βαιθαληθήο ρψξαο. Ζ παξαδνρή απηή λνεκαηνδνηείηαη, 

εάλ ιεθζεί ππφςε ν ιαλζάλσλ αληαγσληζκφο κε ηελ Γαιιία θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή, ελ πξψηνηο, επηθξάηεζε ζηελ Διιάδα.
91

 

Ο θηιειιεληζκφο θαη ε γλσζηή γεξκαληθή αξραηνιαηξεία απνηέιεζαλ ην 

ηζηνξηθνπνιηηηζηηθφ ππφβαζξν κίαο ζηξαηεγηθά ζρεδηαζκέλεο πξνπαγαλδηζηηθήο 

πξνζπάζεηαο κε απνδέθηε ηελ Διιάδα. ε απηφ ην πιαίζην θηλήζεθαλ νη πνιηηηζηηθέο επαθέο 

ησλ δχν ρσξψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 κε πιείζηεο εθθάλζεηο ζην ζχλνιν, ζρεδφλ, ηεο 

πλεπκαηηθήο δσήο ηεο επνρήο. Πξνο επηβεβαίσζε ησλ ζηαζσηψλ ηεο ειιελνγεξκαληθήο 

πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηνλ Μάην ηνπ 1934 ν ππνπξγφο Αεξνπνξίαο ηνπ Γ‟ Ράηρ Hermann 

Göring επηζθέθζεθε ηελ Αζήλα θαη είρε επξείεο επαθέο κε ηελ θπβέξλεζε θαη κε ηδησηηθνχο 

θνξείο γεξκαληθνχ ελδηαθέξνληνο. Αλ θαη ν ιίγνο ρξφλνο πνπ πέξαζε κε ηα θπβεξλεηηθά 
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θιηκάθηα ήηαλ αξθεηφο γηα λα επηηχρεη ηνπο δηπισκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, 

αθηέξσζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ζε επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηδησηηθέο 

ζπλαληήζεηο κε Γεξκαλνχο ηεο πξσηεχνπζαο θαη ησλ πεξηρψξσλ, αξραηνιφγνπο, 

επηζηήκνλεο, επηρεηξεκαηίεο.
92

 Σελ ίδηα ρξνληά, ε Γεξκαληθή ρνιή Θεζζαινλίθεο, κέζσ ηνπ 

δηεπζπληή ηεο, έθαλε μεθάζαξε ηελ επηδίσμή ηεο γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο γεξκαλνκάζεηαο θαη 

θπζηθά ηελ θαη‟ επέθηαζε αχμεζε ηεο γεξκαληθήο επηξξνήο ζηελ Διιάδα.
93

 

ην ίδην θιίκα αιιά πιένλ κε ηνλ Ησάλλε Μεηαμά ζηελ εμνπζία, ν ππνπξγφο Δπηζηεκψλ, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Bernard Rust, ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ζπκκεηείρε ζηνπο ενξηαζκνχο 

γηα ηελ έλαξμε ησλ αλαζθαθψλ ζηελ Οιπκπία -ηηο νπνίεο ζα ρξεκαηνδνηνχζε ν Hitler απφ ηα 

έζνδα ησλ πσιήζεσλ ηνπ Αγώλνο ηνπ-, ζηνλ ενξηαζκφ ησλ ζαξάληα ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γεξκαληθήο ρνιήο Αζελψλ θαη ησλ εθαηφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δθεί ε 

δεθαεπηακειήο γεξκαληθή επηηξνπή μερψξηζε θαη αλαθήξπμε ζπγθεθξηκέλνπο θαζεγεηέο 

επίηηκνπο δηδάθηνξεο γεξκαληθψλ παλεπηζηεκίσλ, πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα δχν ρηιηάδεο 

ηφκνπο γεξκαληθψλ επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ. ηηο επαθέο ηνπ κε ηνλ νκφινγφ ηνπ αιιά 

θαη κε άιια θπβεξλεηηθά ζηειέρε ηφληζε ηελ αλάγθε ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν 

ρσξψλ ζε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα.
94

 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα δηεξσηεζεί πφζν ζηελφηεξε ζα κπνξνχζε λα γίλεη κία 

ζπλεξγαζία απηνχ ηνπ είδνπο φηαλ ήδε απφ ην 1933 ηα θαηά ηφπνπο γεξκαληθά ηδξχκαηα, κε 

ηελ αλνρή ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, είραλ πιήξσο ελαξκνληζηεί κε ηα λέα δεδνκέλα ηεο 

λαδηζηηθήο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία άιισζηε ππνρξεψζεθαλ λα εθαξκφζνπλ. Γηα ηε Γεξκαληθή 

ρνιή ηεο Θεζζαινλίθεο πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν πιήγκα θαηέζηε ε δηαγξαθή φισλ ησλ 

Δβξαίσλ καζεηψλ ηεο. Καη θαζψο απηνί απνηεινχζαλ ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα, ην 

πιήγκα ήηαλ θπξίσο νηθνλνκηθφ. Αιιά, απηφ πνπ κεηέηξεςε ηε ρνιή ζε πξαγκαηηθφ θνξέα 

λαδηζηηθήο πξνπαγάλδαο ήηαλ ε εκθάληζε ηνπ Emil Klaeber ζηελ ζρνιηθή εθνξεία ην 1934. 

Έκπνξνο ζην επάγγεικα, κε πςειέο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο, ήηαλ ν επηθεθαιήο ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ NSDAP ζηε Θεζζαινλίθε.
95

  

πσο, φκσο, απνδεηθλχνπλ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα, πξάγκαηη ππήξραλ αξθεηά, αθφκε, 

πεξηζψξηα ζπλεξγαζίαο, θαζψο βαζκηαία κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 νη καζεηέο ηεο 

γεξκαληθήο γιψζζαο απμήζεθαλ κε ηαρείο ξπζκνχο. Απηφ, νθεηιφηαλ, βέβαηα, ζηηο 

ελνξρεζηξσκέλεο θηλήζεηο ηεο γεξκαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ δηέζεηε φινπο ηνπο 
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απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Σν παξάξηεκα Αζελψλ ηεο 

Γεξκαληθήο Αθαδεκίαο ηνπ Μνλάρνπ είρε αλαιάβεη ξφιν ζπληνληζηή ηεο γισζζηθήο 

πνιηηηθήο, έρνληαο επαθέο κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πάζε ζπζία αχμεζε 

ησλ γεξκαλνκαζψλ ζηελ Διιάδα ππφ επλντθφηεξεο ζπλζήθεο, ρσξίο εκπφδηα.
96

  

Δμάιινπ, φπσο, ήδε εηπψζεθε παξαπάλσ, νη πξνζπάζεηεο απηέο ήηαλ ακθίδξνκεο. πσο 

θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, έηζη θαη ηψξα ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο, αθνινπζψληαο ηελ 

παξάδνζε, πξνζέιθπε μέλνπο θνηηεηέο ζηνπο θφιπνπο ησλ γεξκαληθψλ παλεπηζηεκίσλ. Απφ 

απηήλ ηελ άπνςε, ηελ αζξφα πξνζέιεπζε θνηηεηψλ ησλ κεηαπνιεκηθψλ ρξφλσλ, ζπλέρηζαλ 

ηψξα λα πξνζδνθνχλ νη ηζχλνληεο θαη ηνπ Γ‟ Ράηρ. ε απηφ ην πιαίζην, δεκηνχξγεζαλ 

απηφλνκνπο θνξείο, επηθνξηηζκέλνπο κε ηηο αληαιιαγέο θνηηεηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ινηπφλ, θνηηεηέο απφ ηελ Διιάδα ζπλέρηδαλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο ζηε Γεξκαλία, 

Έιιελεο θαζεγεηέο πξνζθαινχληαλ γηα δηαιέμεηο θαη Γεξκαλνί έξρνληαλ ζηελ Διιάδα γηα λα 

δψζνπλ ηα «θψηα» ηνπο ζε επηζηεκνληθά πεδία, φηαλ ηα ειιεληθά ηδξχκαηα είραλ ειιείςεηο 

ζε πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ.
97

 

Χο απφγεην ηεο γεξκαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα, ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε ίδξπζε έδξαο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ ην 1939, κία «αλάζα» πξηλ μεζπάζεη ν Β‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Σηο 

«δάθλεο» γηα ην θαηφξζσκα απηφ ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα δηεθδηθήζνπλ νη γεξκαληθνί 

θχθινη ζηελ πξσηεχνπζα, πξνεξρφκελνη απφ ηε Γεξκαληθή ρνιή θαη ηε γεξκαληθή 

πξεζβεία. Καη ήηαλ πξάγκαηη θαηφξζσκα θαζψο, κνλαδηθή ρψξα πνπ είρε μέλε έδξα ζην 

Παλεπηζηήκην ήηαλ ε Γαιιία απφ ην 1936. Οη νκάδεο γεξκαληθήο πίεζεο έραηξαλ, 

αλακθίβνια, ηεο βνήζεηαο Διιήλσλ, φπσο ν Νηθφιανο Λνχβαξεο, ππνπξγφο Παηδείαο επί 

Μεηαμά, ν νπνίνο ζπνχδαζε Θενινγία ζηε Λεηςία θαη ήηαλ επίηηκνο δηδάθηνξαο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηεο Υατδειβέξγεο.
98

 

ην «πξεινχδην» ηνπ πνιέκνπ ε γεξκαλνθσλία, σο απνηέιεζκα ηεο γεξκαλνκάζεηαο, 

ήηαλ κάιινλ αξθεηά εθηεηακέλε. Αζθαιέο θαζίζηαηαη, ινηπφλ, ην ζπκπέξαζκα πσο νη 

ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηεο Γεξκαλίαο ζηε δηαρξνλία ηεο σο θξάηνο γηα ηελ εμάπισζε ηεο 

γιψζζαο ηεο, κεηνπζηψζεθαλ ζε επηηπρίεο. Αθφκα θαη ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο πξηλ ηελ 

επίζεκε έλαξμε ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη θαηά ηφπνπο γεξκαληθνί θνξείο ζπλέρηδαλ 

αθάζεθηνη ηελ πξνπαγαλδηζηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα, έζησ θη αλ ήηαλ ζρεδφλ βέβαην πσο ε 
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ηειεπηαία, γηα άιιε κία θνξά, ζα έκελε ζην πιεπξφ ηεο «ζαιαζζνθξάηεηξαο» βξεηαληθήο 

δχλακεο.  

πσο έγηλε θαηαλνεηφ, απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, 

νη ειιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο δνθηκάζηεθαλ θαη δελ βξήθαλ άιινλ θνηλφ ηφπν, πέξαλ ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Οη δηαδξνκέο ηνπο δηαζηαπξψλνληαλ κέζσ ησλ πνιηηηζηηθψλ επαθψλ, θαη απηφ 

αθφκα ράξηλ, πνιιέο θνξέο, ηεο πνιηηηθήο. ηηο δηαδξνκέο απηέο πξσηαγσληζηέο, αθαλείο 

ζπλήζσο, βξέζεθαλ εζειεκέλα ή κε επηζηήκνλεο, κνξθσκέλνη πνηθίισλ επαγγεικάησλ, 

έκπνξνη, επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη απινί ζηξαηηψηεο ή καζεηέο λεαξήο ειηθίαο πνπ σζήζεθαλ 

λα καζεηεχζνπλ ζηε γεξκαληθή γιψζζα, ππνηαγκέλνη ζηηο επηζπκίεο ησλ γνλέσλ ηνπο- ή 

αθφκα ησλ εθαηέξσζελ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ζην πιαίζην ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο ηνπο. 

Ο πνιηηηζκφο, κε φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ, ειιεληθφο θαη γεξκαληθφο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο εξγαιείν θαη κνριφο πίεζεο ζηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Γεξκαλίαο. Ζ 

ειιεληθή πεξίπησζε ήηαλ ε πξνζθνξφηεξε ζηα πνιππφζεηα Βαιθάληα, ιφγσ ηνπ αξραίνπ 

παξειζφληνο ηεο, γηα ηελ άζθεζε ηεο kulturpolitik θαη απηφ έγηλε απφ πνιχ λσξίο αληηιεπηφ 

απφ ηνπο ππνπξγνχο Δμσηεξηθψλ. Με άμνλα, ινηπφλ, ηηο πνιηηηζηηθέο επαθέο θαη αληαιιαγέο, 

ε γεξκαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηφρεπε ζπζηεκαηηθά ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ θαη 

επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

γλψζεσλ φζσλ ήδε κηινχζαλ γεξκαληθά. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή πέηπρε ηελ απφθηεζε 

εξεηζκάησλ ζηε ειιεληθή θνηλσλία ελ φςεη ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ Hitler ηελ 

δεθαεηία πξηλ ηνλ πφιεκν παξάιιεια κε ηηο επαθέο απηέο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

εκπνξηθννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ.
99

 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη πσο ηελ άλνημε ηνπ 1941 είρε θηάζεη ε ψξα γηα ηε Γεξκαλία 

λα δξέςεη ηνπο θαξπνχο ηεο πνιχρξνλεο πξνζπάζεηάο ηεο λα θαηαζηήζεη ηνπο Έιιελεο 

γεξκαλνκαζείο. Με ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ έλαξμε ηεο Καηνρήο, ζα λα ήξζε ην 

πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, ψζηε λα επσθειεζεί ησλ θεξδψλ απφ 

ηηο «επελδχζεηο» ζε ρξήκα θαη ρξφλν ή εγρεηξίδηα θαη δηδαθηηθέο ψξεο. Οη αληηδξάζεηο ησλ 

γεξκαλνθψλσλ θαη γεξκαλνκαζψλ ήηαλ, φκσο, πνηθίιεο∙ άιιεο θνξέο θάλεθαλ «αληάμηνη» 

ησλ πξνζδνθηψλ ησλ «δαζθάισλ» ηνπο θη άιιεο πάιη εκθαλίζηεθαλ απνγνεηεπκέλνη απφ ην 

πάιαη πνηέ πνιηηηζκέλν γεξκαληθφ έζλνο, πνπ ηψξα απνδείθλπε ην αθξηβψο αληίζεην.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: 

ΜΙΛΧΝΣΑ ΣΗ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΔΥΘΡΟΤ ΣΗΝ ΚΑΣΟΥΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

«[…] ππνβάιιεη ηελ απφ 19-8-1941 αίηεζηλ ηνπ Βαζηιείνπ Λαδά αηηνπκέλνπ φπσο 

θαηαβιεζή ηνχησ απνδηκίσζηο δξαρκψλ 5.000 δηά ηαο ππ‟ απηνχ πξνζελερζείζαο εηο ηε ηελ 

Κνηλφηεηα πξνζσξηλνχ ηαο Κξαηηθάο εληαχζα ππεξεζίαο θαη ηνπο δεκφηαο ηεο Κνηλφηεηνο, 

εξγαζζέληνο σο πξνζσξηλνχ δηεξκελέσο ηεο Ηηαιηθήο γιψζζεο θαη ηεο Γαιιηθήο ηνηαχηεο 

δηά ηελ κεηά ησλ Γεξκαλψλ θαη ηεο Ηηαιηθήο Αξρήο ζπλελλφεζηλ απφ 15
εο

 Απξηιίνπ 1941 

κέρξη ηεο 20
εο

 Ηνπλίνπ 1941 θαη πξνηείλεη φπσο θαηαβιεζή εηο ηνλ αηηνχληα, πξνζελεγθφληα 

ηαο πξνεθηεζείζαο ππεξεζίαο κεηά πξνθνξηθήλ πξφζιεςηλ πξνο ηνχην ππφ ηεο Κνηλφηεηνο, 

απνδεκίσζηο ζπλνιηθή εθ δξαρκψλ 3.000 […]».
100

 

 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1941 ν Βαζίιεηνο Λαδάο κε έγγξαθφ ηνπ ζηελ θνηλφηεηα Γξεβελψλ, 

αηηείηαη λα ηνπ θαηαβιεζεί απνδεκίσζε γηα ηηο κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ. Ο Λαδάο ήηαλ 

έλαο απφ ηνπο πνιινχο γισζζνκαζείο πνπ επηζηξαηεχηεθαλ κε πξνθνξηθέο ζπκθσλίεο 

κεζνχληνο ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη ην πξψην δηάζηεκα ηεο Καηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε επηθνηλσλία ησλ θαηά ηφπνπο ειιεληθψλ Αξρψλ κε ηνπο λένπο θπξίαξρνπο, 

Γεξκαλνχο, Ηηαινχο θαη Βνχιγαξνπο. Υσξίο απηφ λα απνηειεί θαλφλα, ζπλεζέζηεξα νη 

θαηαθηεηέο αλαδεηνχζαλ κεηαμχ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη επέιεγαλ άηνκα ηα νπνία 

γλψξηδαλ ηελ «αηηνχκελε» γιψζζα, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηε γισζζηθή 

δηακεζνιάβεζε. Αλ θαη ε Βέξκαρη εθνδίαδε ην ζηξάηεπκα κε εηθνλνγξαθεκέλα ιεμηθά, 

πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο ιεμηινγίνπ, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπο 

ζηηο γιψζζεο ησλ θαηερφκελσλ εδαθψλ, απηφ δελ ήηαλ αξθεηφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

θξαηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ επί ησλ θαηερνκέλσλ εδαθψλ θαη 

πιεζπζκψλ.
101

 

Με ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ Καηνρήο ζηελ Διιάδα, νη ηηαιηθέο δπλάκεηο θαηέιαβαλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εδαθψλ, νη Βνχιγαξνη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, ελψ νη 

Γεξκαλνί θξάηεζαλ ππφ ηνλ άκεζν έιεγρφ ηνπο θνκβηθά ζεκεία γηα ηελ πνιεκηθή 

πξνζπάζεηα. Έηζη, ζε θάζε κία δψλε Καηνρήο  εθαξκφζηεθαλ πνιηηηθέο πνπ ζθνπφ είραλ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ εθάζηνηε ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαθηεηψλ. ηα εδάθε πνπ ήιεγραλ νη 

Γεξκαλνί, ινηπφλ, θξφληηζαλ λα εληνπίδνπλ ληφπηνπο πνπ γλψξηδαλ γεξκαληθά γηα λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κφληκνη θαη έθηαθηνη δηακεζνιαβεηέο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 

πιεζπζκφ. Σν θεθάιαην απηφ απνπεηξάηαη, ινηπφλ, λα εμεηάζεη πεξηπηψζεηο δηεξκελείαο ζηελ 

γεξκαλνθξαηνχκελε Διιάδα.  

Ο Κσλζηαληίλνο Μέξκεγθαο (1874-1942), κπνξεί λα κελ ππεξέηεζε σο δηεξκελέαο, 

αιιά ε γεξκαλνκάζεηά ηνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν νη ζπνπδέο ηνπ ζηελ ηαηξηθή ζην Βεξνιίλν 

ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηνλ θαηέζηεζαλ ηνλ επηθξαηέζηεξν ππνςήθην γηα ηε ζέζε ηνπ 

πξψηνπ δνηνχ δεκάξρνπ Αζελψλ κε ηελ έλαξμε ηεο Καηνρήο. Ο Μέξκεγθαο ήηαλ 

ζηξαηησηηθφο γηαηξφο θαη κεηά ηνλ «αηπρή» ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897 έιαβε 

ππνηξνθία απφ ην ειιεληθφ θξάηνο γηα κεηεθπαίδεπζε ζηε γεξκαληθή απηνθξαηνξία ηνπ Β‟ 

Ράηρ ζηνλ ηνκέα ηεο ζηξαηησηηθήο πγεηνλνκίαο. Δθηφο απφ ηελ ηαηξηθή, φκσο, αζρνινχηαλ 

ζπζηεκαηηθά θαη κε ηε κειέηε ηεο γεξκαληθήο θηινινγίαο θαη πνίεζεο. πκκεηείρε ελεξγά 

θαη ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ζηελ Διιάδα, ππνζηεξίδνληαο ηνπο Φηιειεπζέξνπο ηνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Χο επίηηκνο δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, βαζχο 

γλψζηεο ηεο γεξκαληθήο θνπιηνχξαο, επηζηήκνλαο αιιά θαη πξψελ πνιηηηθφο, απνδέρηεθε 

ηελ πξφηαζε γηα ηε δεκαξρία ηεο Αζήλαο, δηαδερφκελνο ηνλ Ακβξφζην Πιπηά ηνλ Μάην ηνπ 

1941.
102

 

Παξφιν πνπ εγθαηέιεηςε ηα παλεπηζηεκηαθά έδξαλα σο θαζεγεηήο ηεο ρεηξνπξγηθήο, ν 

Μέξκεγθαο δελ παξέκεηλε γηα πεξηζζφηεξνπο απφ ηξεηο κήλεο ζην δεκαξρηαθφ αμίσκα∙ απηφ, 

ίζσο, επηβεβαηψλεη ην έλα θαη κνλαδηθφ θίλεηξν πνπ ηνλ είρε νδεγήζεη ζηελ απνδνρή ηεο 

πξφηαζεο. ηαλ, δελ κπνξνχζε ηίπνηε λα πξνζθέξεη ζηνλ αζελατθφ ιαφ, παξαηηήζεθε. 

Αθνξκή γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ήηαλ ε άξλεζή ηνπ λα 

ππνδείμεη ζηηο γεξκαληθέο Αξρέο έλαλ αξηζκφ αηφκσλ πξνο εθηέιεζε σο αληίπνηλα γηα 

αληηζηαζηαθέο πξάμεηο δνιηνθζνξψλ.
103

 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα πέζαλε απφ κφιπλζε 

ηξαχκαηνο. Οη «γεξκαληθέο» ζπνπδέο ηνπ Μέξκεγθα κεηαηξάπεθαλ ζε εθαιηήξην γηα ηελ 

είζνδφ ηνπ ζηνλ ζθηψδε «θφζκν» ησλ γεξκαλνζξεκκέλσλ ζπλεξγαηψλ ησλ θαηαθηεηψλ. 

Απνηέιεζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη άιινηε ζαπκαζηέο ηνπ γεξκαληθνχ πνιηηηζκνχ, 

θάλεθαλ απνγνεηεπκέλνη κε ηε λνεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ην ρηηιεξηθφ θαζεζηψο.
104

 

Με βάζε ηελ αξρή ηεο εληνπηφηεηαο θαη κε θίλεηξν ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο, πξνζειήθζε 

σο δηεξκελέαο ζην ηνπηθφ γεξκαληθφ θξνπξαξρείν ηνπ Αγξηλίνπ θαη ε Μαξία Γεκάδε. Ζ 

πξνζέγγηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθήο ηεο πνξείαο θαζίζηαηαη δχζθνιε, θαζψο ιείπνπλ 
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γξαπηέο πξσηνγελείο πεγέο πνπ ζα έξηρλαλ θσο ζηηο «ζθηψδεηο» δεπηεξνγελείο, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη, ζρεδφλ, εμ νινθιήξνπ ζε πξνθνξηθέο καξηπξίεο.  

Ζ Μαξία Γεκάδε γελλήζεθε ην 1907 ζην Αγξίλην. Ο παηέξαο ηεο, Κσλζηαληίλνο 

Γεκάδεο, ζπνχδαζε ηαηξηθή ζηελ Αζήλα θαη κεηεθπαηδεχηεθε ζην Παξίζη. Δθεί ήξζε ζε 

επαθή κε ηνλ Emile Zola θαη αζρνιήζεθε πεξαηηέξσ κε ηελ πνίεζε. ηελ Αζήλα, άιισζηε, 

αλήθε ζηνλ θχθιν ηνπ Κσζηή Παιακά θαη ήηαλ γλσζηφο γηα ηε ζπγγξαθηθή ηνπ δεηλφηεηα. 

Σν 1903 εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζην Αγξίλην, φπνπ άζθεζε ην επάγγεικα ηνπ καηεπηήξα-

γπλαηθνιφγνπ. Ζ κεηέξα ηεο, Δξαζκία, πξνεξρφηαλ απφ ηελ πινχζηα νηθνγέλεηα ησλ 

Παλαγφπνπισλ, γλσζηψλ θαπλεκπφξσλ ηεο πεξηνρήο θαη κεηαπνιεκηθά πνιηηηθψλ. Ζ 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηεο νηθνγέλεηαο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηε λεαξή Μαξία λα 

πεξηηξηγπξίδεηαη απφ δαζθάινπο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη ζπλεπψο λα απνθηήζεη πςειή 

κφξθσζε. Μέξνο απηήο ήηαλ θαη ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, γαιιηθψλ θαη γεξκαληθψλ. 

Δμάιινπ, νη εθ κεηξφο ζείνη ηεο είραλ εκπνξηθέο επαθέο κε ην γεξκαληθφ θξάηνο θαη έδξα 

ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ ήηαλ ην Ακβνχξγν.
105

 

Σν νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πξνθίι ηεο Γεκάδε εληζρχεη ηελ άπνςε πσο επξφθεηην 

γηα βαζεηά θαιιηεξγεκέλε πξνζσπηθφηεηα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε 

θηινινγηθνχο δηαγσληζκνχο θαη ηεο ηαθηηθήο αιιεινγξαθίαο ηεο κε ην πεξηνδηθφ Ζ 

Γηάπιαζηο ηωλ Παίδωλ ηνπ Γξεγνξίνπ Ξελφπνπινπ, ζην νπνίν ήηαλ ζπλδξνκήηξηα.
106

 

Παληξεχηεθε ζε λεαξή ειηθία ηνλ Θεφδσξν Μπνπθνγηάλλε, πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, θαη απέθηεζαλ κία θφξε. Ο γάκνο δελ είρε κεγάιε δηάξθεηα θαη ε θφξε ηεο 

εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα κε ηνλ Μπνπθνγηάλλε, ελψ ε Γεκάδε παξέκελε ζηελ παηξηθή 

εζηία ηνπ Αγξηλίνπ, εθηφο απφ έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ζηε Μπηηιήλε, 

θηινμελνχκελε ηεο αδειθήο ηεο κεηέξαο ηεο.
107

  

Σν 1937 ή 1938 έλα πξφβιεκα πγείαο ηελ νδήγεζε ζε αλαδήηεζε ζεξαπείαο ζην 

Ακβνχξγν, φπνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο ν εθ κεηξφο θαπλέκπνξνο ζείνο ηεο, θαζψο είρε 

πξνεγεζεί αλεπηηπρήο επέκβαζε ζην Αγξίλην. Σν δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ζε γεξκαληθφ 

έδαθνο ζπλεηέιεζε ψζηε λα ηειεηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο ηεο ζηα γεξκαληθά. Σν 1939, φκσο, ηα 

ηχκπαλα ηνπ πνιέκνπ ηελ θάιεζαλ λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα. ηε δηάξθεηα ηνπ 

ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ, έλα αηχρεκα ζηέξεζε ηε δσή απφ ηνλ παηέξα ηεο θαη έθηνηε ε 
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Γεκάδε αθηεξψζεθε ζηε θηιαλζξσπία θαη ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά ππεξεηψληαο, κάιηζηα, 

θαη σο εζειφληξηα λνζνθφκα ζην λνζνθνκείν ηεο πφιεο.
108

 

Με ηελ έλαξμε ηεο Καηνρήο ζην Αγξίλην,
109

 ε Γεκάδε εληάρζεθε ζηελ Δζληθή 

Αιιειεγγχε (ΔΑ), γεγνλφο πνπ απνηέιεζε θπζηθή ζπλέρεηα ηεο πξφηεξεο δξάζεο ηεο. Ζ 

κφξθσζε, ε θαιιηέξγεηα αιιά θαη ε θνηλσληθή ζέζε ηεο ζηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ ήηαλ νη 

θαηαιπηηθνί παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ αληηθαζηζηηθή ηεο 

ζπλείδεζε. πλεπψο, σο πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν εξκήλεπζε ε Γεκάδε ηε ζέζε ηεο 

δηεξκελέσο ζην ηνπηθφ γεξκαληθφ θξνπξαξρείν, φπνπ άξρηζε λα ππεξεηεί απφ ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1941 ή ηηο αξρέο ηνπ 1942. Οη θαηνρηθέο Αξρέο, έρνληαο 

πιεξνθνξεζεί φηη ε Γεκάδε γλψξηδε ηα γεξκαληθά, ηελ θάιεζαλ λα ππεξεηήζεη σο 

δηεξκελέαο θαη γξακκαηέαο ηνπ θξνπξάξρνπ. Ζ Γεκάδε δέρηεθε, ρσξίο λα είλαη βέβαην φηη 

κπνξνχζε λα αξλεζεί, θαη θαηάθεξε ζε ζχληνκν δηάζηεκα λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

Αξρψλ.
110

 Απφ ηηο πεγέο δελ πξνθχπηεη μεθάζαξα ην αλ ηέζεθε εμ αξρήο ν ζηφρνο λα 

ιεηηνπξγήζεη ε ζπγθεθξηκέλε δηεξκελέαο σο «δηπινζεζίηηζζα». Με άιια ιφγηα, εάλ ήηαλ 

πξνδηαγεγξακκέλν φηη ε ππεξεζία ηεο εθηφο απφ ηε δηεξκελεία ζα πεξηειάκβαλε θαη ηελ 

απφζπαζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Αληίζηαζε, ή αλ απηφ πξνέθπςε κεηά ηελ πξφζιεςή ηεο, 

ίζσο επεηδή έραηξε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θξνπξάξρνπ θαη νη ζπλζήθεο επλννχζαλ κία ηέηνηα 

έζησ θαη επηθίλδπλε δξάζε. 

ε θάζε πεξίπησζε, πέξα απφ ηα ηδενινγηθά ή κε θίλεηξα ηεο Γεκάδε, βέβαην είλαη φηη ν 

ηνπηθφο πιεζπζκφο ηνπ Αγξηλίνπ «πξηκνδνηήζεθε» ζεκαληηθά απφ ηελ ππεξεζία ηεο ζην 

θξνπξαξρείν. Καζεκεξηλέο θαη έθηαθηεο αλάγθεο δηεπζεηνχληαλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θαη 

ζηνλ βαζκφ πνπ κία δηεξκελέαο ζα κπνξνχζε λα κεζνιαβεί γηα δηεπθνιχλζεηο, εμππεξέηεζε 

αηηεκάησλ θαη πνηθίια άιια ζέκαηα πνπ έρξηδαλ πξνζεθηηθνχ ρεηξηζκνχ θαη κεζνιάβεζεο 

απφ ηελ πιεπξά ηεο.
111

  

Αμηνπξφζεθηε ήηαλ, κε άιια ιφγηα, ε πξνζθνξά ηεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν πνιιψ δε 

κάιινλ ζηα ρξφληα ηεο Καηνρήο, πνπ ηίπνηε δελ ήηαλ απηνλφεην, παξά ε δακφθιεηνο ζπάζε 

ηεο θαηνρηθήο βίαο θαη ηνπ θφβνπ. Ζ Γεκάδε, σζηφζν, μεπεξλψληαο ή φρη ηνπο πξνζσπηθνχο 

ηεο θφβνπο, ηξνθνδνηνχζε κε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ην ηνπηθφ αληηζηαζηαθφ θίλεκα 

πνιεκψληαο κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν ηνλ θαηαθηεηή. Γνπιεχνληαο θαζεκεξηλά ζην 
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θξνπξαξρείν, γλψξηδε πξφζσπα θαη γεγνλφηα αιιά θαη ζρέδηα θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

πξνγξακκαηίδνληαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο.
112

 Απνθνξχθσκα ηεο 

«πξαθηνξηθήο» δξάζεο ηεο ππήξμαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ έδσζε ζηνπο αληάξηεο ην θαινθαίξη 

ηνπ 1944 ζρεηηθά κε ηηο ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο Γεξκαλψλ θαη Σαγκάησλ Αζθαιείαο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αγξηλίνπ γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο αληίζηαζεο.
113

 

Ζ ζεξηλή πξνζθνξά ηεο δηεξκελέσο-ζπλδέζκνπ απνηέιεζε θαη ην θχθλεην άζκα ηεο. ηα 

ηέιε Απγνχζηνπ 1944 έγηλε αληηιεπηφ απφ ηνπο Γεξκαλνχο πσο νη ηειεπηαίεο ήηηεο ηνπο απφ 

ηνλ ΔΛΑ νθείινληαλ ζηε δηαξξνή πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ην ηνπηθφ θξνπξαξρείν ηνπ 

Αγξηλίνπ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηηο πεγέο ηνπο, πιεξνθνξηνδφηεο κε ην θσδηθφ φλνκα 

«Ρνπιεκάλ» πξφδηδε ηα ζρέδηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Ο «Ρνπιεκάλ» ήηαλ ν ζχλδεζκνο ηεο 

Γεκάδε, θαηά θφζκν, Γεψξγηνο Γηαλλνχηζνο, ν νπνίνο ζπλειήθζε κε ηελ θαηεγνξία ηνπ 

αληηζηαζηαθνχ. Χζηφζν, νη Αξρέο ζπλέιαβαλ ηε δηεξκελέα ηνπ θξνπξαξρείνπ σο 

«Ρνπιεκάλ» θαη φρη ηνλ πξαγκαηηθφ, δειαδή ηνλ Γηαλλνχηζν. Ζ ζχιιεςή ηεο κε ζπλνπηηθέο 

δηαδηθαζίεο ήηαλ απνηέιεζκα ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ ησλ Γεξκαλψλ θαη ηνπ ηνπηθνχ 

Σάγκαηνο Αζθαιείαο κε επηθεθαιήο ηνλ Γεψξγην Σνιηφπνπιν. Σε ζχιιεςε ηεο Γεκάδε ζηηο 

30 Απγνχζηνπ 1944 αθνινχζεζε ε εθηέιεζή ηεο κία εκέξα αξγφηεξα.
114

 

χγρπζε επηθξαηεί ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην πνηνο έθεξε, ηειηθά, ηελ επζχλε ηεο 

ζχιιεςεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο Μαξίαο Γεκάδε. Λίγν έσο πνιχ, Γεξκαλνί θαη 

Σαγκαηαζθαιίηεο είραλ μερσξηζηνχο ιφγνπο γηα λα ζέινπλ ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ηεο∙ 

νη Γεξκαλνί επηδήηεζαλ ηε ζθιεξφηεξε πνηλή γηα ην άηνκν, πνπ θηλνχκελν αλάκεζά ηνπο, 

ιεηηνπξγνχζε σο πξάθηνξαο ησλ αληηζηαζηαθψλ, θαη δε ζην δηάζηεκα απηφ, πνπ ν αγψλαο 

θαηά ηεο αληίζηαζεο θαη νη εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θφζηηδαλ πνιχηηκν αίκα (θαη ρξήκα). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ζηειέρε ηνπ Σάγκαηνο Αζθαιείαο δηέβιεπαλ φηη ην ηέινο ηεο 

Καηνρήο θαη ηεο απνρψξεζεο ησλ Γεξκαλψλ πιεζίαδε επηθίλδπλα γηα εθείλνπο θαη έπξεπε 

ζχληνκα λα εμαθαλίζνπλ φζα κπνξνχζαλ πεξηζζφηεξα απφ ηα «ίρλε» ηνπο. Καη ε Γεκάδε 

γλψξηδε πνιιά γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο θαηαθηεηέο. Απηφ, ίζσο, λα ήηαλ θαη ην 

βαζηθφηεξν θίλεηξφ ηνπο γηα λα ζπληειέζνπλ ηα κέγηζηα ζηε ζχιιεςε θαη εθηέιεζή ηεο. 

Μεηαπνιεκηθά, ε θπζηνγλσκία ηεο Γεκάδε πέξαζε ζην θάζκα ηνπ θαληαζηαθνχ. Σν 

γεγνλφο ηεο εθηέιεζήο ηεο, εηδηθφηεξα, πνιηηηθνπνηήζεθε θαη έγηλε αθνξκή γηα πεξαηηέξσ 

ηδενινγηθή ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ ζην Αγξίλην, φπσο ζπλέβε 
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 Ηδησηηθή πιινγή Πξνθνξηθψλ Μαξηπξηψλ Παλαγηψηαο Γθάηζηνπ, πλέληεπμε κε ηνλ Κψζηα Καθαβηά, 
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άιισζηε κε πνιιά πξφζσπα θαη γεγνλφηα ζηνλ ειιεληθφ κεηαπφιεκν. ε απηφ ην πιαίζην, ε 

Μαξία Γεκάδε θαη ε θαηνρηθή ηεο δξάζε δελ πέξαζαλ ζηε ιήζε. Σν 1984 ν δήκνο Αγξηλίνπ 

έδσζε ην φλνκά ηεο ζε θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο «[…] ζηε κλήκε ηεο παηξηψηηζζαο πνπ 

ππεξέηεζε ηελ Δζληθή Αληίζηαζε […]».
115

 Δθηφο απηνχ, ην 1987 πξνβιήζεθε ζε πξψηε 

κεηάδνζε ηειενπηηθή ζεηξά νθηψ επεηζνδίσλ ζηε δεκφζηα ηειεφξαζε, ζρεηηθά κε ηε δσή θαη 

ηε δξάζε ηεο, θάλνληάο ηελ γλσζηή ζην επξχ θνηλφ.
116

  

Αληίζεηα, ειάρηζηα γλσζηή αιιά αξθεηά ηδηαίηεξε πεξίπησζε δηεξκελέα πνπ θαηαγφηαλ 

απφ ηε Θεζζαινλίθε αιιά έδξαζε ζε παλειιαδηθή εκβέιεηα, απνηειεί εθείλε ηνπ 

εθρξηζηηαληζζέληα Δβξαίνπ Κσλζηαληίλνπ ή Ίλν Ρεθαλάηε. Ο παηέξαο ηνπ, Ναηάι Ρεθαλάηε, 

ήηαλ ηδηνθηήηεο ηνπ λαπηηθνχ πξαθηνξείνπ Agence Maritime θαη ε κεηέξα ηνπ, Δπγελία, 

Απζηξηαθή. Γελλεκέλνο ζηηο 10 Ηνπλίνπ 1904, θνηηνχζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή Θεζζαινλίθεο 

(φπσο πνιινί νκφζξεζθνί ηνπ), φηαλ ν παηέξαο ηνπ δηέθπγε ζην εμσηεξηθφ γηα λα απνθχγεη 

ηε ζχιιεςή ηνπ απφ ηνπο Αγγινγάιινπο ην 1915.
117

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα κε ην λφκν, φπσο καξηπξνχλ απνζπάζκαηα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 

ηνπ: ην 1924 ηνπ επηβιήζεθε πνηλή θπιάθηζεο ηξηψλ κελψλ απφ ην Γηαξθέο ηξαηνδηθείν 

Θεζζαινλίθεο γηα ηελ άξλεζή ηνπ λα θαηαηαγεί ζηνλ ζηξαηφ.
118

 Γελ είλαη γλσζηφ αλ εμέηηζε 

ηελ πνηλή ηνπ, πάλησο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα θαηαδηθάζηεθε εξήκελ απφ ην Πξσηνδηθείν 

Θεζζαινλίθεο ζε θξάηεζε πέληε κελψλ γηα απάηε.
119

 Δγθαηεζηεκέλνο ζηελ Αζήλα απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ζπλέρηζε ηηο «χπνπηεο» θαη θαηαδηθαζηέεο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ, θαζψο θαη πάιη, κέρξη θαη ηελ έλαξμε ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ, θιήζεθε αξθεηέο 

θνξέο ζηελ Δηζαγγειία Αζελψλ. Απφ ην 1938 εξγαδφηαλ σο δηεξκελέαο ζε γλσζηφ αζελατθφ 

μελνδνρείν, εξγαζία πνπ ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηεί σο πξνθάιπςε θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

Καηνρήο, φηαλ θαη ιεηηνπξγνχζε ηαπηφρξνλα σο πξάθηνξαο ηεο ηξαηησηηθήο Υσξνθπιαθήο 

(Feldgendarmerie).
120

  

Σν αμηνζεκείσην ζηελ πεξίπησζε Ρεθαλάηε, ελφο πξψελ Δβξαίνπ ζην ζξήζθεπκα, έρεη 

λα θάλεη κε ηελ ππεξεζία πνπ αλέιαβε ζηηο Αξρέο Καηνρήο: πξνζειήθζε σο δηεξκελέαο ζηελ 

Sicherheitspolizei/Sicherheitsdienst (Αζηπλνκία Αζθαιείαο /Τπεξεζία Αζθαιείαο (Sipo/SD) 
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ππφ ηνλ Walter Blume, ζην ηκήκα γηα ηηο εβξατθέο ππνζέζεηο (IV B4). Απφ ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε ππεξεζία ηνπ εθεί δελ εμαληινχηαλ ζηελ γξαθεηνθξαηηθή ηππηθή 

κεηάθξαζε. Ο Ίλν καδί κε ηνλ κεγαιχηεξν αδεξθφ ηνπ Πέπν, αθνινχζεζαλ ηελ ππεξεζία 

θαηαδίσμεο ησλ Δβξαίσλ ζηηο «εξγαζίεο» ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζε επεηξσηηθέο πεξηνρέο, 

φπνπ ππήξρε «αλάγθε», κε άιια ιφγηα φπνπ θαηνηθνχζαλ Δβξαίνη νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηα 

λαδηζηηθά ζρέδηα, έπξεπε λα εμνλησζνχλ. εκαληηθφηεξνη ζηαζκνί ήηαλ ηα λεζηά ηεο 

Κέξθπξαο, ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κσ, απ‟ φπνπ νη Δβξαίνη ζπιιακβάλνληαλ θαη νδεγνχληαλ 

ζηελ Αζήλα κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη εμφλησζεο ησλ 

αλαηνιηθψλ εδαθψλ.
121

 

ηελ Αζήλα ε δξάζε ησλ αδειθψλ Ρεθαλάηε, κε πξσηαγσληζηή ηνλ Ίλν, ήηαλ αθφκα 

εληνλφηεξε θαη κάιηζηα κε ίδηα νθέιε. χκθσλα κε ηνλ Αιβέξην Μπνπξιά, θξαηνχκελν ζην 

ζηξαηφπεδν Υατδαξίνπ «εηο ην Υατδάξη γεληθή εληχπσζηο ήην φηη νη Ρεθαλάηε ήζαλ νη 

δηψθηεο ησλ Ηζξαειηηψλ».
122

 Ο ζαιακάξρεο ζηνλ ζάιακν ησλ Δβξαίσλ θξαηνπκέλσλ ζην 

ζηξαηφπεδν, Γαβξηήι Παξίηζεο, ήηαλ βέβαηνο πσο «ηνπο θαηέδηδνλ νη Ρεθαλάηε θαη ηνπο 

έπαηξλαλ φια ηα ηηκαιθή θαη ηα ρξπζαθηθά.
123

 Σν γεγνλφο πσο ν Ίλν Ρεθαλάηε απνθφκηδε 

ρξήκαηα ή πιηθά αληηθείκελα επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ίδηα ηα ζχκαηα: «Ο Ίλν Ρεθαλάηε 

παξίζηαην ζηελ αλάθξηζίλ κνπ σο δηεξκελεχο […]. Μαο εδήηεζελ 50 ρξπζέο ιίξεο δηά λα καο 

ζψζε», ζεκεηψλεη ζηελ θαηάζεζή ηεο ζηε κεηαπνιεκηθή δίθε ηνπ ε Δχα Ραρακνχι.
124

 

Αθφκε, φκσο, θη φηαλ, ζηηο χζηαηεο πξνζπάζεηεο λα ζσζνχλ, νη Δβξαίνη θαηέβαιιαλ ην 

δεηνχκελν αληίηηκν, θαηέιεγαλ ζην Υατδάξη πξνδνκέλνη απφ ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Ρεθαλάηε 

γηα ζσηεξία, πνπ κνλαδηθφ ζθνπφ είραλ ηνλ πινπηηζκφ ηνπ, ζα λα ήηαλ νη δηψμεηο ησλ 

Δβξαίσλ κία θαινζηεκέλε επηρείξεζε.
125

 

ε λεζί θαη φρη ζηελ επεηξσηηθή επηθξάηεηα έδξαζε θαη ν Αξγχξεο Φνξηνχλαο αιιά κε 

δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Ρεθαλάηε. Ο Φνξηνχλαο γελλήζεθε ην 1925. 

Ο παηέξαο ηνπ, Γεψξγηνο Φνξηνχλαο κε θαηαγσγή απφ ηα Καιάβξπηα, ζπνχδαζε ζηε 

Γεξκαλία πδξαπιηθά κε εηδίθεπζε ζηελ θαηαζθεπή πδξαγσγείσλ, έλαο ηνκέαο πνπ γλψξηδε 

άλζηζε ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ιφγσ ησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. Έλα ηέηνην 

αλαπηπμηαθφ έξγν αλέιαβε λα θέξεη ζε πέξαο θαη ζηελ Αίγηλα ην 1922/1923. Σν λεζί απφ 

ηφηε απνηεινχζε νξκεηήξην ηεο πνιππιεζνχο νηθνγέλεηαο Γεσξγίνπ θαη Παλαγηψηαο 
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Φνξηνχλα, ν Αξγχξεο ήηαλ ην ηξίην απφ ηα πέληε παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο. Έρνληαο σο κφληκε 

θαηνηθία ηελ Αζήλα, ν Αξγχξεο θαη ηα αδέιθηα ηνπ έιαβαλ πςειή κφξθσζε ζε ηδησηηθά 

ζρνιεία. Ζ κεγαιχηεξε αδειθή ηνπ Γηνλπζία θαη ν ίδηνο θνίηεζαλ ζηε Γεξκαληθή ρνιή 

Αζελψλ, ελψ θαη ηα πέληε αδέιθηα ιάκβαλαλ θαη θαη‟ νίθνλ καζήκαηα απφ Γεξκαλίδεο 

γθνπβεξλάληεο. Ζ Alma Wawra, ε ηειεπηαία Γεξκαλίδα πνπ είρε αλαιάβεη ηελ 

δηαπαηδαγψγεζή ηνπο, αλαρψξεζε κε ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ.
126

 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1939 ν παηέξαο Γεψξγηνο Φνξηνχλαο έραζε ηε δσή ηνπ θαη κε ηελ 

έθξεμε ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ ε νηθνγέλεηα εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζηελ Αίγηλα γηα λα 

απνθχγεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Αζήλα. Με ηελ έλαξμε ηεο Καηνρήο ε Γεξκαληθή 

ρνιή Αζελψλ επαλαιεηηνχξγεζε θαη ν δεθαεμάρξνλνο Αξγχξεο  ζπλέρηζε λα θνηηά γηα λα 

νινθιεξψζεη ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ γπκλαζηαθνχ ηκήκαηνο, φπσο θαη έγηλε ζηα κέζα ηνπ 

1942, φηαλ εγθαηαζηάζεθε θαη εθείλνο κφληκα ζην λεζί. Με ην παξάδεηγκα ηνπ Φνξηνχλα 

επηβεβαηψλεηαη φηη ε εθκάζεζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζπλερίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Καηνρήο.
127

  

ηηο αξρέο Μαΐνπ 1941 ζηξαηνπέδεπζαλ ζηελ Αίγηλα έμη ιφρνη ηεο 603
εο

 ππξνβνιαξρίαο 

ηνπ γεξκαληθνχ λαπηηθνχ. ηηο ζπλνκηιίεο ησλ γεξκαληθψλ κε ηηο ειιεληθέο Αξρέο γηα ηελ 

εχξεζε θαηαιπκάησλ θαη ηε δηεπζέηεζε πνηθίισλ άιισλ δεηεκάησλ πξνέθπςε ε αλάγθε 

γισζζηθήο δηακεζνιάβεζεο. Οη Έιιελεο ηζχλνληεο, πξάηηνληαο πξνιεπηηθά ψζηε λα κελ 

αλαιάβνπλ μέλνη ηηο ζέζεηο ησλ δηεξκελέσλ, πξφηεηλαλ ζηελ νηθνγέλεηα Φνξηνχλα λα 

πξνζθεξζνχλ σο δηεξκελείο νη κεγαιχηεξεο αδειθέο, Γηνλπζία θαη Διέλε, νη νπνίεο γλψξηδαλ 

γεξκαληθά. Ζ επηινγή απηή είρε λα θάλεη κε ην ζθεπηηθφ φηη ληφπηνη ζα εμππεξεηνχζαλ ηνλ 

πιεζπζκφ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο πνιχ πεξηζζφηεξν θη επηπιένλ ζα εμαζθαιηδφηαλ 

θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο θαηνρηθέο Αξρέο, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, ζην βαζκφ πνπ απηφ 

ήηαλ δπλαηφ.
128

  

Δμάιινπ, πξνπνιεκηθά ε νηθνγέλεηα Φνξηνχλα, ιφγσ ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παηέξα, είρε ζπρλέο επαθέο κε Γεξκαλνχο εκπφξνπο θαη ηα παηδηά, είραλ 

ζπλεζίζεη, ζα έιεγε θαλείο, ηελ παξνπζία ηνπο ζην παηξηθφ ζπίηη ηεο Αζήλαο θη επνκέλσο, ζε 

αλζξψπηλν επίπεδν, δελ ηνπο ήηαλ άγλσζηε ε γεξκαληθή ηδηνζπγθξαζία. Σν γεγνλφο απηφ, 

αθφκε θη αλ ήηαλ δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο, αλακθηζβήηεηα δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν 

ζην λα εξγαζηνχλ ηα αδέιθηα σο δηεξκελείο θαη κεηαθξαζηέο. Ζ Γηνλπζία ππεξεηνχζε 

κφληκα ζην ηνπηθφ γεξκαληθφ θξνπξαξρείν σο δηεξκελέαο θαη γξακκαηέαο. Ο Αξγχξεο 
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αλέιαβε, παξά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ, ηε ζέζε ηνπ δηεξκελέα ζην θξνχξην ηνπ Σνχξινπ 

γηα έλα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ νθηψ κελψλ, ην νπνίν ήηαλ, βέβαηα, αξθεηφ γηα λα βηψζεη 

θαη ν ίδηνο ηηο δπζθνιίεο πνπ επέθεξε ε κε ζπλεηδεηή πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζηε γιψζζα ηνπ 

ερζξνχ, φπσο ηηο πεξηέγξαςε ζε κνξθή απνκλεκνλεπκάησλ. 

ην θξνχξην ηνπ Σνχξινπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε κνλάδα θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ θαη 

ιεηηνπξγνχζε σο δηακεζνιαβεηήο ησλ εξγαηψλ κε ηνπο Γεξκαλνχο επηθεθαιήο. Αζθαιψο, ε 

ππεξεζία ηνπ δελ ηεξκαηηδφηαλ εθεί, αιιά θαινχηαλ γηα νπνηαδήπνηε άιιε αλάγθε 

πξνέθππηε, φπσο ζε έξεπλεο γηα θξπκκέλα ηξφθηκα. Σνλ Μάξηην ηνπ 1943, κάιηζηα, 

ζπλφδεπζε Γεξκαλνχο απφ ηελ Αίγηλα ζε έξεπλεο ζηνλ Πφξν.
129

 Σελ ακνηβή πνπ ηνπ 

πξνζθέξζεθε δελ ηελ δέρηεθε. Σα θαζήθνληα ηεο αδειθήο ηνπ Γηνλπζίαο ζην θξνπξαξρείν 

δηέθεξαλ θαη ηεο επέβαιιαλ λα βξίζθεηαη ζπλερψο ζε επαγξχπλεζε. Κη απηφ γηαηί, 

θαζεκεξηλά πξνέθππηαλ πιείζηεο αλάγθεο θαη ππνζέζεηο ησλ θαηνίθσλ, πνπ έρξηδαλ 

πξνζεθηηθψλ ρεηξηζκψλ θαη «έμππλεο» δηεθπεξαίσζεο νχησο ψζηε θαη ηα αηηήκαηα ησλ 

πνιηηψλ λα ηθαλνπνηνχληαλ αιιά θαη λα κελ απνιέζνπλ ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ Γεξκαλψλ. 

Σα πεξηζζφηεξα αηηήκαηα πξνο ηε Φνξηνχλα είραλ λα θάλνπλ κε εμαζθάιηζε αδεηψλ 

ηαμηδηψλ κε πξννξηζκφ ηνλ Πεηξαηά. Αλ θαη ζηελ Αίγηλα νη ειιείςεηο ζηα ηξφθηκα δε 

βηψζεθαλ ην ίδην κε ηα αζηηθά θέληξα, πνιινί θάηνηθνη αηηνχληαλ λα ηαμηδέςνπλ γηα λα 

κεηαθέξνπλ ηξφθηκα, αηηήκαηα δχζθνια ζηελ δηαπξαγκάηεπζή ηνπο, θαζψο ην λα θχγεη 

θαλείο απφ ην λεζί, επηηξεπφηαλ απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο πγείαο. ε ππνζέζεηο απηνχ ηνπ 

είδνπο, ηα αδέιθηα πάζρηδαλ λα βξίζθνπλ ιχζεηο, φπσο θαη ζε άιιεο θαηαγγειίεο πνπ 

απέθξππηαλ απφ ηηο Αξρέο Καηνρήο γηα χπνπηεο ή παξάλνκεο ελέξγεηεο θαη δνιηνθζνξέο.
130

 

Ζ Γηνλπζία Φνξηνχλα παξέκεηλε ζηε ζέζε ηεο ζην θξνπξαξρείν κέρξη ην ηέινο ηεο Καηνρήο, 

ελψ ν αδειθφο ηεο, Αξγχξεο, ιεηηνπξγνχζε σο βνεζεηηθφο δηεξκελέαο ζε έθηαθηεο 

πεξηζηάζεηο. Μεηαπνιεκηθά, θαηεγνξίεο γηα δσζηινγηζκφ δελ έθηαζαλ ζηα έδξαλα ησλ 

δηθαζηηθψλ αηζνπζψλ, πέθηνληαο ζην θελφ, θαη ν Αξγχξεο Φνξηνχλαο έγηλε γλσζηφο γηα ηηο 

θαιφπηζηεο ππεξεζίεο πνπ πξφζθεξε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Αίγηλαο.
131

 

Πνιιά παξαπάλσ απφ θαιφπηζηεο ήηαλ νη ππεξεζίεο δηεξκελείαο ηνπ Ναπνιένληα 

νπθαηδίδε ζηνπο ζπγθξαηνχκελνπο ηνπ ζην ζηξαηφπεδν Υατδαξίνπ. Ο νπθαηδίδεο 

γελλήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1909 ζηα Μνπδαληά ηεο Καππαδνθίαο. Με ηνπο δησγκνχο ηνπ 

1918 βξέζεθε κε ηνπο γνλείο ηνπ, Φψηην θαη Μαξία, ζηελ Πξνχζα απ‟ φπνπ ην 1922, κεηά 

ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, νδεγήζεθαλ ζηελ Κξήηε, ζην Αξθαινρψξη Ζξαθιείνπ. Απφ 
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ηελ Δκπνξηθή ρνιή Ζξαθιείνπ απνθνίηεζε σο ινγηζηήο θαη ζηε ζπλέρεηα εξγάζηεθε ζηελ 

εηαηξεία «Μίλσο» ζηελ Ηεξάπεηξα. Δθεί, αλέπηπμε έληνλε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη 

εληάρζεθε ζην Δξγαηηθφ Κέληξν. ηελ ίδηα πφιε γλψξηζε θαη ζχλαςε ζηελέο θηιηθέο ζρέζεηο 

κε ηελ Μαξία Ληνπδάθε, αδεξθή ηεο κεηέπεηηα κλεζηήο ηνπ, Υαξάο. Ζ Μαξία Ληνπδάθε 

ήηαλ ιανγξάθνο κε έληνλε επηζηεκνληθή θαη πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία απνηέιεζε 

θαη θνηλφ ηφπν ελδηαθέξνληνο κε ηνλ νπθαηδίδε. Ο ηειεπηαίνο, εθηφο απφ ηηο γλψζεηο πνπ 

έιαβε ζηελ Δκπνξηθή ρνιή, γλψξηδε θαη κηινχζε άπηαηζηα πέληε μέλεο γιψζζεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη γεξκαληθά. Σελ έκθπηε θηινκάζεηά ηνπ, πηζαλφηαηα, ηνπ θιεξνδφηεζαλ νη γνλείο 

ηνπ, νη νπνίνη ήηαλ δάζθαινη. Ζ αιιεινγξαθία πνπ δηαηεξνχζε κε ηελ Μαξία Ληνπδάθε, νη 

ζθέςεηο πνπ κνηξαδφηαλ, νη θξηηηθνί ζρνιηαζκνί ηνπ θαη νη πλεπκαηηθέο ηνπ αλεζπρίεο 

ζπληείλνπλ ζηελ άπνςε πσο ν νπθαηδίδεο ήηαλ βαζεηά θαιιηεξγεκέλνο.
132

 

Οη πξνζθπγηθέο θαηαβνιέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο δησγκνχο, ε κφξθσζε θαη ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ νπθαηδίδε ήηαλ παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε δηακφξθσζε κίαο 

δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο, πνπ δελ ήηαλ απνθνκκέλε απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο κεζνπνιεκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη, ε ζπλδηθαιηζηηθή 

δξάζε θαη ε δηακαξηπξία ηνπ απέλαληη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ην κεγάιν 

θεθάιαην δελ έκεηλαλ απαξαηήξεηεο απφ ηηο Αξρέο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1936 ν νπθαηδίδεο 

ζπλειήθζε σο χπνπηνο θνκκνπληζηηθψλ ελεξγεηψλ. Ζ εγθαζίδξπζε ηεο κεηαμηθήο 

δηθηαηνξίαο δχν κήλεο αξγφηεξα ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή ηεο πεξηπιάλεζήο ηνπ ζηα 

ζηξαηφπεδα θαη ζηηο θπιαθέο ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ ηνπ θαζεζηψηνο Μεηαμά. Απφ ηνλ 

Άγην Δπζηξάηην, βξέζεθε ζηελ Αθξνλαππιία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα «ρέξηα» ησλ μέλσλ 

θαηαθηεηψλ.
133

 

Απηφ πνπ πεξηζζφηεξν «θφζηηζε» ηφζν ζηνλ νπθαηδίδε φζν θαη ζηνπο δεθάδεο άιινπο 

πνιηηηθνχο θξαηνπκέλνπο ήηαλ φηη δελ ηνπο επηηξάπεθε λα θαηαηαγνχλ ζην ζηξάηεπκα ζηνλ 

ειιελντηαιηθφ πφιεκν. «[…] Με αίηεζή καο πνπ ηελ ππνγξάςαλε δχν εθπξφζσπνί καο, 

δεηήζακε ζήκεξα απφ ηνλ Μεηαμά λα πάξνπκε ηε ζέζε καο θάησ απφ ηηο δηαηαγέο ηνπ ζηελ 

πξψηε γξακκή ηεο θσηηάο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο γιπθηάο παηξίδαο […]» έγξαςε ζε γξάκκα 

πνπ έζηεηιε ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1941 απφ ηελ Αθξνλαππιία ζηε Υαξά Ληνπδάθε.
134

 Ζ 

ειιεληθή θπβέξλεζε, φκσο, φρη κφλν δελ επέηξεςε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ πφιεκν, αιιά δελ 

πξνρψξεζε νχηε ζηελ απειεπζέξσζε ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ φηαλ ήηαλ δεδνκέλε ε 
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ειιεληθή ήηηα θαη ε μέλε θαηνρή ήηαλ πξν ησλ ππιψλ. Χο απνηέιεζκα, φηαλ νη Γεξκαλνί θαη 

νη ζχκκαρνί ηνπο θαηέιαβαλ ην ειιεληθφ έδαθνο, βξήθαλ ηηο θπιαθέο πιήξεηο απφ 

ηδενινγηθνχο ζπκκάρνπο ησλ δηθψλ ηνπο θξαηνχκελσλ ζηα γεξκαληθά ζηξαηφπεδα.  

Απφ ηελ Αθξνλαππιία ν νπθαηδίδεο καδί κε πεξίπνπ δηαθφζηνπο αθφκα θξαηνχκελνπο, 

κεηαθέξζεθαλ ζηα ππφ ηηαιηθή δηνίθεζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο Σξηθάισλ θαη έπεηηα 

ζηε Λάξηζα ζηηο αξρέο θαινθαηξηνχ ηνπ 1943.
135

 ηηο αξρέο επηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ην 

ζηξαηφπεδν ηεο Λάξηζαο δηαιχζεθε θαη φινη νη θξαηνχκελνη νδεγήζεθαλ ζην ζηξαηφπεδν 

Υατδαξίνπ, πξψελ ζηξαηψλα εθπαίδεπζεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, ην νπνίν βξηζθφηαλ, 

επίζεο, ππφ ηνλ έιεγρν ησλ Ηηαιψλ. Σν δηάζηεκα απηφ, θαζψο ηα κέηξα αζθαιείαο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλα, έγηλε απφπεηξα απφδξαζεο, κεηαμχ ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ν 

νπθαηδίδεο. Λφγσ νξγαλσηηθψλ ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ ε πξνζπάζεηα ησλ θξαηνπκέλσλ 

λα απνδξάζνπλ απέηπρε.
136

 Μεηά απφ ηε ζπλζεθνιφγεζε ηεο Ηηαιίαο, ηε δηνίθεζε ηνπ 

Υατδαξίνπ αλέιαβαλ νη Γεξκαλνί ηελ 10
ε
 επηεκβξίνπ 1943. Χο ην Ννέκβξην ην Υατδάξη 

ιεηηνπξγνχζε σο ηκήκα ησλ Φπιαθψλ Αβέξσθ θη έπεηηα πεξηήιζε ζηε δηθαηνδνζία ηεο Sipo/ 

SD, ε νπνία δηαηεξνχζε θαη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο θχιαμεο θαη δηνίθεζεο ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ.
137

  

Αλήθνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηξαηνπέδσλ αζηπλνκηθνχ ηχπνπ, 

ιεηηνπξγνχζε κε βάζε ηα πξφηππα πνπ ίζρπαλ ζε φια ηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα. ηελ πφιε 

ηεο Αζήλαο, κεηαηξάπεθε ζην θχξην πεδίν εθαξκνγήο θαηαζηαιηηθψλ κεζφδσλ θαη 

αληηπνίλσλ.  Σαπηφρξνλα, είρε θαη ηε ιεηηνπξγία ζηξαηνπέδνπ κεηαγσγψλ, φπνπ θξαηνχληαλ 

άηνκα, ηα νπνία επξφθεηην λα κεηαθεξζνχλ ζε άιια ζηξαηφπεδα, θπξίσο ζην Γ‟ Ράηρ, αιιά 

θαη ζην Άνπζβηηο, φπσο ζπλέβε κε ηνπο Δβξαίνπο ηεο Αζήλαο θη αθφκε φζνπο κεηαθέξνληαλ 

εθεί απφ ηε λεζησηηθή Διιάδα, σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο. ην Υατδάξη «εθπξνζσπήζεθε» φιν 

ην θάζκα ησλ αληηπάισλ ησλ θαηαθηεηψλ. Πεξηζζφηεξα απφ 20.000 άηνκα θξαηήζεθαλ 

κέρξη ην ηέινο ηεο Καηνρήο: άλδξεο, γπλαίθεο, αηρκάισηνη, ζηξαηησηηθνί, πνιηηηθνί, 

αληηζηαζηαθνί, θνκκνπληζηέο, εμφξηζηνη ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4εο Απγνχζηνπ, εγεηηθά 

ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ, Δβξαίνη, φκεξνη δηαζέζηκνη ζε πεξίπησζε αληηπνίλσλ, ζπιιεθζέληεο απφ 

εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ χπαηζξν θαη ζε κπιφθα. 
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ε απηφλ ηνλ ρψξν, ινηπφλ, βξέζεθε θξαηνχκελνο ν νπθαηδίδεο, αιιά εθηφο απφ ηελ 

ηδηφηεηα απηή, αλέιαβε λα ππεξεηεί θαη σο δηεξκελέαο κεηαμχ ησλ ζπγθξαηνπκέλσλ ηνπ θαη 

ησλ γεξκαληθψλ Αξρψλ δηνίθεζεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Καηά ηε ζπλήζε ηαθηηθή, αλαδεηψληαο 

νη θαηαθηεηέο γεξκαλφθσλνπο, εληφπηζαλ κεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ φζνπο γλψξηδαλ 

γεξκαληθά γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηακεζνιαβεηέο, κε άιια ιφγηα λα κεηαθέξνπλ ηηο 

δηαηαγέο ζηνπο θξαηνχκελνπο θαη λα ξπζκίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ νη θξαηνχκελνη Παλαγηψηεο Μαπξνκκάηεο, πνπ είρε 

ζπνπδάζεη ηαηξηθή ζην Βεξνιίλν θαη ζηε Βηέλλε, ν νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ 

αιιεινγξαθία, θαη ν Γεκήηξηνο Σνπινχπαο, δηδάθησξ ηεο λνκηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Λεηςίαο. Ο Ναπνιέσλ νπθαηδίδεο, σο γεληθφο δηεξκελέαο, είρε ηελ επζχλε ηεο κεηαθνξάο 

ηεο γεξκαληθήο βνχιεζεο ζηνπο θξαηνχκελνπο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ηνπ θαζεκεξηλνχ 

πξνγξάκκαηνο.
138

  Χο βνεζφο ηνπ θέξεηαη λα ππεξεηνχζε ν Αζαλάζηνο Μεξεκέηεο. 

Απηφ πνπ θαζηζηά αμηνζεκείσηε ηελ πεξίπησζε ηνπ νπθαηδίδε έρεη λα θάλεη κε ηελ 

απηνζπζία θαη ηελ απηαπάξλεζε πνπ ηνλ δηέθξηλαλ σο πξνζσπηθφηεηα, ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία είλαη έθδεια θαη ζηελ πεξίνδν ηεο θξάηεζήο ηνπ ζην Υατδάξη. Ο Αληψλεο Φινχληδεο, 

γηαηξφο θαη θξαηνχκελνο ηνπ ζηξαηνπέδνπ, κεηαθέξεη κε ηνλ πην παξαζηαηηθφ ηξφπν σο 

απηφπηεο θαη απηήθννο κάξηπξαο ηα έξγα θαη ηηο εκέξεο ηνπ ζπγθξαηνχκελνχ ηνπ 

νπθαηδίδε, ζεκεηψλνληαο ηνπο ρίιηνπο θαη πιένλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχζε λα 

θξνληίδεη ηνπο αδχλακνπο θαη, ίζσο, απείζαξρνπο θξαηνχκελνπο γηα λα μεθεχγνπλ απφ ηηο 

ηηκσξίεο ησλ δηνηθεηψλ. Γελ ήηαλ ζπάλην λα επσκίδεηαη εθείλνο ηα πην ζθιεξά κέηξα 

εμηιαζκνχ, μπινδαξκνχο, βαζαληζηήξηα, άζθνπεο θαη επψδπλεο εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απαιιαγνχλ ζπγθξαηνχκελνί ηνπ. 
139

 

Ο ξφινο ηνπ νπθαηδίδε σο «ελδηάκεζνπ» κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα είρε 

ζεηηθή επίδξαζε ζην ζχλνιν ησλ θξαηνπκέλσλ, γηα ηνλ ίδην, φκσο, δελ ήηαλ εμίζνπ 

πξνλνκηνχρνο. Αληηζέησο, πάζρηδε θαζεκεξηλά λα ηζνξξνπεί κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, 

αθελφο πξνζπαζψληαο λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ δηνηθεηψλ θη αθεηέξνπ λα κελ ράζεη 

εθείλε ησλ ζπλαγσληζηψλ ηνπ.  Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαη ελψ θαη ν ίδηνο αληηκεηψπηδε ηελ 

εζσηεξηθή πάιε ηεο λνζηαιγίαο ηεο ειεπζεξίαο θαη ησλ νηθείσλ πξνζψπσλ, ην εζηθφ ηνπ 

θξφλεκα δελ θάκθζεθε. Ζ νκάδα ησλ παιηψλ πνιηηηθψλ εμφξηζησλ ηεο Αθξνλαππιίαο, ζηελ 

νπνία αλήθε θαη ν νπθαηδίδεο, θαηάθεξλε λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ πνιέκνπ θαη 

λα ειπίδεη γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ πκκάρσλ.
140
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Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηθξάηεζεο έλαληη ηνπ λαδηζκνχ θηλνχληαλ θαη αληηζηαζηαθέο 

νξγαλψζεηο ζηελ Πεινπφλλεζν. ε απηφ ην πιαίζην, κία ηέηνηα νκάδα ζηηο 27 Απξηιίνπ 1944 

θαηάθεξε ζαλαηεθφξα ρηππήκαηα ζε έλαλ Γεξκαλφ ζηξαηεγφ θαη ηξεηο αμησκαηηθνχο ζηελ 

επαξρηαθή νδφ Μνιάσλ-πάξηεο. Δμίζνπ ζαλαηεθφξα ήηαλ θαη ηα κέηξα αληηπνίλσλ πνπ 

έιαβαλ νη Γεξκαλνί: δηαηάρζεθε ε εθηέιεζε δηαθνζίσλ θνκκνπληζηψλ ηελ 1
ε
 Μαΐνπ.

141
 Ο 

δηαθφζηνη απηνί θνκκνπληζηέο ζα πξνέξρνληαλ απφ ην Υατδάξη, ζπλήζε «δεμακελή» 

ελεξγεηψλ απηνχ ηνπ είδνπο. Οη θξαηνχκελνη είραλ πιεξνθνξεζεί ηελ είδεζε θαη ε δηαηαγή 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηε κεηαθνξά δηαθνζίσλ αηφκσλ, πξψελ Αθξνλαππιησηψλ ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο, ζε άιιν ζηξαηφπεδν ήρεζε ζαλ ην θάιεζκα ηνπ ζαλάηνπ.
142

 

Μνινλφηη, ε πξνζθνξά ηνπ νπθαηδίδε ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Υατδαξίνπ ήηαλ απφ κφλε 

ηεο, ζα έιεγε θαλείο, αξθεηή γηα λα απνηππσζεί ζηε κλήκε σο άλζξσπνο πνπ δελ 

εθκεηαιιεχηεθε ηελ, ζεσξεηηθά, πξνλνκηνχρα ζέζε ηνπ γηα πξνζσπηθφ φθεινο, ζπλέρηζε λα 

απνδεηθλχεη ηελ απηνζπζία ηνπ πξνο ηνπο άιινπο θξαηνχκελνπο αθφκε θαη ηε ζηηγκή ηεο 

αλαγγειίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. ηε βηβιηνγξαθία είλαη επξέσο γλσζηφ ην πεξηζηαηηθφ ηεο 

ζπκπεξίιεςήο ηνπ ζηνπο δηαθφζηνπο πξνο εθηέιεζε θαη ηεο αληίδξαζεο ηνπ δηνηθεηή Karl 

Fischer.
143

 ηαλ ν νπθαηδίδεο δηάβαδε ηνλ θαηάινγν κε ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ 

θξαηνπκέλσλ, πνπ φινη ήμεξαλ φηη δελ έθεπγαλ κε πξννξηζκφ άιιν ζηξαηφπεδν, αιιά γηα λα 

ζπλαληήζνπλ ηνλ ζάλαην πνπ «αλέκελε» ζηελ Καηζαξηαλή, έθηαζε θαη ζην δηθφ ηνπ. Σφηε, 

δήισζε θαη ν ίδηνο «παξψλ», ζηξάθεθε ζηνλ βνεζφ δηεξκελέα Μεξεκέηε θαη καδί κε ηα 

έγγξαθα θαη ηε ζθπξίρηξα ηνπ, ηνπ κεηέδσζε ζπκβνιηθά θαη ηνπο δενληνινγηθνχο φξνπο ηνπο 

νπνίνπο ζα έπξεπε λα ηεξεί ζην εμήο σο δηακεζνιαβεηήο Γεξκαλψλ θαη θξαηνπκέλσλ: 

«Θαλάζε µελ μερλάο πνηέ πσο είζαη Έιιελαο θξαηνχκελνο θαη εμππεξεηείο Έιιελεο 

αγσληζηέο. Να είζαη πάληα θαιφο, λα θαηαλνείο ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Να είζαη καιαθφο καδί 

ηνπο. ηα ρέξηα ζνπ ηνπο εκπηζηεχνκαη».
144

 Απηφ ήηαλ, κάιινλ, θαη ην αμηαθφ ζχζηεκα πνπ 

εθάξκνζε ν νπθαηδίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ σο δηεξκελέαο ζην ζηξαηφπεδν 

ηνπ Υατδαξίνπ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943 έσο ηελ εθηέιεζή ηνπ ηελ Πξσηνκαγηά ηνπ 

επφκελνπ ρξφλνπ. 

Ο Fischer πξφηεηλε ζηνλ νπθαηδίδε λα εμαηξεζεί ηεο δηαδηθαζίαο. Χζηφζν, νη εληνιέο 

ήηαλ ξεηέο θαη ν αξηζκφο δελ έπξεπε λα είλαη κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ είρε νξηζηεί. 

Γηαθνξεηηθά, ν νπθαηδίδεο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηαζεί απφ θάπνηνλ άιιν θξαηνχκελν. 
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Απηφ αθξηβψο ήηαλ πνπ δελ δέρηεθε ν δηεξκελέαο, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ζσδφηαλ 

εθείλνο αιιά θάπνηνο άιινο πνπ δελ επηιέρζεθε αξρηθά, ζα νδεγνχηαλ ζηελ εθηέιεζε, ηεο 

νπνίαο εζηθφο απηνπξγφο ζα ήηαλ ν ίδηνο.
145

 Σελ ίδηα πξφηαζε έθαλε ν δηνηθεηήο θαη ζηνλ 

Αληψλην Βαξζνινκαίν, ν νπνίνο επίζεο δελ δέρηεθε. Σν θχθλεην άζκα ηεο ζρεηηθά ζχληνκεο 

δσήο ηνπ Ναπνιένληα νπθαηδίδε, γξάθηεθε ζην ζθνπεπηήξην ηεο Καηζαξηαλήο, φπνπ 

εθηειέζηεθε καδί κε άιινπο εθαηφλ ελελήληα ελλέα ζπληξφθνπο ηνπ.  

Αλ θαη ε επηινγή θξαηνπκέλσλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ δηεξκελέσλ ήηαλ, ζρεδφλ, 

θαλφλαο γηα ηα γεξκαληθά ζηξαηφπεδα, φπνην θη αλ ήηαλ ην παξάπησκα πνπ ηνπο νδήγεζε 

εθεί, ε πεξίπησζε ηνπ νπθαηδίδε μερσξίδεη αλάκεζα ζε άιιεο πνπ κειεηψληαη. Κη απηφ 

νθείιεηαη, φρη ηφζν ζηελ δηηηή ηδηφηεηά ηνπ, αιιά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ίδηνο έθεξλε ζε 

πέξαο ηα θαζήθνληά ηνπ. Αδηακθηζβήηεηα, ηα θίλεηξα ηνπ Fischer δελ είραλ αλζξσπηζηηθή 

αθφξκεζε αιιά είραλ λα θάλνπλ, ην πηζαλφηεξν,  κε ην πφζν ρξήζηκνο ήηαλ ν δηεξκελέαο γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζηξαηνπέδνπ, θαζψο ήηαλ γλσζηή ε εκπηζηνζχλε θαη ε ζπκπάζεηα 

πνπ έηξεθαλ γη‟ απηφλ νη θξαηνχκελνη θαη ζηηο νπνίεο νθεηιφηαλ, ελ κέξεη, ε πεηζαξρία πνπ 

επεδείθλπαλ. Αξλνχκελνο ν νπθαηδίδεο ηελ πξφηαζε ηνπ Γεξκαλνχ δηνηθεηή, απέδεημε κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν φηη δελ ήηαλ ηφζν αδχλακνο, ψζηε λα ππνθχςεη ζηηο 

«απαηηήζεηο» ηεο επνρήο ηνπ, αθνχ ήηαλ ελάληηεο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, νη νπνίεο βέβαηα 

είραλ δηακνξθσζεί ζε κία δσή ππφ ζπλερή δησγκφ.
146

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ θαη ν 

νπθαηδίδεο απνηειεί ηελ ραξαθηεξηζηηθφηεξε πεξίπησζε δηεξκελέα-θξαηνπκέλνπ, δελ ήηαλ 

παξά έλαο απφ ηνπο πνιινχο γεξκαλνκαζείο, νη νπνίνη δελ είραλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ην 

λαδηζηηθφ θαζεζηψο αιιά αλαγθάζηεθαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηέηνηνη ζηνπο δηάθνξνπο 

ηφπνπο θξάηεζεο ησλ Γεξκαλψλ. 

ηε δεχηεξε παηξίδα ηνπ νπθαηδίδε, ην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο, έδξαζε θαη ε «Μφληθα», 

θαηά θφζκν Γεσξγία Μπαιηδάθε. Ζ Μπαιηδάθε γελλήζεθε ζην Καζηέιιη ηεο επαξρίαο 

Πεδηάδνο Ζξαθιείνπ ην 1923 θαη ήηαλ ην ηξίην απφ ηα ηέζζεξα παηδηά ηνπ Μαλψιε 

Μπαιηδάθε θαη ηεο Καιιηφπεο Υαιθηαδάθε. Οη Γεξκαλνί έθηαζαλ ζην Καζηέιιη ζηηο αξρέο 

Ηνπλίνπ 1941 θαη αλαδήηεζαλ θαηαιχκαηα ζηξαησληζκνχ ζην λεφθηηζην θηήξην ηνπ 
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 Ζ θπζηνγλσκία ηνπ Ναπνιένληα νπθαηδίδε ελέπλεπζε πνιινχο θαιιηηέρλεο θαη δεκηνπξγνχο λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ηε δσή ηνπ: Ο πχξνο Σδφθαο ην 2014 ζηνλ Κύθιν ηωλ Μάηαηωλ Πξάμεωλ (εθδ. Δχκαξνο), 
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Σν 2017 πξνβιήζεθε ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο ε ηαηλία ηνπ Παληειή Βνχιγαξε Τν Τειεπηαίν Σεκείωκα, πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθνζίσλ θνκκνπληζηψλ ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 1944. Σν 2018 θπθινθφξεζε ε 

πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Γεκήηξε Φηιειέ Θξίακβνη θαη Απώιεηα (εθδ. Απφπεηξα), πνπ πεξηειάκβαλε ηα πνηήκαηα 

Όξακα θαη Πξωηνκαγηά, 1944 αθηεξσκέλα ζηε κλήκε ηνπ Ναπνιένληα νπθαηδίδε.  
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γπκλαζίνπ. Δθεί, ν θαζεγεηήο Δξγαδάθεο θάιεζε κία καζήηξηα ηεο πέκπηεο ηάμεο, ε νπνία 

γλψξηδε γεξκαληθά, γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε. Ζ καζήηξηα δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ 

Μπαιηδάθε, πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα θηινκαζήο θαη απηνδίδαθηε γλψζηξηα αγγιηθψλ θαη 

γεξκαληθψλ.
147

 Παξά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηεο, ε κφιηο δεθανθηψ εηψλ Μπαιηδάθε, απφ ηηο 

αξρέο επηεκβξίνπ ηνπνζεηήζεθε ζηε ζέζε ηεο δηεξκελέσο ζην θξνπξαξρείν ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ αεξνδξνκίνπ Καζηειιίνπ. 

ηελ Κξήηε θαη θπξίσο ζηα θεληξηθά θαη αλαηνιηθά εδάθε ηεο, δξνχζε ζπκκαρηθφ 

θιηκάθην κε ζηειέρε Άγγινπο, Έιιελεο θαη ληφπηνπο. Δθεί έθηαλαλ κε ζπλσκνηηθνχο 

θαλφλεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηηο θηλήζεηο ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην 

θξεηηθφ έδαθνο αιιά θαη γηα ην κέησπν ηεο βφξεηαο Αθξηθήο θη αθφκα ηεο Λνπθηβάθε ζηελ 

λνηηναλαηνιηθή Μεζφγεην. Με απηφ ην θαηαζθνπεπηηθφ δίθηπν ζπλεξγαδφηαλ πεξηζηαζηαθά 

ε Μπαιηδάθε παξέρνληαο πιεξνθνξίεο πνπ ππέπηπηαλ ζηελ αληίιεςή ηεο. Αθφκα, 

κεηαπνιεκηθέο καξηπξίεο θάλνπλ ιφγν γηα ηελ ζπκβνιή ηεο ζε αλαθξίζεηο Διιήλσλ, θαηά ηηο 

νπνίεο παξάιιαζζε ηα ιεγφκελά ηνπο γηα λα απνθχγνπλ βαξηέο πνηλέο γηα αληηζηαζηαθέο 

πξάμεηο ή άιιεο ελέξγεηεο.
148

 Μεηά ην ηέινο ηεο Καηνρήο εθθξάζηεθαλ νξηζκέλεο 

δηθνξνχκελεο απφςεηο γηα ηε ζεηεία ηεο Μπαιηδάθε ζην Καζηέιιη αιιά δελ ήηαλ αξθεηέο 

γηα λα επηζθηάζνπλ ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο ζην αληηζηαζηαθφ θίλεκα θαη ζηνλ ζπκκαρηθφ 

αγψλα. 

Σν ίδην δελ ίζρπζε γηα ηνλ Πξφδξνκν Μαληδάξνγινπ απφ ηελ Αζήλα, θαζψο νη απφςεηο 

ησλ καξηχξσλ ζηε κεηαπνιεκηθή δίθε ηνπ δελ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζχκπλνηα. Ο 

Μαληδάξνγινπ γελλήζεθε ζηε Γξέζδε ην 1912, φπνπ θαη πέξαζε ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπ. Ζ παξακνλή ζηε Γεξκαλία θαη ε σο εθ ηνχηνπ γλψζε γεξκαληθψλ ζπλεηέιεζαλ ζην λα 

πξνζιεθζεί σο ππάιιεινο ζην αζελατθφ παξάξηεκα ηεο εηαηξείαο Singer. Ζ έλαξμε ηεο 

Καηνρήο ηνλ βξήθε, άγλσζην γηα πνηνλ ιφγν, θξαηνχκελν ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ αιιά 

ζχληνκα απνθπιαθίζηεθε κε παξέκβαζε Γεξκαλνχ αμησκαηηθνχ θαη πξνζειήθζε σο 

δηεξκελέαο. Παξά ηελ αλεπηβεβαίσηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αληηζηαζηαθή νξγάλσζε 

«κεξνο», ε θαηνρηθή δξάζε ηνπ ήηαλ αξθεηή γηα λα ηνπ απαγγειζνχλ θαηεγνξίεο γηα 

ζπλεηδεηή ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηαθηεηέο θαη λα νδεγεζεί ζε δίθε. Χζηφζν, θξίζεθε αζψνο 

ιφγσ ακθηβνιηψλ.
149

 

Ζ παξακνλή ζε γεξκαληθφ έδαθνο ήηαλ αξθεηή θαη γηα ηνλ Γηνλχζην Εέξβα ψζηε λα 

κάζεη γεξκαληθά. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1899 θαη ήηαλ ζπληαγκαηάξρεο ηνπ ειιεληθνχ 
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ζηξαηνχ. Σν 1916 βξέζεθε ζην Γθαίξιηηο κε ην Γ‟ ψκα ηξαηνχ θαη πηζαλφηαηα απηφο ήηαλ 

ν ιφγνο πνπ επηιέρζεθε σο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΔΘΔΛ, ε δηνίθεζε ηνπ νπνίνπ 

κε ηελ έλαξμε ηεο Καηνρήο βξέζεθε ζε γεξκαληθά ρέξηα. Σελ επηθνηλσλία κε ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο γεξκαληθήο βνχιεζεο αλέιαβε σο δηεξκελέαο θαη 

δηακεζνιαβεηήο. Αιιά θαη πξηλ ηελ Καηνρή, ζχκθσλα κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, πξνπαγάλδηδε ππέξ ηεο Γεξκαλίαο, κνηξάδνληαο θπιιάδηα κε αλάινγν πιηθφ. 

Γηαηεινχζε δε θαη κέινο ηνπ ζπιιφγνπ «Φηιαδέιθεηα» σο γεξκαλφθσλνο. Γελ είλαη βέβαην, 

εάλ ήηαλ εηζεγεηήο καδηθψλ απνιχζεσλ εξγαδνκέλσλ αιιά ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο απηνχο 

ήηαλ ερζξηθή θαη βίαηε. Ζ δξάζε απηή ηνλ νδήγεζε αξρηθά ζην δηθαζηήξην σο ζπλεξγάηε ησλ 

θαηαθηεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε θπιαθή γηα δχν ρξφληα σο δσζίινγν.
150

 

πσο θάλεθε παξαπάλσ, ε γλψζε ηεο γιψζζαο ηνπ ερζξνχ ή ησλ «θίισλ» Γεξκαλψλ, 

γλψξηζε δηαθνξεηηθέο πξνεθηάζεηο ζηελ θαηνρηθή Διιάδα. ηνλ βαζκφ πνπ ε επηζπκία γηα 

αλάιεςε θαζεθφλησλ δηεξκελείαο ήηαλ έληνλε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, δειαδή θαη ηνπ 

αηφκνπ θαη ησλ θαηαθηεηψλ, ε επηινγή δηθαηνινγείηαη αθνχ ιεθζεί ππφςε θαη ην παξειζφλ 

ηνπ δηεξκελέα. Απηφ απνδεηθλχεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Γθαηξιηηζηψηε» Εέξβα. Απφ απηήλ 

ηελ άπνςε, ε Μαξία Γεκάδε πιήξσλε φρη ηφζν ην θξηηήξην ηνπ «βηνγξαθηθνχ», αιιά ηεο 

ηδηφηεηάο ηεο σο γφλνο πινχζηαο νηθνγέλεηαο κε πςειή κφξθσζε. ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή, 

ίζσο, αληαλαθιάηαη ε πίζηε ησλ Γεξκαλψλ πσο κνξθσκέλνη θαη επθαηάζηαηνη άλζξσπνη ζα 

κπνξνχζαλ λα βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηνλ γεξκαληθφ πνιηηηζκφ. Ζ πίζηε απηή, φκσο, θάλεθε 

αλεδαθηθή γηα ηελ Γεκάδε θαη ηνλ νπθαηδίδε, θαζψο νη πξαγκαηηθά πλεπκαηηθνί άλζξσπνη 

δελ έγηλαλ ζπλεηδεηνί ζπλεξγάηεο ησλ θαηαθηεηψλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπο πνιέκεζαλ κε 

ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν. Δμάιινπ, ν νπθαηδίδεο θαη νη ππφινηπνη θξαηνχκελνη-δηεξκελείο ζην 

ζηξαηφπεδν ηνπ Υατδαξίνπ έιπλαλ γηα άιιε κία θνξά ην πξφβιεκα ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ 

γεξκαληθψλ δπλάκεσλ ζε επαγγεικαηίεο δηεξκελείο. 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη πσο, απηέο νη θαηά ηφπνπο πεξηπηψζεηο δηεξκελέσλ 

ζπγθξνηνχλ ην γεληθφ πιαίζην ηεο δξάζεο ηεο θαη‟ φλνκα επαγγεικαηηθήο ηάμεο ησλ 

δηεξκελέσλ ζηελ θαηνρηθή Διιάδα. Αδηακθηζβήηεην είλαη ην γεγνλφο πσο ε πξφηεξε δξάζε 

ησλ αλζξψπσλ απηψλ επεξέαζε θαηαιπηηθά θαη ηελ αθφινπζε ζην δηάζηεκα 1941-1944. 

Υσξίο ηα φξηα κεηαμχ «θαιψλ» θαη «θαθψλ» λα είλαη πάληα επδηάθξηηα θαη εχθνια 

πξνζεγγίζηκα, είλαη βέβαην φηη φζνη, κέζσ ηεο ππεξεζίαο ηνπο σο δηεξκελείο, ζπλεηζέθεξαλ 

ζηνλ αληηζηαζηαθφ θαη ζπκκαρηθφ αγψλα, θαηάθεξαλ λα απνραξαθηεξίζνπλ ην ζψκα ησλ 

γεξκαλνκαζψλ απφ ηελ θαηεγνξία ηεο καδηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαηαθηεηέο. Με άιια 
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ιφγηα, δελ ζπλεξγάζηεθαλ «ηπθιά» φινη φζνη κηινχζαλ γεξκαληθά. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν 

παξάγνληαο ηνπ γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ δελ ζα πξέπεη λα ππνζθειηζηεί, θαζψο ζηε 

Θεζζαινλίθε ην «ζψκα» ησλ γεξκαλνκαζψλ πεξηβιήζεθε απφ επλντθέο γηα ηε ζπλεηδεηή 

ζπλεξγαζία ζπλζήθεο, φπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΔΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙ ΔΠΙ ΣΧ ΔΡΓΧ  

  

Σα πξψηα κεραλνθίλεηα ηκήκαηα ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ εηζέβαιαλ ζηε Θεζζαινλίθε 

ζηηο 9 Απξηιίνπ 1941. χκθσλα κε ην θαζεζηψο ησλ ηξηψλ δσλψλ Καηνρήο, ε καθεδνληθή 

πξσηεχνπζα παξέκελε ππφ γεξκαληθφ έιεγρν, παξά ηηο επηδηψμεηο ησλ έηεξσλ ζπκκάρσλ 

Ηηαιψλ θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, ησλ Βνπιγάξσλ. Ζ Θεζζαινλίθε ζπγθέληξσλε έλα πιήζνο 

πιενλεθηεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ θαη ζα έπξεπε, ζχκθσλα κε ηα γεξκαληθά επηηειηθά 

ζρέδηα, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ηεο πνιεκηθήο πξνζπάζεηαο, θπζηθά ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπο. Δθηφο απφ ηελ πφιε θαη ηελ ελδνρψξα ηεο, νη Γεξκαλνί ζπκπεξηέιαβαλ ζηελ 

ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο δψλε Καηνρήο ζηε Μαθεδνλία ηηο πεξηνρέο Κηιθίο, Βηζαιηίαο, 

Υαιθηδηθήο, Πηεξίαο, Ζκαζίαο, Πέιιαο, Κνδάλεο, Φιψξηλαο, θαζψο θαη ηελ πεξηνρή ηνπ 

Γηδπκνηείρνπ ζηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα. ηε δψλε απηή εληάρζεθαλ θαη θάπνηα λεζηά ηνπ 

βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ηα νπνία ζπκπιήξσλαλ ηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Θεζζαινλίθεο-

Αηγαίνπ, φπσο ζα νλνκαδφηαλ ζην εμήο ν γεξκαληθφο ηνκέαο επζχλεο.
151

 

Ο εδαθηθφο δηακειηζκφο ηεο ρψξαο αληηπξνζψπεπε, ιίγν έσο πνιχ, ηηο πνιηηηθέο 

απαηηήζεηο θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ ηξηψλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ, φληαο κέξνο κίαο 

επξχηεξεο ρσξηθήο αλαδηαλνκήο ζηα Βαιθάληα, ππφ ηε γεξκαληθή εγεκνλία.
152

 Απφ απηήλ 

ηελ άπνςε, ε αλάιεςε ηεο δηνηθεηηθήο επζχλεο, εθ κέξνπο ησλ Γεξκαλψλ, κφλν 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο ζηξαηεγηθψλ πεξηνρψλ, αληαλαθινχζε ηελ επηζπκία 

ηνπ Hitler λα απνπνηεζεί ην Γ΄ Ράηρ ηνπ θχξηνπ βάξνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

θαηερφκελσλ εδαθψλ, κεηαζέηνληάο ην ζηνπο Ηηαινχο θαη ζηνπο Βνχιγαξνπο.
153

  

ε απηφ αθξηβψο ην πιαίζην εληαζζφηαλ θαη ε «Οδεγία ηνπ Φχξεξ Αξ. 29» ηεο 17
εο

 

Μαΐνπ 1941 ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ν γεξκαληθφο  ζηξαηφο έπξεπε λα επσθειεζεί απφ ηελ 

ππάξρνπζα ειιεληθή δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε απαζρφιεζε ή θαη ε εθ λένπ 

ίδξπζε πεξαηηέξσ γεξκαληθψλ, είηε ζηξαηησηηθψλ είηε πνιηηηθψλ, ππεξεζηψλ.
154

 Δμάιινπ, 

είρε πξνεγεζεί θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο πξψηεο απφ ηηο ηξεηο θαηνρηθήο θπβέξλεζεο, απηή ηνπ 
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Γεσξγίνπ Σζνιάθνγινπ, ε νπνία δηεπθφιπλε θαηά πνιχ ηελ πξνψζεζε ησλ λαδηζηηθψλ 

ζρεδίσλ, ζε κηθξφηεξν βαζκφ βέβαηα, ηελ επηηπρή πξαγκάησζή ηνπο. 

Ζ Θεζζαινλίθε κε ηηο δηθέο ηεο ηνπηθέο Αξρέο -παξά ηε ζρεηηθή απηνλνκία πνπ 

δηαηήξεζε ν ηνκέαο ηεο- δελ απνηέιεζε εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

βέβαηα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη ε, θαηά έλαλ βαζκφ, αλνκνηνκνξθία πνπ ραξαθηήξηδε ηε 

δηνίθεζε. Έηζη, ηξνρνπέδε ζηηο αξρηθέο γεξκαληθέο επηζπκίεο ζηάζεθε ε ζχζηαζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξσλ γεξκαληθψλ θαη κάιηζηα αληηθξνπφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηηο νπνίεο πξνζέθξνπε 

θαη ε ειιεληθή γξαθεηνθξαηία.
155

  

Ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ πφιε, νη γεξκαληθέο Αξρέο πξψηηζηα 

ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ηάμεο θαη ηεο πεηζαξρίαο, νη νπνίεο είραλ ζαθψο 

δηαζαιεπηεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα απεηιείηαη κε θαηάξξεπζε θάζε ηνκέαο ηεο θνηλσληθήο 

δσήο. Σαπηφρξνλα, δεκφζηνη ππάιιεινη ληφπηνη αιιά, θπξίσο, θαηαγφκελνη απφ άιια κέξε 

ηεο Διιάδαο, εγθαηέιεηπαλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη πξνζπαζνχζαλ κε θάζε κέζν λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ πφιε. Σν ίδην έθαλε, βέβαηα, θαη θάζε πνιίηεο πνπ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαθχγεη.
156

 ην θαηψθιη κίαο λέαο θαη «ζθνηεηλήο» πεξηφδνπ, φπσο απηή 

θάληαδε ζηα κάηηα ησλ θαηνίθσλ, φζνη είραλ ζπγγελείο ή δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ 

Αζήλα έθπγαλ γηα εθεί, ελψ αξθεηνί απφ εθείλνπο πνπ είραλ θχγεη εθηφο πφιεο ιφγσ ησλ 

βνκβαξδηζκψλ, παξεκείλαλ ζηελ πεξηθέξεηα απφ ην θφβν ησλ Γεξκαλψλ.
157

 

Χζηφζν, ε επηζηξνθή ησλ ειιεληθψλ αξρψλ δελ ζπληειέζηεθε απξφζθνπηα, θαζψο 

εθηφο απφ ηηο ειιείςεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ,
158

 πξνβιήκαηα εκθαλίζηεθαλ θαη ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Πξνο επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, ε θαηνρηθή δηνίθεζε πξνέβε ζε 

δηνξηζκνχο πνιηηψλ αιιά θαη αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ. Ζ δηαηήξεζε 

ησλ θνηλνηαξρψλ θαη ησλ δεκάξρσλ ηεο κεηαμηθήο πεξηφδνπ, αιιά θαη ησλ αλψηεξσλ 

ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο, είρε σο ζπλέπεηα ηε ζπληήξεζε, σο έλα βαζκφ, ησλ δνκψλ ηνπ 

κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο.
159
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ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα αλαζπλζέζεη ηνλ ραξαθηήξα ησλ ππνθεηκέλσλ θαη 

ηεο δξάζεο ηνπο σο δηεξκελείο ζην θαηνρηθφ πιαίζην ηεο Θεζζαινλίθεο. Απφ απηήλ ηελ 

άπνςε, κε βάζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεγψλ, ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα αλαδεηεζνχλ νη πεγέο ηεο γεξκαλνθσλίαο (φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ) αιιά θαη 

ηα θίλεηξα ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνζέθεξαλ, εζειεκέλα ή κε, ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηηο Αξρέο 

Καηνρήο. Αθφκε, ζα αλαδεηεζνχλ νη ιφγνη πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνπο θαηαθηεηέο θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, παξά ηελ ππνζηειέρσζε θαη ηηο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο, ην 

πιήζνο ησλ ειιεληθψλ θαη γεξκαληθψλ ζεζκψλ δηνίθεζεο φθεηιε λα αληαπνθξηζεί αθελφο 

ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ειιεληθνχ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θη αθεηέξνπ 

ζηελ εθαξκνγή ησλ πνηθίισλ παξακέηξσλ θαη δηαηαγψλ πνπ εθπνξεχνληαλ απφ ηε λαδηζηηθή 

«Νέα Σάμε». «Αξσγνί» ζην εγρείξεκα απηφ ππήξμαλ γεξκαλνκαζείο πνπ αλέιαβαλ λα 

κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 

γισζζηθή επηθνηλσλία. Ζ αλάγθε απηή γηα δηακεζνιαβεηέο ήηαλ εμαξρήο επηηαθηηθή, φπσο 

απνδεηθλχνπλ αλαθνηλψζεηο ζην πξσηνζέιηδν ηεο θαηνρηθήο εθεκεξίδαο Νέα Δπξώπε ηεο 

20
εο

 Απξηιίνπ 1941. 

Αλάγθε ππεξεζηψλ δηεξκελείαο είραλ, βέβαηα, θαη νη δχν πιεπξέο, Έιιελεο θαη 

Γεξκαλνί. Απηφ βεβαηψλεηαη, αξρηθά, απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο θαηαρσξήζεηο αγγειηψλ 

ζηνλ εκεξήζην Σχπν απφ ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο ηφζν γηα κεηαθξαζηέο φζν θαη γηα 

δαθηπινγξάθνπο. Χζηφζν, νη ελέξγεηεο γηα θιήζεηο δηεξκελέσλ κέζσ ηνπ Σχπνπ, θάλεθαλ 

αλαπνηειεζκαηηθέο αλ θξίλεη θαλείο απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γήκνπ «λα πξνβή εηο ηελ 

πξφζιεςηλ Γεξκαλνκαζψλ θαηφπηλ εμεηάζεσλ, πξνζθαιεί ηνπο επηζπκνχληαο λα δηνξηζζψζη  

θαη θαηέρνληαο ηειείσο ηελ Γεξκαληθήλ θαη Διιεληθήλ γιψζζαλ φπσο ππνβάιισζη κέρξη ηεο 

15
εο

 ηξέρνληνο κελφο ζρεηηθήλ αίηεζηλ ελ ε λα αλαθέξσζη ηα πξνζφληα ησλ θαη ηελ γλψζηλ 

ηεο Γεξκαληθήο θαη Διιεληθήο Γιψζζεο».
160

 Οη εμεηάζεηο φζσλ θαηείραλ ηα ζρεηηθά 

πξνζφληα ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηηο 19 Μαΐνπ ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ.
161

  

Πάλησο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κηζζνδνζίαο ησλ δηεξκελέσλ ζηηο 

πέληε ρηιηάδεο δξαρκέο σο αλψηαην φξην, κέζσ απφθαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, έλαο αξηζκφο δηεξκελέσλ θαίλεηαη λα πξνζειήθζε πξηλ απφ ηνλ 

Μάην ηνπ 1941.
162

 Δπηπιένλ, ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο θέξεηαη λα ζπζηάζεθε, θαηφπηλ 
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 ΚΗΘ, Γεκνηηθφ Αξρείν, 1941, θάθ. 3, ππνθάθ. 2, Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Πξφζιεςηο Γεξκαλνκαζψλ», 

Θεζζαινλίθε, 10 Μαΐνπ 1941. 
161

 ην ίδην, Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Πξφζθιεζηο εμεηάζεσο Γεξκαλνκαζψλ», Θεζζαινλίθε, 16 Μαΐνπ 1941. 
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 ΚΗΘ, Γεκνηηθφ Αξρείν, 1941, θάθ. 14, ππνθάθ. 10, Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Απφθαζε Γηνηθνχζεο  

Δπηηξνπήο», Θεζζαινλίθε, 28 Απξηιίνπ 1941. 
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έγθξηζεο απφ ηελ Γεληθή Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, Γξαθείν Πιεξνθνξηψλ θαη Μεηαθξάζεσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ηεο ζπλελλφεζεο κε ηηο ηνπηθέο γεξκαληθέο Αξρέο.
163

 

Γελ είλαη γλσζηφ πνηνη, ζε πνηεο ζέζεηο θαη πφζνη πξνζειήθζεζαλ, ηειηθά, σο δηεξκελείο 

απφ ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, κέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Βέβαην είλαη, φκσο, 

φηη κέζσ απηνχ ηνπ απξνζδηφξηζηνπ αξηζκνχ πιεξψζεθαλ ζέζεηο θαη ζε άιιεο ειιεληθέο 

ππεξεζίεο, φπσο ζην Κέληξν Αιινδαπψλ ηεο πφιεο. Με επηζηνιή ηνπ πξνο ηε Γεληθή 

Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο ν κνίξαξρνο θαη δηνηθεηήο ηνπ Κέληξνπ Υαξάιακπνο Γαζθαιφπνπινο 

δεηνχζε ηνλ δηνξηζκφ ελφο γεξκαλνκαζνχο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε ζπλεξγαζία κε 

ηηο γεξκαληθέο ζηξαηησηηθέο Αξρέο. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο δηαζέζηκνπ πξνζψπνπ, ν 

δηνηθεηήο πξφηεηλε ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο κε ηε κνξθή ηεο απφζπαζεο ζην Κέληξν ελφο απφ 

ηνπο πξνζθάησο πξνζιεθζέληεο δηεξκελείο ζηνλ Γήκν. Ζ Γεληθή Γηνίθεζε θνηλνπνίεζε ην 

αίηεκα ζηελ αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία κε ηε δηαηαγή άκεζεο εθηέιεζήο ηνπ.
164

 

Σελ άλνδν ησλ «κεηνρψλ» ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζηε λέα θαηνρηθή ηάμε πξαγκάησλ 

θαίλεηαη λα αληηιήθζεθαλ απφ λσξίο νη γεξκαλνκαζείο ηεο πφιεο. ζνη γηα δηάθνξνπο, 

πξνζσπηθνχο ή άιινπο ιφγνπο, δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αξρηθέο θιήζεηο ειιεληθψλ θαη 

γεξκαληθψλ θνξέσλ εμνπζίαο, πξνηίκεζαλ λα θηλεζνχλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Απηφ ζήκαηλε 

είηε λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο δάζθαινη ηεο γιψζζαο, φπσο δηεκήλπαλ ζην θνηλφ 

ηεο πφιεο θπξία πνπ ζπνχδαζε ζηελ Γεξκαλία
165

 θαη Γεξκαλίδα θηιφινγνο, θάηνρνο θαη ηεο 

ειιεληθήο,
166

 είηε λα δεηνχλ απηφλνκα ζέζε δηεξκελέα, φπσο ζεκείσλε ζηελ αγγειία ηνπ 

ζηνλ Σχπν πνιχγισζζνο θχξηνο πνπ κηινχζε ειιεληθά, γεξκαληθά, γαιιηθά, ηηαιηθά, 

ξνπκαληθά θαη ηνπξθηθά.
167

 

Μάιηζηα, πέξα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο πνπ ζπλέρηζαλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, δειαδή ηε Γεξκαληθή ρνιή θαη ην παξάξηεκα ηεο Γεξκαληθήο Αθαδεκίαο 

ηνπ Μνλάρνπ, ηελ εκθάληζή ηνπο έθαλαλ θαη λέα θξνληηζηήξηα πνπ πξνζέθεξαλ ηαρχξξπζκα 

καζήκαηα γεξκαληθψλ κε «πξνζηηά δίδαθηξα».
168

 Με δχν ιφγηα, κε ηελ έλαξμε ηεο Καηνρήο 

ε γεξκαλνκάζεηα γλψξηζε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, θαζψο εληζρχζεθαλ νη ήδε 

ππάξρνπζεο δνκέο θαη δεκηνπξγήζεθαλ εθ ηνπ κεδελφο λέεο. 
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 Νέα Δπξώπε, 5 Μαΐνπ 1941, ζ. 2. 
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Πάγηα ηαθηηθή ησλ Γεξκαλψλ ζε θάζε πφιε πνπ έθηαλαλ ήηαλ λα αλαδεηνχλ, ζε πξψηε 

θάζε «θίινπο» θαη ππνζηεξηθηέο νη νπνίνη ζα απνθαίλνληαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκνη ζην πξψην 

δηάζηεκα ηαθηνπνίεζήο ηνπο ζηηο λέεο βάζεηο εγθαηάζηαζεο. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε. ηελ νδφ Μνλαζηεξίνπ αληηπξνζσπεία ηνπηθψλ επηθαλψλ πξνζσπηθνηήησλ 

αλέκελε ηελ εγεζία ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ γηα λα ηελ ππνδερηεί. Μεηά «βαΐσλ θαη 

θιάδσλ» αλέκελε θαη ν Πεξηθιήο Βηδνπθίδεο ηνπο νκντδεάηεο ηνπ Γεξκαλνχο.
169

  

Ο Πεξηθιήο Βηδνπθίδεο, γελλεκέλνο ην 1879 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζπνχδαζε ζηα 

παλεπηζηήκηα ηνπ Βεξνιίλνπ, ηεο Ηέλαο θαη ηνπ Μνλάρνπ λνκηθά, θηινζνθία θαη πνιηηηθέο 

επηζηήκεο θαη ην 1902 αλαθεξχρηεθε δηδάθηνξαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ.
170

 Σν 

1928 δηνξίζηεθε ηαθηηθφο θαζεγεηήο αζηηθνχ δηθαίνπ θαη θνζκήηνξαο ηνπ λεντδξπζέληνο 

ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο, ελψ δηαηέιεζε θαη πξχηαλεο ην 1931. Οη ζπνπδέο ηνπ ζηε Γεξκαλία, πνπ ηνλ 

θαηέζηεζαλ γεξκαλνκαζή, ν απηαξρηθφο ραξαθηήξαο ηνπ, ε έλζεξκε ππνδνρή ησλ Γεξκαλψλ 

ην 1941 ζπλεγφξεζαλ ζην λα ιάβεη ην πξνζσλχκην «Φνλ».
171

 Δθείλν πνπ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία είλαη φηη ν θαζεγεηήο Βηδνπθίδεο αλέιαβε, αλεπίζεκα, ηε ζέζε ηνπ 

δηεξκελέα/δηακεζνιαβεηή ζηηο ζπλνκηιίεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ Αξρψλ κε ηνπο θαηαθηεηέο, 

φπσο θαίλεηαη απφ ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο πγθιήηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Καηνρήο.  

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1941 επηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε επηθεθαιήο ηνλ Βηδνπθίδε 

ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γεξκαλφ θξνχξαξρν γηα λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ. Μείδνλ πξφβιεκα απνηεινχζε ε θαηάιεςε απφ ηνπο Γεξκαλνχο ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γεγνλφο πνπ δπζρέξαηλε αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ηδξχκαηνο. ηε ζπλάληεζε ε επηηξνπή απηή δελ θαηάθεξε λα ιάβεη δηαβεβαηψζεηο γηα 

επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο.
172

 Σφηε, απνθαζίζηεθε απφ ηελ χγθιεην ν Βηδνπθίδεο λα 

επηζθεθηεί ηνλ Γεξκαλφ πξφμελν ηεο πφιεο -κε ηνλ νπνίν ηνλ ζπλέδεαλ θηιηθνί δεζκνί- 

πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ζεηηθήο αληαπφθξηζεο ζην αίηεκα γηα παξαρψξεζε αηζνπζψλ ελφςεη 

ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηνλ εξρφκελν επηέκβξην.
173
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Οη παξεκβάζεηο ηνπ Βηδνπθίδε ζηηο γεξκαληθέο Αξρέο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην 

Παλεπηζηήκην ζπλερίζηεθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. ηαλ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1942, 

νη Γεξκαλνί ζπλέιαβαλ ηνλ θαζεγεηή ηακαηάθν, γηα άγλσζηνπο ιφγνπο ζχκθσλα κε ηνλ 

πξχηαλε, νη ζπγθιεηηθνί δήηεζαλ γηα άιιε κία θνξά ηε κεζνιάβεζε ηνπ Βηδνπθίδε ζην θίιν 

ηνπ Γεξκαλφ πξφμελν γηα λα εμαθξηβσζνχλ ηα αίηηα ηεο ζχιιεςήο, θαζψο θαη λα επηηεπρζεί 

επαθή καδί ηνπ. Χζηφζν, ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ κε ηνλ πξφμελν, ν θαζεγεηήο δελ θαηάθεξε 

λα εθκαηεχζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπιιεθζέληα. Ο πξχηαλεο δεζκεχηεθε λα πξνβεί θαη ζε 

άιιεο ελέξγεηεο «πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν ζπιιεθζείο θαζεγεηήο».
174

 

πλάδειθνο ηνπ Βηδνπθίδε ζην παλεπηζηήκην, ν Βαζίιεηνο Έμαξρνο ηνπνζεηήζεθε 

θαζεγεηήο ζηε λεντδξπζείζα έδξα Θενινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1942.
175

 Γελλεκέλνο ζην Καιέληδη Ησαλλίλσλ, θάηνηθνο Αζελψλ θαη 

«γεξκαλνζπνπδαζκέλνο», κεηεγθαηαζηάζεθε ζηε Θεζζαινλίθε κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ. 

Νσξίηεξα, θιήζεθε λα παξάζρεη ηηο γλψζεηο ηνπ, φρη επί ηεο Θενινγίαο, αιιά ζηε γεξκαληθή 

γιψζζα. Σνλ Αχγνπζην θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1941, ππφ αδηεπθξίληζηεο ζπλζήθεο αιιά 

πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο δεισκέλεο γεξκαλνθηιίαο ηνπ, ν Έμαξρνο βξέζεθε λα «εξγάδεηαη» σο 

δηεξκελέαο θαη κεηαθξαζηήο ζην αζελατθφ παξάξηεκα ηνπ Δηδηθνχ Σκήκαηνο Rosenberg.
176

 

Ζ «πξνυπεξεζία» απηή ήηαλ, κάιινλ, πνπ θαηνρχξσζε θαη ηνλ πξνλνκηαθφ ραξαθηήξα 

ηεο κεηαρείξηζήο ηνπ απφ ηηο γεξκαληθέο Αξρέο, φηαλ θαηέθηαζε ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο αξρέο 

ηνπ 1942. ηελ αλαδήηεζε θαηνηθίαο δελ ζπλάληεζε δπζθνιίεο, αθνχ κεηά απφ γεξκαληθή 

δηαηαγή εθθελψζεθε απφ ηνλ ελνηθηαζηή ηνπ, πξψελ αμησκαηηθφ ηνπ ζηξαηνχ θαη πξφζθπγα 

απφ ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, εβξατθήο ηδηνθηεζίαο δηακέξηζκα επί ηεο νδνχ Ακαιίαο, γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ.
177

 Οη επαθέο ηνπ κε ηηο θαηνρηθέο Αξρέο έγηλαλ ζηελφηεξεο -ή αθξηβψο ιφγσ 

απηνχ- φηαλ ηνπνζεηήζεθε επηζήκσο ζηε ζέζε ηνπ δηεξκελέα/δηακεζνιαβεηή ησλ ειιεληθψλ 

κε ηηο γεξκαληθέο ππεξεζίεο ζην ηνπηθφ θξνπξαξρείν ηνπ Λαγθαδά. Ο θαζεγεηήο Έμαξρνο, 

φκσο, απνδεηθλχνληαο φηη δελ ήηαλ έλαο απιφο «γξαθεηνθξάηεο», αιιά ελεξγφο 

ππνζηεξηθηήο ηνπ λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο, αλέιαβε θαη ξφιν πξνπαγαλδηζηή∙ ζπληάζζνληαο 

άξζξα θαη εθθσλψληαο ιφγνπο ελαληίνλ ησλ ηδενινγηθψλ ερζξψλ ηεο Διιάδαο, ζηα ειιεληθά 
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 Πξαθηηθά πγθιήηνπ ΑΠΘ, Βηβιίνλ 6
νλ

, ζ. 45. 
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 Πξαθηηθά πγθιήηνπ ΑΠΘ, Βηβιίνλ 5
νλ

, ζ. 127. 
176

 Bundesarchiv Berlin [BArch], NS 30/75 Berlin, Sonderkommando Rosenberg, “Abschlussbericht über 

dieTätigkeit des Sonderkommandos Rosenberg in Griechenland”, Anlage 1: “Verzeichnis der Mitarbeiter des 

Sonderkommandos Rosenberg in Griechenland”, ζ. 3. Σν έξγν ηεο θαηαιήζηεπζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ 

ησλ Δβξαίσλ αλά ηελ Δπξψπε είρε αλαιάβεη ην Sonderkommandos Rosenberg. Ο Alfred Rosenberg  ήηαλ 

θαλαηηθφο ελαληίνλ ησλ θνκκνπληζηψλ θαη ησλ Δβξαίσλ. Δίρε ηδξχζεη ην Ηλζηηηνχην Έξεπλαο ηνπ Δβξατθνχ 

Εεηήκαηνο, νη «κειεηεηέο» ηνπ νπνίνπ δηέηξεραλ ηελ θαηερφκελε Δπξψπε θαη ιεειαηνχζαλ ηηο θνηλφηεηεο ησλ 

Δβξαίσλ κε πξψηε απηή ηεο Γαιιίαο. 
177

 ηξάηνο Ν. Γνξδαλάο, Έιιελεο ελαληίνλ Διιήλωλ. Ο θόζκνο ηωλ Ταγκάηωλ Αζθαιείαο ζηελ θαηνρηθή 

Θεζζαινλίθε, 1941-1944, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2006, ζ. 106. 
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θαη ζηα γεξκαληθά, ε άξηζηε γλψζε ησλ νπνίσλ ηνλ θαζηζηνχζε «εμαηξεηηθφ ζπλεξγάηε». Οη 

δεκνζηεχζεηο ηνπ ζηε Νέα Δπξώπε απφ ηελ άλνημε ηνπ 1944, φηαλ θαη αλήιζε ζηελ αξρεγία 

ηνπ εζληθνζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο ΔΔΔ, γλσζηνχ απφ ηνλ Μεζνπφιεκν σο θαζηζηηθή 

νξγάλσζε Δζληθή Έλωζηο Διιάο, ζπκπιήξσζαλ ην πξνθίι ηνπ αληηθνκκνπληζηή θαη 

εζληθφθξνλα, ην νπνίν, άιισζηε, επηρεηξνχζε λα πξνβάιιεη ζε θάζε επθαηξία.
178

 

ην ειιεληθφ ηκήκα ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ θαη Πξνπαγάλδαο, ν Έμαξρνο, πηζαλφηαηα είρε 

έξζεη ζε επαθή κε ηνλ Έιιελα επηθεθαιήο Δπξηπίδε Υεηκσλίδε. Γελλεκέλνο ζηελ 

Σξαπεδνχληα ηνπ Πφληνπ, ην 1901, ήηαλ δεκνδηδάζθαινο θαη δεκνζηνγξάθνο. Οη Γεξκαλνί 

εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο γλψζεηο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο θαη ηνλ ηνπνζέηεζαλ ζην Γξαθείν σο 

δηεξκελέα θαη κεηαθξαζηή.
179

 Δμάιινπ, αξζξνγξαθνχζε ηαθηηθά θαη ζηηο εθεκεξίδεο Νέα 

Δπξώπε θαη Απνγεπκαηηλή, ηεο νπνίαο πξνπνιεκηθά ήηαλ ζπλεξγάηεο. Παξφηη ε ζέζε ηνπ σο 

κεηαθξαζηήο δελ ήηαλ θαζφινπ επνπζηψδεο, νη κάξηπξεο ζηε κεηαπνιεκηθή δίθε ελαληίνλ 

ηνπ Υεηκσλίδε δελ θαηέζεζαλ θάηη ζεκαληηθά επηιήςηκν, θαζηζηψληαο ηνλ αζψν γηα ηελ 

θαηεγνξία ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ερζξφ θαη ηεο επηδίσμεο πξνζσπηθνχ νθέινπο.
 180   

εκαληηθή πεγή γεξκαλνθψλσλ ζηε Θεζζαινλίθε απνηεινχζε, θπζηθά, ε γεξκαληθή 

παξνηθία ηεο πφιεο, ζηα κέιε ηεο νπνίαο νη θαηαθηεηέο βξήθαλ πξνλνκηαθνχο ζπλεξγάηεο. 

Γεξκαλφθσλνο θαη κέινο ηεο παξνηθίαο ήηαλ θαη ν Αιέμαλδξνο Άιηκαλ, γελλεζείο ην 1909 

ζηε Θεζζαινλίθε. Ο Άιηκαλ, ππφ αδηεπθξίληζηεο ζπλζήθεο, πξνζειήθζε σο δηεξκελέαο ζηε 

Γεξκαληθή Τπεξεζία ηέγαζεο θαη Καηαιπκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

πξνέβαηλε απηνβνχισο ζε εμψζεηο ελνίθσλ απφ ηηο θαηνηθίεο ηνπο θαη ζηε ζέζε ηνπο 

ηνπνζεηνχζε άιινπο, ζχκθσλα πηζαλφλ κε δηαηαγέο ησλ Γεξκαλψλ ή θαη πξνζσπηθέο ηνπ 

απνθάζεηο, θαζψο ρξεκαηηδφηαλ κε πςειά γηα ηελ επνρή πνζά. ηε δηακεζνιάβεζε κε ηελ 

ππεξεζία θαη ηνπο ζρεηηδφκελνπο κε θαηαιχκαηα ηα νπνία παξέρνληαλ γηα ηε ζηέγαζε 

Γεξκαλψλ αμησκαηνχρσλ, εθβίαδε φζνπο αξλνχληαλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο δηαηαγέο θαη 

ηαπηφρξνλα μερψξηδε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φζα αληηθείκελα απφ ηηο νηθνζθεπέο είραλ κεγάιε 

αμία, φπσο έπηπια θαη πνηθίια πνιχηηκα είδε.
181

 

πλάδειθνο ηνπ Άιηκαλ ζηελ Τπεξεζία Καηαιπκάησλ θέξεηαη λα ήηαλ θαη ε Μαξία 

Μπέλνβηηο. Ζ Μπέλνβηηο γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1910. Ζ έλαξμε ηεο 

Καηνρήο ηελ βξήθε ελδεή λα θαηνηθεί ζην ππφγεην ελφο κεγάξνπ ζηελ νδφ Παχινπ Μειά 24 
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 ην ίδην, ζ. 109. 
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Γηθαζηεξίνπ Γσζηιφγσλ [ζην εμήο ΔΓΓ], Α/Α ΚΤΣ. 33, Α. Α. θάθ. 387, «ΠΡΑΞΗ: Παξάβαζηο πλη. Πξάμεσο 

6/45», Θεζζαινλίθε, 22 επηεκβξίνπ 1945. 
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 Αιεμάλδξα Παηξηθίνπ, «“Ζ Δπξψπε ηεο Νέαο Δπξψπεο”»: Απεηθνλίζεηο ηεο Γεξαηάο Ζπείξνπ ζε κία 
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 ΓΑΚ-ΗΑΜ, ΔΓΓ, θάθ. 347, «Αξηζκφο βνπιεχκαηνο 94
α
», Θεζζαινλίθε, 10 Ηνπιίνπ 1945. 
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ρσξίο ζαθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Με ηελ άθημε ησλ Γεξκαλψλ έιαβε ηελ 

γεξκαληθή ππεθνφηεηα θαη επηηάρζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ην δηακέξηζκα ηνπ Νηθφιανπ 

Εαθεηξίνπ ζην ίδην κέγαξν. Άξρηζε λα εξγάδεηαη σο δηεξκελέαο ζηελ ελ ιφγσ ππεξεζία, φπνπ 

έθαλε δηεπζεηήζεηο θαηά ην δνθνχλ απνθνκίδνληαο ζεκαληηθά ρξεκαηηθά πνζά γηα ηνλ εαπηφ 

ηεο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε άξδελ ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, 

πηζαλνινγείηαη φηη είρε ζηελέο ζρέζεηο κε πςειφβαζκνπο Γεξκαλνχο θαη Βνχιγαξνπο 

αμησκαηνχρνπο, νη νπνίνη ηελ επηζθέπηνληαλ ζην δηακέξηζκά ηεο θη επηπιένλ γείηνλέο ηεο ηελ 

έβιεπαλ λα επηβηβάδεηαη ζπρλά ζε ζηξαηησηηθά νρήκαηα. ηαλ ηεο δεηήζεθε λα κεζνιαβήζεη 

γηα ηελ απειεπζέξσζε Διιήλσλ θξαηνπκέλσλ, αξλήζεθε θαη κάιηζηα πξνπαγάλδηδε ηε λίθε 

ησλ Γεξκαλψλ.
182

  

Χο κεηαθξάζηξηα θαη δαθηπινγξάθνο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο εξγάζηεθε θαη ε λεαξή 

Άλλα Καηζάλνπ, γελλεζείζα ην 1921. ηελ νδφ Καξφινπ Νηει 5 βξηζθφηαλ εγθαηεζηεκέλε 

ε 1
ε
 Γεξκαληθή Μνλάδα, φπνπ ε Καηζάλνπ απφ ηελ 1

ε
 Ηνπιίνπ 1942 κεηέθξαδε θαη 

δαθηπινγξαθνχζε έγγξαθα. χκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηεο ζηε κεηαπνιεκηθή δίθε ηεο γηα 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ερζξφ, δέρηεθε ηε δνπιεηά επεηδή είρε αλάγθε ηα ρξήκαηα θη φρη επεηδή 

έηξεθε αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο γηα ηνπο Γεξκαλνχο. ηελ ππεξεζία ηεο εξγάδνληαλ ζπλνιηθά 

είθνζη άηνκα. εκαληηθφ «ζέιγεηξν» γηα ηελ ίδηα αιιά θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο ήηαλ ην 

γεγνλφο πσο ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο ιάκβαλαλ δηάθνξα ηξφθηκα θαη 

πξντφληα ρσξίο λα πιεξψλνπλ δαζκνχο.
183

 ηελ ηειεπηαία ηεο επίζθεςε ζην ηεισλείν ηελ 

27
ε
 Οθησβξίνπ 1944 γηα λα παξαιάβεη ηε ζπλεζηζκέλε πνζφηεηα ηξνθίκσλ πνπ ηεο 

αλαινγνχζε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο ηεο, κεηέθεξε θαηφπηλ γεξκαληθήο δηαηαγήο θαη ζάθνπο 

αιεμίπησησλ. Σν γεγνλφο απηφ ζεσξήζεθε χπνπην γηα νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε κε θαηαβνιή θφξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο.
184

  

Δθείλν πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί αμηνζεκείσην ζηελ ππφζεζε Καηζάλνπ είλαη 

έλα είδνο ζπζηαηηθήο επηζηνιήο/πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ ίδηα κε ζπληάθηεο ηνπο εξγνδφηεο ηεο 

ζρεηηθά κε ηηο θαιέο ηεο ππεξεζίεο σο δηεξκελέαο θαη ζηελνγξάθνο. Πνιχ πεξηζζφηεξν 

εληππσζηαθή είλαη ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ην έγγξαθν, 28 Οθησβξίνπ 1944, δχν εκέξεο 

δειαδή πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο. χκθσλα κε ηνλ δηνηθεηή ηεο 

ηξαηησηηθήο Δπηκειεηείαο 812: «Ζ δεζπνηλίο Καηζάλνπ […] εθηεινχζε πάληα ηα 

                                                           
182

 Δθεηείν Θεζζαινλίθεο [ζην εμήο ΔΘ], ΔΓΓ, Τπφζεζε Μαξίαο Μπέλνβηηο, «Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσο ηνπ 
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Μαΐνπ 1945». 
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θαζήθνληα πνπ ηεο αλαηέζεθαλ κε εμαηξεηηθή επηκέιεηα θαη θξνληίδα».
185

 Σν ζεκείσκα απηφ 

ζα κπνξνχζε λα αλαηξέςεη ηε δήισζε ηεο Καηζάλνπ φηη δελ ήηαλ ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ 

κία απιή ππάιιεινο∙ εθηφο αλ ε εμαηξεηηθή επηκέιεηα θαη θξνληίδα ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο σο δηεξκελέαο θαη δαθηπινγξάθνο, ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο 

νπνηαζδήπνηε απιήο ππαιιήινπ. 

Σν γεγνλφο εθείλν πνπ απνηέιεζε πξφζθνξν έδαθνο γηα νπνηνλδήπνηε επηζπκνχζε ηνλ 

ζρεηηθά εχθνιν πινπηηζκφ ηνπ ζηελ πεξίπησζε κάιηζηα πνπ δηαηεξνχζε ιίγν έσο πνιχ 

πνηθηιψλπκεο ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο θαηαθηεηέο, δελ ήηαλ άιιν απφ ηε δηαζπάζηζε ησλ 

εβξατθψλ πεξηνπζηψλ. Ηδίσο ζηε Θεζζαινλίθε, πξηλ αθφκε απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ 

αληηζεκηηηθψλ κέηξσλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ηα κέιε ηεο πνιππιεζνχο εβξατθήο 

θνηλφηεηαο επηβηβάδνληαλ ζηα ζηδεξνδξνκηθά βαγφληα κε πξννξηζκφ ηα αλαηνιηθά εδάθε, 

ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία έλαο άλεπ πξνεγνπκέλνπ κεραληζκφο πθαξπαγήο ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο, 

θηλεηψλ θαη αθίλεησλ.
186

 

Απφ ην πιήζνο ησλ πξφζπκσλ ζπλεξγαηψλ ησλ Γεξκαλψλ πνπ θαξπψζεθαλ εβξατθέο 

πεξηνπζίεο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ θαη φζνη γεξκαλνκαζείο αλέιαβαλ πνηθηινηξφπσο 

ηε δηακεζνιάβεζε γηα ηα δεηήκαηα απηά. Απφ ηα πιείζηα παξαδείγκαηα ζα κπνξνχζε 

ελδεηθηηθά λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ηνπ θαπλέκπνξνπ Πεξηθιή Γξεγνξηάδε ζηνλ νπνίν σο 

αληάιιαγκα γηα ηελ ππεξεζία ηεο θφξεο ηνπ σο δηεξκελέα, δφζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Max 

Merten θαη φρη κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Γηαρεηξίζεσο Ηζξαειηηηθψλ Πεξηνπζηψλ (ΤΓΗΠ),
187

 ην 

θαξκαθείν ηνπ Ηζαάθ Κνχλην κε φιν ην θαξκαθεπηηθφ πιηθφ ζηελ νδφ Αγίνπ Μελά 11.
188

 

Ζ πεξίπησζε παηέξα θαη θφξεο Γξεγνξηάδε δελ ήηαλ ε κνλαδηθή ζηελ νπνία νη 

κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο αληαιιάζζνληαλ κε είδνο πνιιψ δε κάιινλ κε εβξατθέο 

πεξηνπζίεο. Ζ νηθνγέλεηα Πξνέδξνπ θέξεηαη λα είρε ζηελέο ζρέζεηο κε ηηο θαηνρηθέο Αξρέο, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δξάζε ηνπ Γεκεηξίνπ Πξνέδξνπ, ηνπ αδειθνχ ηνπ Αλδξέα θαη ηνπ 

γηνχ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Πξνέδξνπ. Γη‟ απηνχο ε γεξκαληθή Καηνρή ζηε Θεζζαινλίθε ππήξμε 
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κία, κάιινλ, νηθνγελεηαθή ππφζεζε, θαζψο, ελεπιάθεζαλ κε ηνπο θαηαθηεηέο ηνπο νπνίνπο 

παξνπζηάδνληαη λα είραλ θαισζνξίζεη έλζεξκα.
189

 

Ο Κσλζηαληίλνο γελλήζεθε ην 1921 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Καηνρήο δνχζε ζηε Θεζζαινλίθε. Απφ ην 1936 αλήθε ζηελ Δζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο 

(ΔΟΝ). ηαλ νη Γεξκαλνί θαηέιαβαλ ηε Θεζζαινλίθε δηέηαμαλ ηνπο απνθνίηνπο ησλ 

γεξκαληθψλ ζρνιείσλ, δειαδή ηεο Γεξκαληθήο ρνιήο θαη ηεο Γεξκαληθήο Αθαδεκίαο, λα 

παξνπζηαζηνχλ γηα λα αλαιάβνπλ ζέζεηο δηεξκελέσλ. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ θαη ν 

εηθνζάρξνλνο Κσλζηαληίλνο Πξνέδξνπ.
190

 

Αξρηθά, παξά ηελ άξλεζή ηνπ λα παξνπζηαζηεί ζηνπο Γεξκαλνχο, ηνπνζεηήζεθε ζηελ 

Feldkommandatur. θνδξή ηνπ επηζπκία ήηαλ, φκσο, λα θχγεη ζην εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπνπδάζεη πνιηηηθφο κεραληθφο. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, κεηά απφ ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ππέβαιιε ηελ παξαίηεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαρσξήζεη γηα λα θνηηήζεη ζην 

Πνιπηερλείν ηεο Βηέλλεο. χκθσλα κε ηνλ παηέξα ηνπ, Γεκήηξην Πξνέδξνπ, ην γεγνλφο απηφ 

εθλεχξηζε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ θαη, ελ είδε ηηκσξίαο, ηνλ ηνπνζέηεζαλ ζηε γεξκαληθή 

Μπζηηθή Αζηπλνκία ηξαηνχ (GFP).
191

 Λίγν αξγφηεξα, ππφ αδηεπθξίληζηεο ζπλζήθεο, 

πηζαλφηαηα ζηηο αξρέο ηνπ 1942, πέηπρε λα απνθηήζεη δηαβαηήξην θαη λα εγγξαθεί ζην 

Πνιπηερλείν ηεο Βηέλλεο.  

Σν δηάζηεκα πνπ ππεξέηεζε σο δηεξκελέαο ζηηο παξαπάλσ γεξκαληθέο ππεξεζίεο, ε 

δξάζε ηνπ αθνξνχζε, θπξίσο, ζε ζπκκεηνρή ζε ζπιιήςεηο θαη αλαθξίζεηο. Φέξεηαη λα 

νπινθνξνχζε θαη λα ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε ζχιιεςε κειψλ νξγάλσζεο πνπ θξφληηδε γηα 

ηελ απφθξπςε θαη δηαθπγή Άγγισλ ζηξαηησηψλ. Μέινο κίαο ηέηνηαο νξγάλσζεο ήηαλ θαη ν 

Παληειήο πκεσλίδεο, πνπ εξγαδφηαλ σο ππάιιεινο ζην θαηάζηεκα ςηιηθψλ ηνπ 

Υαξάιακπνπ Παληαδίδε. χλδεζκφο ηνπ ήηαλ ν Γεψξγηνο Πνιπρξνληάδεο, αμησκαηηθφο ηεο 

ειιεληθήο αεξνπνξίαο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1942 νη δχν Άγγινη πνπ πεξηέζαιπαλ 

ζπλειήθζεζαλ απφ ηηο γεξκαληθέο Αξρέο θαη απνθαιχθζεθε ε ηαπηφηεηα ηνπ πκεσλίδε.
192

 

Σε ζχιιεςή ηνπ αλέιαβε ε  Μπζηηθή Αζηπλνκία ηξαηνχ κε ηνλ Πξνέδξνπ σο δηεξκελέα. 

πσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Παληαδίδε, δχν Γεξκαλνί κε ηε ζπλνδεία ηνπ Πξνέδξνπ, ν 

νπνίνο νπινθνξνχζε, έθαλαλ έξεπλα ζην θαηάζηεκά ηνπ αλαδεηψληαο ηνλ πκεσλίδε θαη 

ηνπ δήηεζαλ λα ηνπο ππνδείμεη ηελ θαηνηθία ηνπ. Παξνπζία ηνπ Παληαδίδε, ζηηο 13 
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 ΓΑΚ-ΗΑΜ, ΔΓΓ, θάθ. 350, «Κέληξνλ Αιινδαπψλ Θεζ/λίθεο πξνο ηνλ θνλ. Δπίηξνπνλ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γνζηιφγσλ», Θεζζαινλίθε, 23 Οθησβξίνπ 1945. 
190

 ην ίδην, «Έλνξθνο βεβαίσζηο», Θεζζαινλίθε, 10 Μαΐνπ 1947. 
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Φεβξνπαξίνπ, ν πκεσλίδεο ζπλειήθζε θαη νδεγήζεθε ζηελ Κιηληθή Βαγηαλνχ.
193

 Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάθξηζήο ηνπ ν Πξνέδξνπ ήηαλ ζπλερψο παξψλ θαη ζπκκεηείρε ζηνλ 

μπινδαξκφ ηνπ, ελψ ηνλ απεηινχζε θαη κε ην φπιν ηνπ. Γεληθά, ήηαλ παξψλ ζε πνιιέο 

ζπιιήςεηο Διιήλσλ θαη πάληα έδηλε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο Γεξκαλνχο.
194

 

Ο παηέξαο ηνπ Γεκήηξηνο ηνλ Μάην ηνπ 1942, ιακβάλνληαο άδεηα άλεπ απνδνρψλ απφ 

ηελ Οξγαληζκφ Τδξεχζεσο Θεζζαινλίθεο φπνπ εξγαδφηαλ σο ινγηζηήο, ηαμίδεςε ζηε Βηέλλε 

γηα λα ηνλ επηζθεθηεί.
195

 χκθσλα, φκσο, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ εηζέπξαηηε θαλνληθά ηνλ 

κηζζφ ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ. Δθεί, ε παξακνλή ηνπ παξαηάζεθε πέξαλ 

ηεο άδεηάο ηνπ, θαζψο εξγάζηεθε γηα λα βνεζήζεη νηθνλνκηθά ηνλ Κσλζηαληίλν απφ ηε 

ζηηγκή πνπ δηέζεηε πιένλ ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ ζηε γεξκαληθή γιψζζα. Μάιηζηα, ζην 

εξγνζηάζην πνπ εξγαδφηαλ αλέπηπμε θαη ειιεληθή παηξησηηθή δξάζε, βνεζψληαο ηνπο 

ππφινηπνπο Έιιελεο εξγάηεο.
196

 Δπηζηξέθνληαο απφ ηελ Απζηξία, ν Γεκήηξηνο Πξνέδξνπ 

απνζπάζηεθε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ζηελ ΤΓΗΠ. ηνλ δηνξηζκφ απηφλ ζπλεγφξεζε αζθαιψο 

ε γλψζε ησλ γεξκαληθψλ, ηα νπνία ζπλέρηζε λα κειεηά κέζσ καζεκάησλ ζηε Γεξκαληθή 

Αθαδεκία.
197

 Δθεί, ηνπνζεηήζεθε πξντζηάκελνο ζην Γξαθείν Γηαβηβάζεσλ Γηαηαγψλ Αξρψλ 

Καηνρήο, ζηνηρείν πνπ ζεκαίλεη φηη ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ δηαηαγψλ 

θαη απνθάζεσλ πνπ έθηαλαλ ζηελ ΤΓΗΠ απφ ηνπο Γεξκαλνχο.
198

  

Παξά ηα ιεγφκελά ηνπ, φηη ε ζέζε απηή ήηαλ απζηεξά γξαθεηνθξαηηθή, βέβαην είλαη φηη 

ηνπ δηλφηαλ ε επθαηξία λα γλσξίδεη πξψηνο απ‟ φινπο ηηο δηαηαγέο ησλ Αξρψλ Καηνρήο γηα 

ηελ ηχρε ησλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ θαη, ίζσο, είρε ηε δπλαηφηεηα ηεο θαηά ην δνθνχλ 

εξκελείαο ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην, δελ πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο πσο πέηπρε γηα ηνλ 

αδειθφ ηνπ Αλδξέα λα ηεζεί κεζεγγπνχρνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ Μσΐο Μπελξνπκπή ζηελ 

νδφ Βαζηιέσο Ζξαθιείνπ 3 κε ηελ πξαγκαηηθή ή φρη αηηηνινγία φηη ήηαλ πξφζθπγαο απφ ηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία.
199

 Καη γηα ηνλ ίδην, φκσο, παξφιν πνπ δελ ήηαλ πξφζθπγαο, 

δηαηππψζεθε κεηαπνιεκηθά φηη αλέιαβε ηε δηαρείξηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο παιηθψλ ηνπ Υαΐκ 
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Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο. 
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 ην ίδην, «Πξσηφθνιινλ», Θεζζαινλίθε, 15 Ννεκβξίνπ 1943. 
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Μπελξνπκπή ζηελ νδφ Καπνδηζηξίνπ 9 αιιά θαη φηη ελήξγεζε γηα λα δηνξηζηνχλ 

κεζεγγπνχρνη πεξηνπζηψλ δηαθνξεηηθνί απφ ηηο αξρηθέο απνθάζεηο ηεο ΤΓΗΠ. 

Γηα ην γεγνλφο φηη αλέιαβε κεζεγγπνχρνο εβξατθήο πεξηνπζίαο θαηεγνξήζεθε θαη ν 

Σάθεο (Παλαγηψηεο) Παπαζππξάηνο κε θαηαγσγή απφ ηελ Κεθαινληά. Σνλ θαηξφ ηεο 

Καηνρήο κνίξαδε ηνλ ρξφλν ηνπ κεηαμχ Θεζζαινλίθεο, Μπηηιήλεο θαη Λήκλνπ. Οη θάηνηθνη 

ηεο Λήκλνπ εηδηθά πεξηέγξαςαλ κε ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα ηνλ Παπαζππξάην σο βίαην θαη 

ζπλεηδεηφ φξγαλν ησλ θαηαθηεηψλ ζηελ Μπζηηθή Αζηπλνκία ηξαηνχ. πγθεθξηκέλα, ζχκα 

ηνπ έπεζε ν ιηκελάξρεο ηνπ λεζηνχ, Ησάλλεο Αξβαληηάθεο, ν νπνίνο ζπλειήθζε έπεηηα απφ 

θαηαγγειία ηνπ Παπαζππξάηνπ θαη εθηειέζηεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

βνήζεηαο γηα δηαθπγή Διιήλσλ ζηα ηνπξθηθά παξάιηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ 

βαζαλίζηεθε φζν αλαθξηλφηαλ κε ηελ παξνπζία ηνπ δηεξκελέα.
200

 Παξψλ ήηαλ θαη ζηελ 

ζχιιεςε ηνπ Διεπζεξίνπ Φνπληά, ηνλ νπνίν μπινθφπεζε θαη εθβίαζε γηα ηελ απειεπζέξσζή 

ηνπ κε αληίηηκν εθαηφ ρηιηάδεο δξαρκέο θαη ρξπζά θνζκήκαηα.
201

  

Γηα ηνλ Κσλζηαληίλν Κνπζθνχζε ε δξάζε ηνπ Παπαζππξάηνπ σο δηεξκελέα θαη 

ζπλεξγάηε ησλ γεξκαληθψλ Αξρψλ ηεο Λέζβνπ δελ ήηαλ κφλν αηνκηθή ππφζεζε, αθνχ ηφζν 

ν ίδηνο φζν θαη ν αδειθφο ηνπ ππέζηεζαλ μπινδαξκνχο θαη απεηιέο θαηά ηε θξάηεζή ηνπο 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1942 θαη ν δεχηεξνο εθηειέζηεθε κε ηελ θαηεγνξία ηεο απφθξπςεο 

πνιεκηθψλ εηδψλ.
202

 «Φφβνο θαη ηξφκνο ηεο Λήκλνπ», «δεξβέλαγαο», «πηζηφο ζπλεξγάηεο 

ησλ θαηαθηεηψλ», «δελ έθαλαλ ηίπνηα ρσξίο ηελ έγθξηζή ηνπ», είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ κεηαπνιεκηθά νη ειιεληθέο λαπηηθέο Αξρέο ηεο 

Λήκλνπ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηνρηθή δξάζε ηνπ δηεξκελέα.
203

 Δλδερνκέλσο, ν 

δηνξηζκφο ηνπ σο κεζεγγπνχρνπ ηνπ επί ηεο νδνχ Αηγχπηνπ  θαηαζηήκαηνο ηνπ Ησζήθ 

Βεξλαδίηε (Μπελαξληνχλη) κε πιήξε ηα εκπνξεχκαηά ηνπ θαηφπηλ γεξκαληθήο δηαηαγήο ζηηο 

2 Οθησβξίνπ 1943, λα αληαλαθινχζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ γεξκαληθψλ Αξρψλ γηα ηηο 

«ππεξεζίεο» ηνπ Παπαζππξάηνπ σο δηεξκελέα. Ζ δηαδηθαζία ηεο απνγξαθήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θξάηεζε αξθεηέο εκέξεο, φπσο ηζρπξίζηεθε ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο 

ΤΓΗΠ.
204

 

Γηαρεηξηζηέο εβξατθψλ πεξηνπζηψλ, φκσο, δελ νξίζηεθαλ κφλν Έιιελεο δηεξκελείο ησλ 

Γεξκαλψλ. Σν αληαπνδνηηθφ απηφ κέηξν, φπσο δελ γλψξηδε δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ 

«εηδηθνηήησλ» ησλ ζπλεξγαηψλ, εμίζνπ δελ γλψξηδε δηαθξίζεηο θαη αλαθνξηθά κε ηελ 
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εζληθφηεηα ηνπ εθάζηνηε ζπλεξγάηε. Γελ είλαη πεξίεξγν, ινηπφλ, πνπ ν Διιελναξκέληνο 

Κηξθφξ Γηαδηηδηάλ θαη ν Σνχξθνο Υαθί Μπνπιακάλ αληακείθζεθαλ γηα ηηο κεηαθξαζηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπο κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δβξαίσλ ηδηνθηεηψλ. 

Πην αλαιπηηθά, ν Γηαδηηδηάλ γελλήζεθε ην 1912 ζηελ Αδξηαλνχπνιε αιιά ιφγσ ηεο 

αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ κε βάζε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο κεηεγθαηαζηάζεθε ζηελ 

(Νέα) Οξεζηηάδα θαη εξγάζηεθε σο σξνινγνπνηφο. Αξρηθά, κε ηελ έλαξμε ηεο Καηνρήο, 

πξνζειήθζε σο δηεξκελέαο ζηελ ηνπηθή Μπζηηθή Αζηπλνκία ηξαηνχ. Σν θχξην έξγν ηνπ 

είρε λα θάλεη, θπξίσο, κε ηελ παξαθνινχζεζε αλζξψπσλ πνπ έθηαλαλ ζηελ Οξεζηηάδα γηα λα 

δηαθχγνπλ ζηελ Σνπξθία θαη απφ εθεί ζηε Μέζε Αλαηνιή. Με δηθή ηνπ ζπκβνιή θαη βάζεη 

πιεξνθνξηψλ πνπ εθκαίεπζε, ζπλειήθζεζαλ επηά άηνκα απφ ηα νπνία πέληε νδεγήζεθαλ 

ζηε Θεζζαινλίθε θαη εθηειέζηεθαλ θαη δχν δηέθπγαλ.
205

  

Αξγφηεξα, κεηαθφκηζε νηθνγελεηαθψο ζηε Θεζζαινλίθε θαη εγθαηαζηάζεθε ζε εβξατθήο 

ηδηνθηεζίαο δηακέξηζκα ζηελ νδφ Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 49, πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε απφ 

ηηο γεξκαληθέο Αξρέο, απφ ην νπνίν εθδηψρζεθαλ πξνεγνπκέλσο πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο. 

ρεδφλ ακέζσο, άξρηζε λα εξγάδεηαη ζε αληίζηνηρν «πφζην» κε εθείλν ηεο Οξεζηηάδαο. 

Παξέζεηε γεχκαηα θαη δείπλα ζηα νπνία παξεπξίζθνληαλ Γεξκαλνί αμησκαηνχρνη θαη άιινη 

ζπλεξγάηεο. πρλά, δερφηαλ επηζθέςεηο απφ αμησκαηηθνχο θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ νπνίνπ 

είρε δηνξηζηεί δηαρεηξηζηήο επί ηεο νδνχ Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 32.
206

 Σφζν ην δηακέξηζκα 

φζν θαη ην θαηάζηεκα, πιήξεο εκπνξεπκάησλ, πηζαλφηαηα, ιεηηνχξγεζαλ σο «αληίδσξα» γηα 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηηδηάλ ηφζν ζηελ Οξεζηηάδα φζν θαη ζηελ ίδηα ηε Θεζζαινλίθε.
207

 

ηα ηέιε ηνπ 1941 έθηαζε ζηε Θεζζαινλίθε, κέζσ άκνπ, ν Σνχξθνο ππήθννο Υαθί 

Μπνπιακάλ, πξψελ αμησκαηηθφο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Φέξεηαη λα απειάζεθε απφ ηελ 

Σνπξθία γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. Ζ ζχδπγφο ηνπ ήηαλ Γεξκαλίδα. Ίζσο απηφο λα ήηαλ θαη ν 

θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ζπλεγφξεζε ζηελ πξφζιεςή ηνπ σο δηεξκελέα ζην ιηκελαξρείν θαη 

ιηγφηεξν ηα θηινγεξκαληθά αηζζήκαηά ηνπ. Πέξα, φκσο, απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ζην 

ιηκελαξρείν, θξφληηδε λα εμαζθαιίδεη ρξήζηκεο γηα ηνπο Γεξκαλνχο πιεξνθνξίεο πνπ 

νδεγνχζαλ, φρη ζπάληα, ζε ζπιιήςεηο πνιηηψλ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1942 ν Μπνπιακάλ 

εκθαλίζηεθε κε ζπλνδεία Γεξκαλψλ ζηελ πνιπθαηνηθία ηεο νδνχ Σζηκηζθή 35 θαη απαίηεζε 
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 ΓΑΚ-ΗΑΜ, ΔΓΓ, θάθ. 1050, «Αξηζκφο βνπιεχκαηνο 760», Θεζζαινλίθε, 7 Ηνπλίνπ 1947. 
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 ΓΑΚ-ΗΑΜ, θάθ. ADM003.01_000112_0004, «Καηάζηαζηο εκθαίλνπζα ηνπο ηνπνζεηεζέληαο Γηαρεηξηζηάο 

ησλ Ηζξαειηηηθψλ Καηαζηεκάησλ», 19 Απγνχζηνπ 1943. 
207

 ην ίδην, «Κέληξνλ Αιινδαπψλ Θεζζαινλίθεο, Πξνο θνλ. Δπίηξνπνλ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ Γνζηιφγσλ, 

Τπνβνιή δηθνγξαθίαο θαηά ηνπ Έιιελνο Αξκελίνπ Γηαδηηδηάλ Κηξθφξ ηνπ Οβαλέο θαη ηεο Διηζζάβεη», 

Θεζζαινλίθε, 19 Οθησβξίνπ 1945. 
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απφ ηελ νηθνγέλεηα Υαΐκ Πάξδν, πνπ θαηνηθνχζε ζηνλ δεχηεξν φξνθν, λα εγθαηαιείςεη ηνλ 

ρψξν εληφο είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ γηα λα εγθαηαζηαζεί ν ίδηνο.
208

   

Φαίλεηαη, σζηφζν, φηη νη κεηαθξαζηηθέο -θαη φρη κφλν- ηθαλφηεηεο ηνπ Μπνπιακάλ ήηαλ 

ηέηνηεο, ψζηε ε «παξνρή» ζηέγεο δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα αληαπνδψζνπλ νη Γεξκαλνί ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ. Έηζη, ζηηο 16 Οθησβξίνπ 1943 δηνξίζηεθε κε γεξκαληθή δηαηαγή 

κεζεγγπνχρνο ηνπ δαραξνπιαζηείνπ ηνπ Μαλνπέι Πεξαρηά ζηελ νδφ Παξαζθεπνπνχινπ 

19.
209

 Καηαγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο έγηλε αξρηθά ζηηο 7 Απξηιίνπ 1943,
210

 

ελψ αθνινχζεζε δεχηεξε ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηνλ κεζεγγπνχρν, ε 

νπνία δηέθεξε θαηά πνιχ απφ ηελ αξρηθή ζηνλ βαζκφ πνπ έιεηπαλ φια ηα αλαιψζηκα είδε θαη 

παξέκελαλ κφλν εξγαιεία θαη εμνπιηζκφο.
211

  

πλάδειθφο ηνπ ζην ιηκάλη ππήξμε απφ ην 1942 θαη ν νπγγξηθήο θαηαγσγήο Ηνχιηνο 

Σζεξεζλίθ πνπ γελλήζεθε ην 1901, ήηαλ έγγακνο κε Διιελίδα, δηαηεξνχζε αξηνπσιείν θαη 

θαηνηθνχζε ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ δηαθνξά κε ηνλ παξαπάλσ είλαη φηη ν Σζεξεζλίθ θνξνχζε 

γεξκαληθή ζηνιή θαη εθηφο απφ δηεξκελέαο ήηαλ θαη επηθεθαιήο ησλ εξγαηψλ. Απηφ ζήκαηλε 

φηη είρε ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπο ειέγρεη θαη λα ηνπο επηπιήηηεη, φηαλ νη εξγάηεο δελ απέδηδαλ 

ηα κέγηζηα ή είραλ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά. Χο επφπηεο, ινηπφλ, είρε ηελ επρέξεηα λα 

θηλείηαη ειεχζεξα, λα παξαθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ησλ ππαιιήισλ θαη λα αλαθέξεηαη ζηνπο 

αλσηέξνπο ηνπ γηα χπνπηεο ελέξγεηεο.
212

 ε θάπνηα ηέηνηα χπνπηε ελέξγεηα ππέπεζε, κάιινλ, 

ν εξγάηεο Μηραήι Παπατσάλλνπ, ν νπνίνο, κεηά απφ πιεξνθνξίεο ηνπ Σζεξεζλίθ, 

ζπλειήθζε, θξαηήζεθε ζην ζηξαηφπεδν «Παχινο Μειάο» θαη ζηάιζεθε ζηε Γεξκαλία. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ ζθιεξή θαη ζπρλά θαθνκεηαρεηξηδφηαλ ηνπο ιηκελεξγάηεο, ελψ 

θξφληηδε λα επηδεηθλχεη θαη ην πεξίζηξνθν κε ην νπνίν ήηαλ εθνδηαζκέλνο.
213

 

Βέβαην είλαη πσο ηηο κεηαθξαζηηθέο θαη ππεξεζίεο δηεξκελείαο ηηο νπνίεο ρξεηάδνληαλ νη 

γεξκαληθέο Αξρέο Καηνρήο, αλέιαβε λα δηεθπεξαηψζεη έλα πιήζνο αλζξψπσλ, νη ηαπηφηεηεο 

ησλ νπνίσλ ζηε ζπλέρεηα άιινηε έγηλαλ γλσζηέο ζε φιν ην εχξνο ηνπο θη άιινηε παξέκεηλαλ 

ζηελ αθάλεηα γηα πνηθίινπο ιφγνπο πνπ εμαξηψληαλ είηε απφ ην είδνο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο 

«αμίαο» ηεο, αλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί έηζη, είηε απφ παξάγνληεο πνπ δελ είραλ λα 

θάλνπλ κε ην θαηνρηθφ αιιά θπξίσο κε ην κεηαπνιεκηθφ ή θαιχηεξα εκθπιηαθφ πιαίζην ηεο 
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 ην ίδην, «Der Leiter des deutschen Verwaltungs Bezirks Mazedonien, an Hern Hakke Buluman», 

Θεζζαινλίθε, 16 Οθησβξίνπ 1943. 
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επνρήο. ε θάζε πεξίπησζε, νη Γεξκαλνί «εξγνδφηεο» θξφληηδαλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν 

ηξφπν λα αληακείβνπλ ηνπο πηζηνχο «ππαιιήινπο» ηνπο πνηθηινηξφπσο. Αλ εμαηξέζεη θαλείο 

ηνπο δηνξηζκνχο κεζεγγπνχρσλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ, ζχλεζεο αληαπνδνηηθφ κέηξν, άιινπ 

ηχπνπ «δηεπθνιχλζεηο» απνηεινχζαλ θαζεκεξηλά θαηλφκελα. 

Οη ζπλεξγάηεο αληακείβνληαλ γηα λα παξακείλνπλ πηζηνί θαη νη ιηγφηεξν πηζηνί γηα λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν ή αθφκα γηα λα ηξαθνχλ θαη λα επηβηψζνπλ. Ζ ηειεπηαία παξάκεηξνο 

δηθαηνινγείηαη αλ ιεθζνχλ ππφςε νη θαηνρηθέο ζπλζήθεο, φηαλ κάιηζηα νη πνηθίιεο 

«δηεπθνιχλζεηο» αθνξνχζαλ παξνρή ηξνθίκσλ. Σν πεξηερφκελν κία γεξκαληθήο ιίζηαο κε 

Έιιελεο ππαιιήινπο πνηθίισλ ζέζεσλ, φπσο καγείξηζζα, θαζαξίζηξηα, νδεγφο αιιά θαη 

δηεξκελέαο, θαη ησλ πνζνηήησλ εηδψλ φπσο ζηαθίδα, αιεχξη, θαζφιηα, πνπ ζα ιάκβαλε ην 

εξγαηηθφ απηφ δπλακηθφ, επηβεβαηψλεη ηνλ ζπιινγηζκφ, εάλ δερηεί θαλείο φηη νη 

ζπγθεθξηκέλνη είραλ φλησο αλάγθε ησλ εηδψλ απηψλ.
214

 

ηνπο Έιιελεο ηεο ιίζηαο απηήο ζπκπεξηιήθζεθε σο δηεξκελέαο θαη ν Οξέζηεο Λεβίηεο. 

Ο Λεβίηεο γελλήζεθε ην 1917 ζην Ρνζηψβ θαη πξνπνιεκηθά θαηνηθνχζε ζηε Θεζζαινλίθε. 

Με ηελ έλαξμε ηεο Καηνρήο, σο ππνινραγφο, δηέθπγε ζηε Μέζε Αλαηνιή αιιά επέζηξεςε 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 1943. Σα κέιε ελφο παξάλνκνπ δηθηχνπ ππνδνρήο θαη ππνζηήξημεο 

αμησκαηηθψλ πνπ θαηέθηαλαλ απφ ηε Μέζε Αλαηνιή κε επηθεθαιήο ηνλ ηαγκαηάξρε 

Υσξνθπιαθήο Γεψξγην Βαξδνπιάθε,  θξφληηζαλ λα ηνλ εθνδηάζνπλ κε πιαζηή ηαπηφηεηα 

κε ην επψλπκν Κνχξηεο. Σελ θηινμελία ηνπ Λεβίηε/Κνχξηε αλέιαβε έηεξν κέινο ηνπ 

δηθηχνπ, ν Γεκήηξηνο Δπγεληάδεο, έπεηηα απφ παξφηξπλζε ηνπ δηθεγφξνπ αξφγινπ θαη ηελ 

έληαμή ηνπ σο κέινο ηνπ δηθηχνπ ν ζπληαγκαηάξρεο Γεκήηξηνο Γεξνγηαλλφπνπινο. 

πγθεθξηκέλα, αλέιαβε ελεξγφ δξάζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο αζπξκάησλ πνπ δηέζεηε ε 

νξγάλσζε. κσο, ζε θάπνηα απφ ηηο απνζηνιέο ηνπ ζηελ Καηεξίλε, ε ηαπηφηεηά ηνπ 

απνθαιχθζεθε θαη ζπλειήθζε απφ ηνπο Γεξκαλνχο.
215

 

Ζ ζχιιεςε απηή, κεηά ηελ νκνινγία ηνπ γηα ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δξάζεο 

ηνπο, νδήγεζε ζηελ απνθάιπςε ηνπ αζπξκάηνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Χο 

απνηέιεζκα, νη ρεηξηζηέο ηνπ αζπξκάηνπ εθηειέζηεθαλ θαη εγεηηθά ζηειέρε, φπσο ν 

Βαξδνπιάθεο, αλαγθάζηεθαλ λα δηαθχγνπλ ζηε Μέζε Αλαηνιή.
216

 Ο Λεβίηεο νκνινγψληαο, 

φρη κφλν απέθπγε ηε ζχιιεςε αιιά γλσξίδνληαο γεξκαληθά πξνζιήθζεθε θαη σο δηεξκελέαο 

ζηε Μπζηηθή Αζηπλνκία ηξαηνχ, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξαπάλσ ιίζηα. Δθηφο απφ ηε 
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δξάζε ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε, θέξεηαη λα ζπκκεηείρε ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ 

Σαγκάησλ Αζθαιείαο ζηελ Καηεξίλε καδί κε ηνλ Έιιελα ινραγφ ηνπ ηππηθνχ Γεψξγην 

Γθαξίπε, ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Γεξκαλνχ Benjamin Locher.
217

  

Χο δηεξκελέαο ηεο Μπζηηθήο Αζηπλνκίαο ηξαηνχ θαηαγξάθεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1944 

θαη ν Κπξηάθνο ή Κχξνο Γξακκαηηθφπνπινο. Ζ πξφηεξε δξάζε ηνπ, σζηφζν, δελ ζπλάδεη κε 

ηελ αλάγθε παξνρήο ηξνθίκσλ, θαζψο είρε πνιεκήζεη σο εζεινληήο ηεο Βέξκαρη ζε δηάθνξα 

κέησπα ηνπ πνιέκνπ θη επνκέλσο επηζηξέθνληαο ζηε Θεζζαινλίθε ην 1943 αλαπφδξαζηα 

εληάρζεθε ζην «δπλακηθφ» ησλ πξφζπκσλ θαη πηζηψλ ζπλεξγαηψλ ησλ Γεξκαλψλ.
218

 Απηφ 

πνπ, αζθαιψο, έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηελ πνξεία θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

ηνπ Γξακκαηηθφπνπινπ ήηαλ ε αληαπφδνζή ηνπο κε ηε κνξθή ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ παηέξα ηνπ, 

Μηιηηάδε Γξακκαηηθφπνπινπ, ζηε ζέζε ηνπ κεζεγγπνχρνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο ζεξκαζηξψλ 

θαη ςπγείσλ ησλ αδειθψλ Μπνπξιά επί ηεο Αξηζηνηέινπο 31.
219

 πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, 

γηα άιιε κία θνξά, νη εβξατθέο πεξηνπζίεο κεηνπζηψζεθαλ ζε «δψξα» ή θαιχηεξα ακνηβέο 

γηα ην πιήζνο ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ δηεξκελέσλ, ησλ νπνίσλ, αλακθίβνια, 

ε δξάζε μεπεξλνχζε θαηά πνιχ ηα εζθακκέλα ηεο απιήο γξαθεηνθξαηηθήο εξγαζίαο ηεο 

κεηάθξαζεο θαη γισζζηθήο δηακεζνιάβεζεο. Καη πσο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ αιιηψο γηα ηνλ 

Γξακκαηηθφπνπιν αθνχ είρε ήδε θνξέζεη ηε γεξκαληθή ζηνιή θαη πνιέκεζε ελαληίνλ ησλ 

ερζξψλ ησλ θαηαθηεηψλ κε ιφγηα θαη πξάμεηο. Ζ αξζξνγξαθία ηνπ ζηε Νέα Δπξώπε δελ ήηαλ 

ηίπνηε άιιν παξά έλα ειάρηζην δείγκα δεκνζηνπνίεζεο ησλ απφςεψλ ηνπ γηα ηνλ πφιεκν, ηνλ 

αληηθνκκνπληζκφ θαη «ηνπο ερζξνχο ηεο παηξίδαο».
220

 

Ζ «ζεηεία», πάλησο, ζηε γεξκαληθή Μπζηηθή Αζηπλνκία ηξαηνχ ίζσο λα θάληαδε 

ζξπιηθή γηα νξηζκέλνπο, αθφκε θαη κε ηδενινγηθνχο ζηαζψηεο ηνπ λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο. 

Πσο αιιηψο, άιισζηε, ζα απνθηνχζε λφεκα ε ελζνπζηψδεο επηζπκία ελφο δεθαεπηάρξνλνπ 

λεαξνχ λα εληαρζεί ζην «δπλακηθφ» ηεο, εθηφο θη αλ καδί κε ηηο γλψζεηο ηεο γεξκαληθήο 

γιψζζαο, ν Γξεγφξηνο Γθηλάιεο κεηαιακπάδεπζε ζηνλ γην ηνπ, Ίσλα, θαη ηα θηινγεξκαληθά 

θαη θηινλαδηζηηθά ηνπ αηζζήκαηα. ηηο αξρέο ηνπ 1944 ν γελλεζείο κφιηο ην 1927 Ίσλ 

Γθηλάιεο παξνπζηάζηεθε ζηε γεξκαληθή ππεξεζία θαη δήηεζε «λα γίλεη φξγαλν» ηεο 

Μπζηηθήο Αζηπλνκίαο.
221

 Σν αίηεκά ηνπ έγηλε δεθηφ θαη πξνζειήθζε σο δηεξκελέαο ιφγσ 
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ησλ Ηζξαειηηηθψλ Καηαζηεκάησλ», 19 Απγνχζηνπ 1943. 
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ηεο γλψζεο ησλ γεξκαληθψλ πνπ είρε απφ ηνλ παηέξα ηνπ, ρσξίο λα έρεη θνηηήζεη ζε θάπνηα 

ζρνιή.
222

  

Απφ ηελ ππεξεζία ηνπ απνιχζεθε πεξίπνπ ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, θαζψο δελ πέξαζαλ 

απαξαηήξεηνη νη εθβηαζκνί θαη νη απεηιέο επ‟ φπινπ πξνο ηνπο πνιίηεο κε ζθνπφ λα ηνπ 

δίλνπλ ρξήκαηα γηα λα θξνληίδεη γηα ηελ ζεηηθή έθβαζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Μεηά ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπ, πξνζειήθζε απφ ηελ SiPo/SD. Δθεί ζπλέρηζε ηελ ίδηα ηαθηηθή ησλ 

εθβηαζκψλ πξνο ηα ζχκαηα/θξαηνπκέλνπο ηεο κε ζθνπφ ηνλ ρξεκαηηζκφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

θξνληίζεη γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο. Ζ «επηρείξεζε» ησλ εθβηαζκψλ θαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ πνιηηψλ ηνπ απέθεξε δηφινπ επθαηαθξφλεηα ρξεκαηηθά θέξδε γηα ηα 

δεδνκέλα ηεο επνρήο.
223

 Δμάιινπ, νη ππεξεζίεο ηνπ ήηαλ, κάιινλ, ηφζν πνιχηηκεο, ψζηε νη 

ίδηνη νη Γεξκαλνί θξφληηζαλ λα θπγαδεχζνπλ εθηφο Διιάδαο ην λεαξφ ζπλεξγάηε ηνπο 

γιηηψλνληάο ηνλ, πξφζθαηξα κελ, απφ ηε δηθαηνζχλε. Αληίζεηα, κε ηα ιεγφκελα πεξί 

απαγσγήο ηνπ, παξνπζηάζηεθε ζηε Βηέλλε λα θνηηά ζε παλεπηζηεκηαθή ζρνιή, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη θαη θαζεκεξηλφ ζπζζίηην.
224

 

Γηα ηε δξάζε ηνπ Γθηλάιε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο έδσζε ν ζπλάδειθφο ηνπ ζηε Μπζηηθή 

Αζηπλνκία ηξαηνχ, Νανχκ Αβέηζαο. Ο Αβέηζαο ππεξεηνχζε θη απηφο σο δηεξκελέαο. Δθηφο 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έδηλε ζηελ ππεξεζία γηα ππφπηνπο αληηζηαζηαθψλ ελεξγεηψλ, 

ζπκκεηείρε θαη ν ίδηνο ζε ζπιιήςεηο.
225

 Σνλ Απξίιην ηνπ 1943 έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ 

Πξφδξνκνπ Αζπξίδε κε δχν Γεξκαλνχο θαη ηνλ ζπλέιαβαλ κε ηελ θαηεγνξία φηη ζπκκεηείρε 

ζε ελέξγεηεο απφθξπςεο Δβξαίσλ θαη ζηελ θπγάδεπζή ηνπο ζηελ Αίγππην. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάθξηζήο ηνπ ζην θηήξην ηεο Σζηκηζθή 72, θαζψο αξλνχηαλ λα νκνινγήζεη, νη Γεξκαλνί 

θαη ν Αβέηζαο ηνλ μπινθφπεζαλ ρηππψληαο ηνλ κε δηάθνξα αληηθείκελα. ηε ζπλέρεηα, 

νδεγήζεθε ζηηο θπιαθέο ηεο Βαζηιίζζεο ιγαο 117 ελψ κεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα αθέζεθε ειεχζεξνο, έπεηηα απφ ελέξγεηεο ησλ γνλέσλ ηνπ.
226

 

Σελ ίδηα εκέξα πνπ ζπλειήθζε ν Αζπξίδεο, νη Γεξκαλνί καδί κε ηνλ Αβέηζα ζπλέιαβαλ 

θαη ηνλ Υξήζην Μπίηζε ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο Τδξεχζεσο, φπνπ εξγαδφηαλ. 

Καηεγνξήζεθε γηα ζπλέξγεηα κε ηνλ Αζπξίδε θαη είρε ηελ ίδηα κνίξα θαηά ηελ αλάθξηζή ηνπ, 

θαζψο μπινθνπήζεθε ζπζηεκαηηθά γηα λα νκνινγήζεη φηη βνεζνχζε Δβξαίνπο λα δηαθχγνπλ 

απφ ηελ πφιε. Ζ πεξηπέηεηα ηνπ Μπίηζε θξάηεζε, φκσο, παξαπάλσ απφ ηνπ θεξφκελνπ σο 
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Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γνζηιφγσλ, Θεζζαινλίθε, 15 Ννεκβξίνπ 1945. 
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 ην ίδην, «Έθζεζηο εμεηάζεσο κάξηπξνο», Θεζζαινλίθε, 26 Ηνπλίνπ 1945. 
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ζπλεξγνχ ηνπ Αζπξίδε, θαζψο θξαηήζεθε γηα δεθανθηψ εκέξεο θαη έπεηηα νδεγήζεθε ζηηο 

θπιαθέο Δπηαππξγίνπ.
227

 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ Αβέηζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ηππηθή ελφο δηεξκελέα ηεο Μπζηηθήο Αζηπλνκίαο ηξαηνχ, ίζσο, κε ιίγν 

παξαπάλσ δήιν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, εάλ απηφο δελ ιάκβαλε σο επηπιένλ 

επηβξάβεπζή ηνπο, πέξαλ ηνπ κηζζνχ ηνπ, ην θαξκαθείν ηνπ Γηνκηψβ Φξάγθν ζηελ νδφ 

Φξάγθσλ 36.
228

 Καζψο εξγαδφηαλ, ινηπφλ, θαη επηδεηθλχνληαο ππεξβάιινληα δήιν, φπσο, 

παξνπζηάζηεθε απφ ηα ζχκαηά ηνπ, είρε ηελ «επθαηξία» λα γλσξίζεη Γεξκαλνχο 

αμησκαηηθνχο φπσο ηνλ Locher, πνπ νξγάλσζε ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο ζηελ Καηεξίλε
229

 θαη 

ηνλ Fritz Kalkus ν νπνίνο ζηηο αλαθξίζεηο ζπκπεξηθεξφηαλ απάλζξσπα θαη θαθνπνηνχζε ηνπο 

αλαθξηζέληεο.
230

 Δξρφκελνο ζε επαθή καδί ηνπο, ινηπφλ, έγηλε κάξηπξαο ησλ βίαησλ 

γεξκαληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηηο νπνίεο, ιίγν έσο πνιχ, ελζηεξλίζηεθε θαη ν ίδηνο. 

Σν 1943, έηνο-θακπή γηα ηελ Καηνρή ζηε Θεζζαινλίθε, ιφγσ ησλ αληηζεκηηηθψλ 

κέηξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ νξγαλσκέλσλ δηψμεσλ ησλ Δβξαίσλ, απνηέιεζε «ρξπζή 

επθαηξία» γηα φζνπο επηζπκνχζαλ λα πινπηίζνπλ εχθνια θαη γξήγνξα. Απηφ, ινηπφλ, έθαλε 

θαη ν ηαχξνο ηαπξίδεο, δηεξκελέαο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζε θάπνηα αδηεπθξίληζηε 

ππεξεζία,
231

 ε νπνία, φκσο, ηνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα δηελεξγεί έξεπλεο ζε εβξατθά 

θαηαζηήκαηα θαη νηθίεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη αθελφο θξπκκέλνπο Δβξαίνπο θαη 

αθεηέξνπ ρξήκαηα, ιίξεο, θνζκήκαηα θαη άιια αληηθείκελα αμίαο ηα νπνία θαη θξφληηδε λα 

θξαηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, κπζηηθά απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπ.
232

 

Έλα απφ ηα «ζχκαηά» ηνπ ήηαλ ν Άγγεινο Αγγειίδεο. Ο Αγγειίδεο ζηηο αξρέο Μαξηίνπ 

1943, αλέιαβε λα θπιάμεη ηξεηο βαιίηζεο κε αληηθείκελα αμίαο ηεο δησθφκελεο άξξαο 

Φξαηέιε ή Νακίαο, έπεηηα απφ παξφηξπλζε ησλ ζπγγελψλ ηνπ. κσο, εκπηζηεχζεθε ηνλ 

Υαξάιακπν Καιιηληθίδε, ππελσκνηάξρε ηεο Υσξνθπιαθήο, γηα λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ 

απνκάθξπλζε ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ην γθέην φπνπ δηέκελε ε Φξαηέιε, γεγνλφο νιέζξην 

φπσο απνδείρζεθε ζηε ζπλέρεηα. Ο Καιιηληθίδεο ηνλ πξφδσζε θαη έπεηηα καδί κε ηνλ 

ηαπξίδε έθαλαλ έξεπλεο ζην ζπίηη θαη ζην θαηάζηεκά ηνπ γηα λα εληνπίζνπλ ρξπζά 

θνζκήκαηα, ηα νπνία φηαλ βξήθε ν ηαπξίδεο απέζπαζε κε βία θαη κε ηελ απεηιή φπινπ.
233
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Καη ζαλ λα κελ ήηαλ αξθεηά φζα είρε θαηαθέξεη λα απνζπάζεη κε ηε βία, ν ηαπξίδεο 

νξίζηεθε δηαρεηξηζηήο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ ακνπέι Κνέλ ζηελ νδφ Υαιθέσλ 9 ή 11, 

απνδεηθλχνληαο έηζη ηελ αδεθάγν δξάζε ηνπ ζε βάξνο ησλ δησθφκελσλ Δβξαίσλ.
234

  

ηα δπηηθά ηεο πφιεο, ζην ζηξαηφπεδν «Παχινο Μειάο»
235

 ε αλάγθε δηεξκελείαο ήηαλ 

εμίζνπ απαξαίηεηε κε ηα θξαηεηήξηα ηεο Μπζηηθήο Αζηπλνκίαο ηξαηνχ θαη ηηο άιιεο 

γεξκαληθέο ππεξεζίεο αζθαιείαο. Καηά ηε ζπλήζε ηαθηηθή, ζηα γεξκαληθά ζηξαηφπεδα 

θξάηεζεο, ηε δηεξκελεία αλαιάκβαλαλ γισζζνκαζείο θξαηνχκελνη. Αλάινγν δηαθξηηφ 

παξάδεηγκα κε ηνπ Ναπνιένληα νπθαηδίδε είλαη απηφ ηνπ Ρανχι Ληβαδά, ν νπνίνο φκσο δελ 

είρε ηελ ίδηα ηξαγηθή ηχρε. ηηο 28 Ηνπιίνπ 1941 ζπλειήθζε κε ηε ζχδπγν θαη ηνλ αδειθφ ηνπ 

κε ηελ θαηεγνξία ηεο απφθξπςεο Άγγισλ ζηξαηησηψλ. Έθηνηε, θξαηήζεθε ζηελ θιηληθή 

Βαγηαλνχ, ζηα θξαηεηήξηα ηεο Μπζηηθήο Αζηπλνκίαο ηξαηνχ γηα επηά κήλεο θαη ελ ηέιεη, 

κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ ζε δέθα έηε θπιάθηζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 1942, νδεγήζεθε ζην 

ζηξαηφπεδν «Παχινπ Μειά».
236

 Δθεί επηιέρζεθε γηα λα αλαιάβεη ηε ζέζε ηνπ δηεξκελέα, 

ιφγσ ηεο γεξκαλνκάζεηάο ηνπ, παξακέλνληαο ζηε ζέζε απηή έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1943.
237

  

Λφγσ ηεο δηηηήο ηδηφηεηάο ηνπ σο θξαηνχκελνο-δηεξκελέαο έγηλε κάξηπξαο αξθεηψλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ δπζρέξαηλαλ θαηά πνιχ ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηηο πνηθίιεο δνκέο θξάηεζεο φπνπ βξέζεθε. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ γηα ηνλ 

Ληβαδά ε βηαηφηεηα πνπ ραξαθηήξηδε ηνπο Γεξκαλνχο αμησκαηηθνχο θαη δηνηθεηέο πνπ 

γλψξηζε, ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε αλαθξίζεηο θαη ζπιιήςεηο.
238

 

χκθσλα κε ηνλ ίδην:  

«Με μππλνχζαλ ζηηο 5 ην πξσί θαη κνπ δίλαλ κηα θαηάζηαζε ζηε γεξκαληθή. 

Γλσξίδνληαο πξφζσπα θαη πξάγκαηα, θαηεπζπλφκνπλα, καδί κε ηνλ Έιιελα θχιαθα, ζηνπο 

ζαιάκνπο. Μπαίλνληαο κέζα ζην ζάιακν, είρα ην ηξαγηθφ θαζήθνλ λα θάλσ ην 

πξνζθιεηήξην ηνπ ζαλάηνπ. Γηάβαδα απφ ηελ θαηάζηαζε ηα νλφκαηα. Οη θξαηνχκελνη 

βγαίλαλ έμσ, ηνπο δέλαλ δπν δπν θαη ηνπο βάδαλ ζηα θνξηεγά. Απηφ ζπλέβε αξθεηέο θνξέο. 

Δίλαη θνβεξή εκπεηξία λα θαιέζεηο ην φλνκα θάπνηνπ πνπ ψξεο πξηλ αζηεηεπφκαζηαλ καδί, ελ 
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επηγλψζεη φηη ζε κηα ψξα αξγφηεξα ζα έραλε ηε δσή ηνπ. ε κέλα πνπ θψλαδα ηα νλφκαηα ν 

έλαο κνπ έδηλε ηε βέξα ηνπ γηα λα ηε δψζσ ζηε γπλαίθα ηνπ, ν άιινο θάπνην σξνιφγη 

επηεινχο αμίαο πνπ δελ ηνπ ην είραλ αθαηξέζεη».
239

 

ην ίδην ζηξαηφπεδν νδεγήζεθαλ αξθεηνί θξαηνχκελνη κε εζηθφ απηνπξγφ ηνλ Νηθφιαν 

ηεξγηάδε, ν νπνίνο ππεξεηνχζε επίζεο σο δηεξκελέαο ζηε Μπζηηθή Αζηπλνκία ηξαηνχ. 

Γελλήζεθε ην 1914 ή ην 1917 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ ε νηθνγέλεηα ηνπ είρε αλαπηχμεη 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Λίγν αξγφηεξα, ε νηθνγέλεηα αλαρψξεζε κε πξννξηζκφ ηε 

Γξέζδε. Δθεί εγθαηαζηάζεθε ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία θαη ν Νηθφιανο άξρηζε λα θνηηά ζε 

γεξκαληθφ γπκλάζην θαη ζηε ζπλέρεηα αζρνιήζεθε κε ην εκπφξην θαπλνχ ζπλερίδνληαο ηελ 

νηθνγελεηαθή παξάδνζε. Μεηά ηελ άλνδν ηνπ Hitler ζηελ εμνπζία, κπζηηθέο ππεξεζίεο ηεο 

γεξκαληθήο αληηθαηαζθνπείαο ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ ηεξγηάδε δεηψληαο ηνπ λα 

εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα θαη κε πξφζρεκα ηελ ελαζρφιεζε κε ην εκπφξην ηνπ θαπλνχ λα 

ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ην Γ‟ Ράηρ.
240

 

Άηνκα φπσο ν ηεξγηάδεο απνηέιεζαλ ηα πξψηα «ζηειέρε» ππεξεζηψλ, φπσο ε Μπζηηθή 

Αζηπλνκία ηξαηνχ, ιφγσ ηεο «πξνυπεξεζίαο» ηνπο. Έηζη, κε ηελ έλαξμε ηεο Καηνρήο, ν 

ηεξγηάδεο πξνζειήθζε σο δηεξκελέαο, ιφγσ ηεο γεξκαλνκάζεηάο ηνπ, αιιά ε επί ησ έξγσ 

δξάζε ηνπ μεπέξαζε θαηά πνιχ ηηο κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο. πκκεηείρε ελεξγά ζε 

ζπιιήςεηο, αλαθξίζεηο θαη επηρεηξήζεηο ησλ Γεξκαλψλ γηα αλαθάιπςε θνκκνπληζηψλ, 

αληηζηαζηαθψλ θαη ππφπησλ. Ο ίδηνο ήηαλ παξψλ ζε κία ηέηνηα επηρείξεζε ζηελ Καηεξίλε 

ηνλ Μάην ηνπ 1943, φπνπ ζπλειήθζεζαλ πεξηζζφηεξα απφ εθαηφ άηνκα, χπνπηνη παξάλνκσλ 

ελεξγεηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Λεσλίδαο Γηαζεκαθφπνπινο. Σελ αλάθξηζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ αλέιαβε ν ίδηνο ν ηεξγηάδεο.
241

 

Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε, επίζεο, ζηελ αλαθάιπςε ελφο δηθηχνπ 

θαηαζθνπείαο, πνπ δξνχζε ζηελ πφιε κε ζηειέρε πνιίηεο θαη εληεηαικέλνπο ζηξαηησηηθνχο 

απφ ηε Μέζε Αλαηνιή. Σνλ Απξίιην ηνπ 1942 ην δίθηπν απνθαιχθζεθε, έπεηηα απφ 

πιεξνθνξίεο πνπ είρε ν ηεξγηάδεο, θαη ζηειέρε ηνπ ζπλειήθζεζαλ απφ ηελ Μπζηηθή 

Αζηπλνκία ηξαηνχ. Ήηαλ, κάιηζηα, απφ ηνπο θχξηνπο δξψληεο ησλ ζπιιήςεσλ θαη ησλ 

αλαθξίζεσλ ησλ κειψλ ηνπ. Παξνηκηψδεο ππήξμε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηφζν ζηε δηάξθεηα ησλ 
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 Αλδξέαο Βεληαλάθεο, Πνληάξνληαο ζηε γεξκαληθή ξνπιέηα, Καδίλν θαη πξάθηνξεο ζηελ θαηνρηθή 

Θεζζαινλίθε, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2020, ζ. 280. 
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 Γηψξγνο Καθηαληδήο (επηκ.), Τν λαδηζηηθό ζηξαηόπεδν Παύινπ Μειά Θεζζαινλίθεο, 1941-1944, όπωο ην 
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εξεπλψλ φζν θαη φηαλ νη ζπιιεθζέληεο αλαθξίλνληαλ. Δθηφο εαπηνχ, απνδεηθλχνληαο 

μεθάζαξα φηη δελ επξφθεηην γηα έλαλ απιφ δηεξκελέα, ζπκπεξηθεξφηαλ βίαηα, βαζάληζε ηνλ 

Γεψξγην Λπξάθε, δηθεγφξν θαη κέινο ηεο νξγάλσζεο, θαη ηνλ ρηππνχζε κε έλαλ βνχξδνπια. 

Ζ ζηάζε ηνπ ήηαλ ρεηξφηεξε θαη απφ ησλ Γεξκαλψλ θαη επεδείθλπε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο απφ φηη νη «εξγνδφηεο» ηνπ.
242

 

Δμάιινπ, πέξα απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ζηελ Μπζηηθή Αζηπλνκία ηξαηνχ, ν ηεξγηάδεο 

είρε αθφκε κία ζεκαληηθή ππεξεζία ζην βηνγξαθηθφ ηνπ, πνπ δελ ήηαλ άιιε απφ απηήλ ζην 

πιεπξφ ηνπ Πεξηθιή Νηθνιαΐδε, δηαβφεηνπ ζηελ θαηνρηθή Θεζζαινλίθε γηα ηελ 

πνηθηιψλπκε δξάζε ηνπ. Ο Νηθνιαΐδεο, πάηξσλαο ζηηο ζπλεξγαζίεο Διιήλσλ θαη Γεξκαλψλ, 

πινχηηδε κέζα απφ ζθηψδεηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηα θαδίλν, νη ραξηνπαηρηηθέο 

ιέζρεο, νη εξγνιαβίεο έξγσλ αθφκα θαη κέζσ ηεο θαηεδάθηζεο ηνπ εβξατθνχ ζπλνηθηζκνχ 

151. ηέιερνο ησλ «επηρεηξήζεσλ Νηθνιαΐδε» δηαηεινχζε θαη ν ηεξγηάδεο, ιφγσ ησλ 

δηαζπλδέζεψλ ηνπ κε ηηο γεξκαληθέο Αξρέο. πλδεηηθφο θξίθνο ησλ δχν, φκσο, θαίλεηαη λα 

ήηαλ ε επηζπκία γηα πινπηηζκφ θαη ν αξεηκάληνο ραξαθηήξαο ηνπο.
243

 

πλάδειθνο ηνπ ηεξγηάδε ζηελ ππφζεζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζθνπείαο ήηαλ ν επίζεο 

δηεξκελέαο ηεο Μπζηηθήο Αζηπλνκίαο ηαχξνο θαπέξδαο. Γη‟ απηή αιιά θαη γηα άιιεο 

ζπκκεηνρέο ηνπ ζε επηηπρείο επηρεηξήζεηο, νη Γεξκαλνί ηνλ αληάκεηςαλ, φπσο θαη άιινπο 

«απνηειεζκαηηθνχο» δηεξκελείο κε πνζφηεηεο ηξνθίκσλ.
244

 Δίηε είραλ αλάγθε ησλ ηξνθίκσλ 

είηε φρη, νη ζπλεξγάηεο κπνξνχζαλ πάληα λα δηνρεηεχζνπλ ζηε καχξε αγνξά ηα 

«θηινδσξήκαηα» ησλ εξγνδνηψλ ηνπο, θαζηζηψληαο ηα άιιε κία ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ, 

πξνζζέηνληάο ηελ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο.  

Απφ ηα «ζθνηάδηα» ηεο ζπλεηδεηήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαηαθηεηέο, μέθπγε ν 

Αλαζηάζηνο Σνζνπλίδεο, παξφιν πνπ εξγαδφηαλ πεξηζηαζηαθά ζηελ Kreiskommandatur 

Καηεξίλεο. Πξφζθπγαο απφ ηε Μηθξά Αζία, φπνπ γελλήζεθε ην 1897, ζηνλ Μεζνπφιεκν 

δνχιεςε σο εξγάηεο ζηελ Απζηξία, απνθηψληαο γλψζεηο γεξκαληθήο γιψζζαο. Δπέζηξεςε 

ζηελ Διιάδα γηα λα δνπιέςεη θαη πάιη ζηε βηνκεραλία θαπλνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Καηνρήο ήηαλ άλεξγνο θαη γηα ιφγνπο βηνπνξηζκνχ δέρηεθε λα παξάζρεη κεηαθξαζηηθέο 

ππεξεζίεο ζηηο ηνπηθέο Αξρέο. Χο βνεζεηηθφ δηεξκελέα νη Γεξκαλνί δελ ηνλ εκπηζηεχνληαλ 

θαη αξθεηέο θνξέο ηνλ απέιπαλ θαη ηνλ επαλαπξνζιάκβαλαλ. Δμάιινπ, ε απφθξπςε 

πιεξνθνξηψλ γηα Καηεξηληψηεο πνπ έθξπβαλ Άγγινπο, ηνλ νδήγεζε θαη ηνλ ίδην σο 
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 Ηαλνπαξίνπ 1950». 
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 Βεληαλάθεο, ό.π., ζ. 287. 
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 ΓΑΚ-ΗΑΜ, θάθ. ADM003.01_000122_0001, «Zusatzverpflegung  für griech, Arbeitskräfte», Θεζζαινλίθε, 

29 Απγνχζηνπ 1944. 
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θξαηνχκελν γηα έλα δηάζηεκα ζην ζηξαηφπεδν «Παχινο Μειάο».
245

 Οη ζπκπαηξηψηεο ηνπ δελ 

είραλ ηίπνηε θαθφ λα πξνζάςνπλ ζηνλ Σνζνπλίδε, είηε γηα ηελ επίδεημε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο 

είηε γηα ηελ απνθφκηζε θεξδψλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ σο δηεξκελέαο.
246

 

πσο απνδείρηεθε, «πξσηαγσληζηέο» ηεο επαγγεικαηηθήο «ηάμεο» ησλ δηεξκελέσλ ζηε 

γεξκαληθή Καηνρή ζηε Θεζζαινλίθε, ππήξμαλ φζνη ππεξέηεζαλ ζηε Μπζηηθή Αζηπλνκία 

ηξαηνχ. Σν ζπλνλζχιεπκα ησλ αλζξψπσλ απηψλ θαη ε εγθιεκαηηθή, πνιιέο θνξέο, δξάζε 

ηνπο εμππεξέηεζε ζην κέγηζην ηα ζπκθέξνληα ηνπ θαηαθηεηή. Γηεξκελείο φπσο νη παξαπάλσ 

απνηέιεζαλ έλα αθφκε θνκκάηη ηνπ θαηνρηθνχ θφζκνπ. Ζ εκπινθή ζηα Σάγκαηα Αζθαιείαο, 

ζηε δηαζπάζηζε ησλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ, ζηα θαδίλν θαη ζε θάζε άιιε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απνκπδνχζε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο θαη ηνπ 

πινπηηζκνχ, δελ ήηαλ νη εμαηξέζεηο, αιιά ν θαλφλαο ηεο δξάζεο ηνπο.  

Ζ γλψζε ησλ γεξκαληθψλ απνδείρηεθε ην θαιχηεξν εηζηηήξην γηα λα γίλεη θαλείο κέηνρνο 

ηεο ειιεληθήο ηξαγσδίαο ην δηάζηεκα 1941-1944. Δκθνξνχκελνη απφ θηινλαδηζηηθά θαη 

αληηθνκκνπληζηηθά ή «εζληθά» θαη‟ εθείλνπο αηζζήκαηα παιηνί θαη λένη γεξκαλνκαζείο ή 

«θίινη» ηεο Γεξκαλίαο άδξαμαλ ηελ επθαηξία λα θιείζνπλ παιηνχο ινγαξηαζκνχο ή θαη λα 

αλνίμνπλ λένπο, απηή ηε θνξά απμάλνληαο ηηο κεηνρέο ηνπο ζην νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθφ γίγλεζζαη ηεο Θεζζαινλίθεο, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά. Πινχζηνη θαη 

θησρνί, αλψλπκνη θαη επψλπκνη δηεθδίθεζαλ κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ν θαζέλαο ηε ζέζε ηνπ 

ζην θαηνρηθφ πάλζενλ ηνπ ειιεληθνχ δσζηινγηζκνχ. 

ε ζέζεηο-θιεηδηά γηα ηελ εθαξκνζζείζα «Νέα Σάμε» ηνπνζεηήζεθαλ, ινηπφλ, άλζξσπνη 

πνπ γλψξηδαλ θαιά ή ιηγφηεξν θαιά, φρη κφλν ην ζπληαθηηθφ θαη ηε γξακκαηηθή ηεο γιψζζαο 

ηνπ ερζξνχ, αιιά ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο γιψζζαο ηνπ κίζνπο θαη ηνπ θέξδνπο, 

αλαιακβάλνληαο λα θαλνληθνπνηήζνπλ ηελ Καηνρή. Με άιια ιφγηα, δηεξκελείο 

κεηαηξάπεθαλ ζε αλαθξηηέο, φρη ζπάληα, θαιχηεξνπο θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαθηεηέο. Οη 

γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ κεηαθξαζηηθέο εξγαζίεο παξέκεηλαλ ζηα ρέξηα «αδχλακσλ» ή θαη 

«αζήκαλησλ» αλζξψπσλ πνπ ηίπνηε άιιν δελ επηζπκνχζαλ ή δελ είραλ λα πξνζθέξνπλ παξά 

ηηο γισζζηθέο γλψζεηο ηνπο. Λίγν έσο πνιχ, ηε «βξψκηθε» δνπιεηά αλέιαβαλ πξφζπκα φζνη 

ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ζπζηάζνπλ εαπηνχο θαη αιιήινπο γηα πινπηηζκφ θαη θνηλσληθή αλέιημε 

κε ηαρείο ξπζκνχο. Κη αλ ε γεξκαληθή γιψζζα ζηελ Καηνρή κεηνπζηψζεθε ζε 

απνηειεζκαηηθφ  «φρεκα» γηα ηελ εθπιήξσζε δηαθφξσλ θηινδνμηψλ, ζηελ κεηαπνιεκηθή 

πεξίνδν ιεηηνχξγεζε αληηζηξφθσο αλάινγα φηαλ, δηεξκελείο ήξζαλ αληηκέησπνη κε δηθαζηέο 

θαη ιεηηνπξγνχο ηεο Θέκηδαο. 
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79 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ:  

«ΥΑΜΔΝΟΙ» ΣΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΔΝΧΠΙΟΝ ΣΧΝ ΓΙΚΑΣΧΝ 

 

 

Σελ Διιάδα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ζα κπνξνχζε θαλείο λα 

πεξηγξάςεη κε φξνπο δπζηνπίαο. Πξηλ αθφκε θαηαιαγηάζεη ν αρφο απφ ηελ θπγή ησλ 

θαηαθηεηψλ, πνπ απφ ην θαινθαίξη θαη ηαρχηεξα απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1944 εγθαηέιεηπαλ 

ην ειιεληθφ έδαθνο, αθήλνληαο πίζσ ηνπο ζπληξίκκηα, άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη ηα πξψηα 

ζεκάδηα ηνπ εκθχιηνπ ζπαξαγκνχ. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1944 βξήθε ηελ νηθνλνκία 

θαηεζηξακκέλε, ηελ χπαηζξν ιεειαηεκέλε, ηα αζηηθά θέληξα απνδηνξγαλσκέλα, έλα θχκα 

πξνζθχγσλ θαη αζηέγσλ ζε θίλεζε θαη ηα πνιηηηθά πάζε ζε φμπλζε. Σα Γεθεκβξηαλά ηνπ 

1944 νδήγεζαλ, ελ ηέιεη, ηα πνιηηηθά πξάγκαηα ζε πφισζε. Τπφ απηέο ηηο θαηαθιπζκηαίεο 

ζπλζήθεο, ζηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε αλαηέζεθε ην έξγν ηεο ηηκσξίαο φζσλ ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο μέλνπο θαηαθηεηέο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

ζπκκαρηθνχ αγψλα. 

Ζ Θεζζαινλίθε δελ απνηέιεζε εμαίξεζε θαη απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1945 νη 

πξψηνη θεξφκελνη σο ζπλεξγάηεο νδεγήζεθαλ ελψπηνλ ηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ Γσζηιφγσλ 

πνπ ζπζηάζεθε ζηελ πφιε. Απφ ην «ηηκσξφ ρέξη» ηεο δηθαηνζχλεο δελ μέθπγαλ θαη φζνη 

ππεξέηεζαλ ηνπο Γεξκαλνχο θαηαθηεηέο σο δηεξκελείο θαη κεηαθξαζηέο. Παξφιν πνπ δελ 

δηθάζηεθαλ νκαδηθά, φπσο ζπλέβε γηα παξάδεηγκα κε ηε δίθε ησλ δσζηιφγσλ 

δεκνζηνγξάθσλ, κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιιν ηξφπν, βξέζεθαλ ζην εδψιην ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ πξνζπαζψληαο λα απνδείμνπλ ηελ αζσφηεηά ηνπο ή λα δηθαηνινγήζνπλ ην 

φηη βξέζεθαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπ ερζξνχ πξνο ίδηνλ φθεινο. 

Σα πξαθηηθά απφ ηηο δίθεο ησλ δηεξκελέσλ απνθαιχπηνπλ φρη κφλν ηελ κεηαπνιεκηθή 

ηνπο ηχρε αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο ππφ ζπλζήθεο εκθπιίνπ 

πνιέκνπ. χκθσλα κε ηελ Ρίθα Μπελβελίζηε: «Ζ δχλακε επηβνιήο ηνπ πεηζαξρηθνχ 

κεραληζκνχ εθθξάδεη ηε δχλακε επηβνιήο ηεο ίδηαο ηεο εμνπζίαο, άιια θαη επεξεάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πξνο απηήλ. […] Μέζα απφ ηα δηθαζηηθά αξρεία δηαγξάθεηαη κηα 

θνηλσλία, αλαδχνληαη νη ζπγθξνχζεηο ησλ αλζξψπσλ. […] ηε ζθελή ηνπ δηθαζηεξίνπ, νη 

αληίδηθνη ρξεζηκνπνηνχλ ηδενινγηθά θαηαζθεπάζκαηα, θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα έλα ζχλνιν 

εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ πνχ επηζηξαηεχνληαη ζηελ πξνζπάζεηα λα πεηζηεί ν δηθαζηήο, 

λα “θεξδεζεί ε ππφζεζε”».
247

 ε απηφ ην πιαίζην θηλήζεθαλ θαη νη δίθεο ησλ δηεξκελέσλ.  
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 Ρίθα Μπελβελίζηε, «Γίθαην, δηθαζηηθά αξρεία θαη θνηλσληθή ηζηνξία», Μλήκωλ, 11, (1987), 209. 
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Γηα φζνπο, ινηπφλ, εκθαλίζηεθαλ σο απηφθιεηνη θνξείο εμνπζίαο ζηελ Καηνρή, ε ψξα 

ηεο ινγνδνζίαο έθηαζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1945 κε ηελ έθδνζε ηεο πληαθηηθήο Πξάμεο  ππ‟ 

αξηζκφλ 6, ε νπνία επέβαιιε θπξψζεηο ζε φζνπο ζπλεξγάζηεθαλ ζπλεηδεηά κε ηνλ ερζξφ.
248

 

Με ηνλ ηξφπν απηφλ ε Διιάδα θάλεθε λα αθνινπζεί ην παξάδεηγκα ησλ άιισλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ, νη νπνίεο θαηαδίθαδαλ ζηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο σο εγθιεκαηίεο πνιέκνπ φρη κφλν 

ηνπο Ναδί αιιά θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. Άιισζηε, νη χκκαρνη ήδε απφ ην 1943 είραλ 

δηαθεξχμεη φηη φινη νη έλνρνη γηα ηνλ ελ εμειίμεη νινθιεξσηηθφ πφιεκν ζα ηηκσξνχληαλ.
249

 

Απηφ πνπ, πηζαλφηαηα, δηαθνξνπνίεζε ηηο αξρηθέο απηέο δηαβεβαηψζεηο, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο, ήηαλ ν κεηαπνιεκηθφο «αγψλαο» ελαληίνλ ηνπ θνκκνπληζκνχ. Γη‟ απηφλ αθξηβψο 

ηνλ ιφγν, ε ηηκσξία ησλ εθηειεζηηθψλ βξαρηφλσλ ησλ θαηαθηεηψλ «ρξσκαηίζηεθε» απφ ην 

κεηαθαηνρηθφ θξάηνο ηεο εζληθνθξνζχλεο κε ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο. Με άιια ιφγηα, ε 

δηθαηνζχλε κπνξεί λα ήηαλ ηπθιή αιιά θάπνηνη θξάηεζαλ αλνηρηά ηα κάηηα ελψπηνλ φζσλ 

πξφηαζζαλ ηνλ αληηθνκκνπληζκφ ηνπο γηα λα αλαβαπηηζηνχλ απφ ζπλεξγάηεο ζε 

εζληθφθξνλεο θαη «παηξηψηεο».
250

 Απηφ ζεκαίλεη φηη, κειεηψληαο θαλείο ηηο δίθεο ησλ 

δσζηιφγσλ ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ην πιαίζην ζην νπνίν απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
251

 

Έρνληαο θαηά λνπ ηηο γεληθέο απηέο επηζεκάλζεηο, αληηιακβάλεηαη θαλείο θαη πνηα ήηαλ 

ε κεηαπνιεκηθή κνίξα ησλ δηεξκελέσλ. Δθείλνη πνπ άιινηε είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαρεηξίδνληαη αλζξψπηλεο δσέο, πεξηνπζίεο θαη ηηο ηχρεο ηνπο θαη λα πινπηίδνπλ απφ απηή ηε 

δηαρείξηζε ειέσ θαηαθηεηψλ, κεηαηξάπεθαλ, κεηά ην 1944, ζε αρπξάλζξσπνπο, πνπ 

εμέπεζαλ. Λίγν έσο πνιχ φληαο θπγφδηθνη, θπγφπνηλνη ή θαη αζψνη ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ηνπο 

βάξπλαλ, θαηάθεξαλ λα απνθαηαζηαζνχλ.  

Απηφ ίζρπζε απφιπηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθ Θεζζαινλίθεο νξκψκελνπ αιιά ηελ 

Διιάδα δηαηξέρνληνο Ίλν Ρεθαλάηε. ηε κεηαπνιεκηθή δίθε ηνπ ζην Δηδηθφ Γηθαζηήξην 

Γσζηιφγσλ Αζελψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1947 δελ βξέζεθε νχηε έλαο κάξηπξαο γηα λα θαηαζέζεη 

ππέξ ηνπ, λα αληηθξνχζεη δειαδή ηηο θαηεγνξίεο Δβξαίσλ πνπ ππέθεξαλ ζηα ρέξηα ηνπ. 

Αληηζέησο, ην Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην εθπξνζσπνχηαλ απφ ηνπο δηθεγφξνπο Ζιία 

Μηθξνπιέα θαη Μσπζή Αζζέξ, δηεθδηθψληαο ηελ απνθαηάζηαζε εβξατθψλ πεξηνπζηψλ αμίαο 

κεγαιχηεξεο ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ δξαρκψλ γηα ηηο ηζξαειηηηθέο θνηλφηεηεο Αζήλαο, 

Κέξθπξαο, Ησαλλίλσλ θαη Ρφδνπ, απφ ηε ιεειαζία ησλ νπνίσλ ν Ρεθαλάηε είρε θηηάμεη έλα 
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Αζήλα 2015, ζζ. 24-25. 
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 ηξάηνο Ν. Γνξδαλάο, «ηελ θνιπκβήζξα ηνπ ηισάκ: απφ ηνλ δνζηινγηζκφ ηεο Καηνρήο ζηελ 

εζληθνθξνζχλε ηνπ Δκθπιίνπ», Οπηνπία, 82, (2009), 75. 
251

 Γηα ηηο δίθεο ησλ δσζηιφγσλ γεληθά βι. ελδεηθηηθά Γεκήηξεο Κνπζνπξήο, Γίθεο ηωλ δνζίινγωλ, 1944-1949: 
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ζεκαληηθφ θνκπφδεκα. Με ηελ ελνρή ηνπ λα είλαη αδηακθηζβήηεηε, ε αξρηθή πξφηαζε ηνπ 

Δηδηθνχ Δπηηξφπνπ γηα ηελ πνηλή ηνπ ήηαλ ν ζάλαηνο αιιά κεηαηξάπεθε ζε ηζφβηα δεζκά.
252

 

Δίλαη βέβαην, πάλησο, φηη φρη κφλν δελ παξέκεηλε ζηε θπιαθή κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, 

αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν, ππφ αδηεπθξίληζηεο ζπλζήθεο, βξέζεθε ζηε Γπηηθή Γεξκαλία ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ιακβάλνληαο κάιηζηα θαη γεξκαληθή ππεθνφηεηα.
253

 χκθσλα 

κε αλεπηβεβαίσηεο πιεξνθνξίεο, ε ηειεπηαία ήηαλ απηή πνπ έδσζε ην πξάζηλν θσο γηα λα 

αλνίμεη εζηηαηφξην κε ειιεληθή θνπδίλα, πηζαλφηαηα ζηε Βξέκε, θη έηζη λα δηθαησζεί θαη 

ζχληαμεο απφ ην δπηηθνγεξκαληθφ θξάηνο. 

Ο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Πεξηθιήο Βηδνπθίδεο κπνξεί λα κελ 

δηθάζηεθε γηα ηηο κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ, σζηφζν, ηα θηινγεξκαληθά ηνπ αηζζήκαηα 

δελ έκεηλαλ απαξαηήξεηα θαη γηα ηελ έλζεξκε ππνδνρή ησλ Γεξκαλψλ κελχζεθε απφ ηνλ 

δηθεγφξν Γεκήηξην Μαξαγθφ.
254

 Αξθεηνί, κάιηζηα, βξέζεθαλ λα θαηαζέηνπλ ζε βάξνο ηνπ, 

θάλνληαο ιφγν γηα ηνλ αλάμην ραξαθηήξα ηνπ, πνπ δελ άξκνδε δηφινπ ζε έλαλ πλεπκαηηθφ 

άλζξσπν.
255

 Ζ «δηθαίσζε» γηα ηνλ Βηδνπθίδε ήξζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1948, φηαλ ην 

δηθαζηήξην απνθάζηζε λα κελ ζρεκαηηζηεί θαηεγνξία ζε βάξνο ηνπ.
256

 Αίζζεζε πξνθαιεί ην 

γεγνλφο πσο ε ζε βάξνο ηνπ θαηεγνξία δελ αλαθέξζεθε θαη πφζν κάιινλ δελ ζρνιηάζηεθε 

ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ 

ζρεηηθψλ βηβιίσλ ησλ Πξαθηηθψλ, παξφιν πνπ ν Βηδνπθίδεο είρε απνιέζεη ηνπ αμηψκαηνο 

ηνπ θνζκήηνξα. 

ηα «καιαθά» ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη πσο έπεζαλ θαη νη γπλαίθεο δηεξκελείο. 

Τπάξρεη ε ηάζε λα παξαβιέπεηαη ή λα ππνβαζκίδεηαη ζε θάπνηνλ βαζκφ ε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηνλ «θφζκν» ησλ ζπλεξγαηψλ ηελ ψξα πνπ ηνλίδεηαη ε αληηζηαζηαθή ηνπο δξάζε. 

Χζηφζν, νη Μαηλάδεο ηνπ Υίηιεξ αλά ηελ Δπξψπε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά νλφκαζε ε Wendy 

Lower ηηο Γεξκαλίδεο πνπ εξγάζηεθαλ ζηα λαδηζηηθά πεδία ζαλάηνπ, δελ ήηαλ ιίγεο. Δίηε ζε 

βνεζεηηθνχο είηε ζε θαίξηνπο ξφινπο, νη γπλαίθεο ζπκκεηείραλ φλησο ζηνλ νινθιεξσηηθφ 

πφιεκν.
257

 ηελ Διιάδα δελ ήηαλ ιίγεο εθείλεο πνπ αλέιαβαλ ηα θαη‟ εμνρήλ γπλαηθεία 

επαγγέικαηα ησλ γξακκαηέσλ θαη ησλ δαθηπινγξάθσλ. ζεο κάιηζηα γλψξηδαλ γεξκαληθά, 
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ζεσξήζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο. Ζ Άλλα Καηζάλνπ, ε ππνδεηγκαηηθή γξακκαηέαο, 

θαηεγνξήζεθε γηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνθφκηζε απφ ηελ ππεξεζία ηεο ζηηο Αξρέο 

Καηνρήο αιιά ηφζν ην Κέληξν Αιινδαπψλ φζν θαη ε Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο πφιεο δελ 

θαηάθεξαλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ θάηη επηβαξπληηθφ ελαληίνλ ηεο.
258

 Γελ είλαη γλσζηή ε 

έθβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο αιιά εχθνια εηθάδεη θαλείο φηη ζα ήηαλ επλντθή γηα ηελ 

πξψελ δηεξκελέα. 

Ζ ζπγαηέξα Γξεγνξηάδε κπνξεί λα κελ δηψρζεθε σο δηεξκελέαο, αιιά ν παηέξαο ηεο 

πηζαλφλ ζα «πιήξσλε» γηα ηα νηθνγελεηαθά «ακαξηήκαηα» αλ φλησο ε ππφζεζε εθδηθαδφηαλ 

απφ ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1947 κεηά απφ αιιεπάιιειεο αλαβνιέο θαη 

αλαθνπέο, ε εθδίθαζε αλαβιήζεθε επ‟ αφξηζηνλ κε ηελ αηηηνινγία ηεο κε εκθάληζεο ησλ 

καξηχξσλ θαηεγνξίαο.
259

 Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ηφζν ε θφξε φζν θαη ν παηέξαο 

απαιιάρηεθαλ απφ ην βάξνο ηεο ηηκσξίαο θαη ζπλέρηζαλ λα δηάγνπλ ηνλ βίν ηνπο ζηε 

Θεζζαινλίθε, απνιακβάλνληαο, πηζαλφηαηα, ηα θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

θαξκαθείνπ επί ηεο νδνχ Αγίνπ Μελά 11. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Μαξία Μπέλνβηηο ήξζε αληηκέησπε κε εηθνζαεηή θπιάθηζε, 

φπσο φξηζε ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην ζηηο 24 Μαΐνπ 1945.
260

 Θα πξέπεη εδψ λα ππνγξακκηζηεί ην 

γεγνλφο φηη ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθδίθαζεο ππνζέζεσλ φπσο ε πξνθείκελε, είρε θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζηελ έθβαζή ηνπο. Με άιια ιφγηα, ήηαλ δηαθνξεηηθφ λα δηθάδεηαη θαλείο ην 1945 θαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν κεηά ην 1946, φηαλ επίζεκα πηα άξρηζε ν Δκθχιηνο Πφιεκνο. Ζ 

εκπφιεκε θαηάζηαζε θαη νη ζπλέπεηέο ηεο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία απνλνκήο ηεο 

δηθαηνζχλεο. Δπηπιένλ, φζν απνκαθξπλφηαλ ρξνληθά θαλείο απφ ηα γεγνλφηα ηεο Καηνρήο, 

ηφζν πην εχθνιν θαη «βνιηθφ» ζα ήηαλ, ψζηε λα «ζνιψζεη» ε δηαθξίβσζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

γεγνλφησλ θαη πξννδεπηηθά λα θαηαιαγηάδεη ε γεληθεπκέλε επηζπκία γηα απνλνκή 

δηθαηνζχλεο, ελψ παξάιιεια ην θξάηνο είρε ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε άιιν «ερζξφ». 

Ζ θσιπζηεξγία θαη νη θαζπζηεξήζεηο εθ κέξνπο δεκφζησλ θνξέσλ ήηαλ θαλφλαο, φηαλ 

δεηνχηαλ ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Αθφκα θαη 

κεηά ην επίζεκν, ηνπιάρηζηνλ, ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ, ην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ ήηαλ 

εμαηξεηηθά απαζρνιεκέλν ψζηε λα ζπληάμεη κία αλαθνξά γηα ηε δξάζε ηνπ Οξέζηε Λεβίηε, ε 

νπνία ζεσξήζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ εηπκεγνξία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, κε απνηέιεζκα ε δίθε λα 
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αλαβιεζεί επ‟ αφξηζηνλ.
261

 Πξνεγνπκέλσο, ν Λεβίηεο είρε πεηχρεη ηελ αλαθνπή ηεο 

πξσηφδηθεο εξήκελ απφθαζεο ηνπ Ηνπλίνπ 1947, ρξεζηκνπνηψληαο σο επηρείξεκα ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηε Γεξκαλία, ψζηε ε ππφζεζή ηνπ λα εθδηθαζηεί μαλά. Με δχν ιφγηα, ηα 

θαηνρηθά έξγα ηνπ έκεηλαλ ζην ρξνλνληνχιαπν ηεο ηζηνξίαο. 

Δξήκελ δηθάζηεθε πξσηφδηθα θαη ν Κσλζηαληίλνο Πξνέδξνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1947 

θαη θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε ηεζζάξσλ εηψλ.
262

 ρεδφλ δχν ρξφληα αξγφηεξα, φκσο, 

επέζηξεςε απφ ηελ Απζηξία, φπνπ βξηζθφηαλ απφ ην 1942, ζπλειήθζε, νδεγήζεθε ζην 

Κέληξν Αιινδαπψλ Πεηξαηά θαη δεηήζεθε ε κεηαγσγή ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε.
263

 ηηο 25 

Οθησβξίνπ νδεγήζεθε ζηηο Β‟ Δπαλνξζσηηθέο Φπιαθέο Θεζζαινλίθεο θαη νξίζηεθε εθ λένπ 

δηθάζηκνο γηα ηηο 10 Ννεκβξίνπ. ηελ αίηεζε αλαθνπήο ηεο πξσηφδηθεο απφθαζεο 

δηθαηνιφγεζε ηελ απνπζία ηνπ ιέγνληαο πσο ζπνχδαδε. Ζ αλαθνπή έγηλε εχθνια δεθηή θαη 

ηελ αξρηθή πνηλή ηνπ αληηθαηέζηεζε εθείλε ηεο θξάηεζεο πέληε κελψλ.
264

 Σνλ Μάην ηνπ 

1951, πάλησο, άξζεθαλ νη ζπλέπεηεο ηεο ελνρήο ηφζν ηνπ Κσλζηαληίλνπ φζν θαη ηνπ παηέξα 

ηνπ Γεκήηξηνπ Πξνέδξνπ (εμέηηζε πνηλή έμη κελψλ γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ ερζξφ) κε 

δηάηαγκα ηνπ βαζηιηά Παχινπ.
265

  

ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζηνλ Αζηέξην Κξεκέηε ηε δεθαεηία ηνπ 2000, ν 

Κσλζηαληίλνο Πξνέδξνπ επηβεβαίσζε φηη θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή ην δηάζηεκα 1933-

1939. Σν δηάζηεκα εθείλν φινη νη θαζεγεηέο έθεξαλ ζην πέην ηνπο ηελ θνλθάξδα ηνπ 

NSDAP. Θπκφηαλ, επηπιένλ, φηη ην 1936 ηε ρνιή επηζθέθηεθε ν ππνπξγφο Πξνπαγάλδαο 

Goebbels,
266

 πηζαλφηαηα ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Διιάδα γηα λα επηζεσξήζεη εθ 

ηνπ ζχλεγγπο ην «έξγν» ηνπ. 

Ο Αιέμαλδξνο Άιηκαλ κπνξεί λα θξίζεθε έλνρνο θαη λα θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1945,
267

 αιιά ε πνηλή ηνπ γλψξηζε αιιεπάιιειεο αλαζεσξήζεηο: ε ζαλαηηθή 

πνηλή κεηαηξάπεθε ζε ηζφβηα ην 1946, ηα ηζφβηα ζε δσδεθαεηή θπιάθηζε ην 1948 θαη ηα 

δψδεθα έηε ζε πέληε ην 1950 κε βαζηιηθφ δηάηαγκα.
268

 Αληίζεηα κε ηνλ Άιηκαλ, ν 

Παπαζππξάηνο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα ηηκσξεζεί γηα ηα έξγα θαη ηηο εκέξεο ηνπ ζηελ 
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ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ζην Δηδηθφ Γηθαζηήξην. 
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 ην ίδην, «Σειεγξάθεκα», Πεηξαηάο, 17 Οθησβξίνπ 1949. 
264
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Καηνρή. πλειήθζε κελ ηνλ Απξίιην ηνπ 1945, αιιά θαηάθεξε λα κεηαθεξζεί σο θπκαηηθφο 

ζην Γεκνηηθφ Ννζνθνκείν. Ζ δηθάζηκνο ηεο 13
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1947 νινθιεξψζεθε σο 

εξεκνδηθία αθνχ ν Παπαζππξάηνο εθηφο απφ ππφδηθνο ήηαλ πιένλ θαη θπγφδηθνο. Σνλ 

Μάξηην ηνπ 1946 απέδξαζε απφ ην λνζνθνκείν θαη έθηνηε νη ελέξγεηεο ησλ αξκφδησλ γηα ηελ 

αλεχξεζή ηνπ ήηαλ άθαξπεο.
269

 Δλ ηέιεη, ην 1948 θαη απηή ε ππφζεζε κπήθε ζην αξρείν.
270

 

Γηα ηε κεηαπνιεκηθή «ηχρε» ησλ μέλσλ ζπλεξγαηψλ δελ είλαη γλσζηά πνιιά. Οη 

Γηαδηηδηάλ, Μπνπιακάλ θαη Σζεξεζλίθ παξαπέκθζεθαλ ζε δίθε αιιά είλαη άγλσζην αλ 

θξίζεθαλ έλνρνη. Βέβαην είλαη, πάλησο, φηη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

πξναλαθξίζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα επηβαξπληηθά. Σν αθξηβψο αληίζεην ίζρπε ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Καηεξηληψηε Αλαζηάζηνπ Σνζνπλίδε, αθνχ ηα ζηνηρεία ελαληίνλ ηνπ δελ ήηαλ ηζρπξά θαη 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Δπηηξφπνπ δελ νδεγήζεθε ζε δίθε.
271

  

Γηα ηνλ ηαχξν ηαπξίδε εθδφζεθε έληαικα ζχιιεςεο ζηηο 12 Μαξηίνπ 1946 κε ηελ 

θαηεγνξία ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ερζξφ.
272

 Με αξθεηά επηβαξπληηθά ζηνηρεία ελαληίνλ ηνπ, 

δηθάζηεθε, εξήκελ, ζηηο 25 επηεκβξίνπ 1947 θαη ηνπ επηβιήζεθε πνηλή θπιάθηζεο πέληε 

εηψλ.
273

 ρεδφλ έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, εκθαλίζηεθε ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ ε δηθεγφξνο 

εκίξακηο Παπαδνπνχινπ, σο πιεξεμνχζηνο ηνπ ηαπξίδε, δεηψληαο ηελ αλαθνπή ηεο 

εξεκνδηθίαο ζε βάξνο ηνπ. Ηζρπξίζηεθε φηη ν ηαπξίδεο δελ έιαβε γλψζε ηεο παξαπάλσ 

απφθαζεο, θαζψο βξηζθφηαλ ζηελ Αζήλα, φπνπ ππεξεηνχζε σο αζηπθχιαθαο. Ζ αλαθνπή 

έγηλε δεθηή θαη ε δίσμε γηα ηνλ ηαπξίδε αλεζηάιε.
274

  

Με ηελ ίδηα, πεξίπνπ, «ινγηθή», ή ην αθξηβψο αληίζεην, απαιιάρζεθε απφ ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θαηαθηεηή θαη ν δηεξκελέαο ηαχξνο θαπέξδαο. Μεηά απφ έλα 

ζχληνκν δηάζηεκα πξνθπιάθηζεο, απνινγνχκελνο ζηνλ Δηδηθφ Αλαθξηηή θαηάθεξε λα πείζεη 

φηη αλέιαβε αθνχζηα ηηο κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο ππφ ην θξάηνο ηνπ θφβνπ. ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα απνπνηεζεί ησλ θαηεγνξηψλ, ζπλέβαιιαλ ηα κέγηζηα κάξηπξεο 

ππεξάζπηζεο αιιά θαη ε ζχδπγφο ηνπ, δηθαηνινγψληαο ηελ απνδνρή ηνπνζέηεζήο ηεο σο 

κεζεγγπνχρνπ ζε εβξατθφ θαηάζηεκα θαη πάιη κε ηνλ θφβν έλαληη ησλ Γεξκαλψλ. ια απηά 
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θάλεθαλ ηθαλέο απνδείμεηο θαη ν θαπέξδαο απνθπιαθίζηεθε θιείλνληαο γξήγνξα, ην 1946, 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ κε ηε δηθαηνζχλε.
275

 

Ο λεαξφηεξνο ησλ Θεζζαινληθέσλ δηεξκελέσλ, Ίσλ Γθηλάιεο, επέζηξεςε ζηε 

Θεζζαινλίθε αιιά γηα θαθή ηνπ ηχρε απηφ δελ πέξαζε απαξαηήξεην απφ ηηο Αξρέο. 

πλειήθζε ην Ννέκβξην ηνπ 1945 θαη ηνπ επηβιήζεθε πνηλή θπιάθηζεο δχν εηψλ.
276

 Παξά 

ηηο «θηιφηηκεο» πξνζπάζεηεο ηνπ γηαηξνχ ηνπ λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πγείαο γηα λα απνθχγεη 

ηε θπιάθηζε,
277

 απηφ δελ ζηάζεθε δπλαηφ. Δμέηηζε, φκσο, ηελ πνηλή ηνπ, αθνχ αθαηξέζεθε ν 

ρξφλνο πξνθπιάθηζεο, θαη εμήιζε ηεο θπιαθήο, άγλσζην αλ φλησο αλακνξθσκέλνο θαη 

κεηαλησκέλνο. Δθείλνο πνπ νη κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ήηαλ ην ιηγφηεξν, ίζσο, πνπ 

πξφζθεξε ζηνπο Γεξκαλνχο θαηαθηεηέο, ν Κχξνο Γξακκαηηθφπνπινο, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

ηεο Καηνρήο ζπκκεηείρε ζε έλνπια ηκήκαηα θαη ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ αληαξηηθψλ νκάδσλ. 

ηα γεγνλφηα ηεο 14
εο

 επηεκβξίνπ 1944 ζηα Γηαλληηζά είρε, κάιηζηα, ξφιν επηθεθαιήο. 

Βέβαηνο, πηζαλφηαηα, φηη ηίπνηε θαιφ δελ πξνκελπφηαλ γηα ην πξφζσπφ ηνπ κεηά ηελ 

απνρψξεζε ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ, θξφληηζε λα ηα αθνινπζήζεη θαη λα ραζεί ζηε 

κεηαπνιεκηθή Δπξψπε θη έπεηηα ζηηο ΖΠΑ.
278

 

Γηα ηνλ Νανχκ Αβέηζα, εθδφζεθε έληαικα ζχιιεςεο κε ηελ θαηεγνξία ηεο ζπλεξγαζίαο 

κε ηνλ ερζξφ ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1946.
279

 Δλψ δηέθεπγε ηεο ζχιιεςεο, ε πξναλάθξηζε γηα 

ηελ ππφζεζή ηνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 30 Μαΐνπ 1947 θαη ν Δηδηθφο Δπίηξνπνο πξφηεηλε λα 

νδεγεζεί ζε δίθε γηα ηα αδηθήκαηά ηνπ. Παξάιιεια, φκσο, θαηαξγήζεθε ην ζε βάξνο ηνπ 

έληαικα ζχιιεςεο.
280

 Ζ δηθάζηκνο γηα ηνλ Αβέηζα νξίζηεθε γηα ηελ 16
ε
 επηεκβξίνπ ηνπ 

ίδηνπ έηνπο. Άγλσζην γηα πνηνπο ιφγνπο νη κάξηπξεο θαηεγνξίαο θαηά ηελ πξναλάθξηζε 

Αζπξίδεο θαη Μπίηζεο άιιαμαλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο θαη έζεζαλ ακθηβνιίεο γηα ηελ ελνρή ηνπ 

Αβέηζα. Έηζη, αζσψζεθε ιφγσ ακθηβνιηψλ.
281

 

Ο Νηθφιανο ηεξγηάδεο θαη νη αηξαπνί ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ζηελ Καηνρή, κία απφ ηηο 

νπνίεο ήηαλ θαη ε δηεξκελεία, δελ ζα κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηεο απφ ην Δηδηθφ 

Γηθαζηήξην ηεο Θεζζαινλίθεο, φζν θη αλ εθείλνο πξνζπάζεζε λα ζβήζεη ηα ίρλε ηνπ κε ηελ 

απνπζία ηνπ ζηε Γεξκαλία. Πσο ζα κπνξνχζε άιισζηε λα πεξάζεη απαξαηήξεηε ε δξάζε 

ηνπ αθνχ θαη κφλν ην γεγνλφο φηη ζπλεξγαδφηαλ κε ηνλ Πεξηθιή Νηθνιαΐδε ήηαλ αξθεηφ γηα 

λα ηνλ νδεγήζεη ζε θάπνην θειί γηα αξθεηφ θαηξφ. Δπεηδή, ινηπφλ, γλψξηδε ηη πεξίπνπ ζα ηνπ 
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ζπλέβαηλε κφιηο ζα έραλε ηελ πξνζηαζία ησλ παηξψλσλ ηνπ, θαη δελ πξνκελπφηαλ θαζφινπ 

θαιφ, ζρεηηθά λσξίηεξα απφ ηνπο φκνηνχο ηνπ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1944, εγθαηέιεηςε ηε 

Θεζζαινλίθε. Πξννξηζκφο ηνπ ήηαλ ε Γξέζδε.
282

 

ζν ν ηεξγηάδεο έιεηπε ζηε Γεξκαλία, ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην δελ έκεηλε άπξαγν: ηνλ 

θαηαδίθαζε εξήκελ ζε ζάλαην κε ηελ θαηεγνξία ηεο ζπλεηδεηήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ερζξφ. 

Χζηφζν, ην Ννέκβξην ηνπ 1949 ζπλειήθζε ζηνλ Ακβνχξγν θαη ήηαλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 

πνπ εθδφζεθε ζηελ Διιάδα.
283

 Γελ είλαη βέβαην αλ ε ζχιιεςή ηνπ ήηαλ απνηέιεζκα 

ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ή αλ ν ίδηνο επέηξεςε λα ζπκβεί. Με άιια 

ιφγηα, ν θπγφπνηλνο ηεξγηάδεο, γλσξίδνληαο ίζσο φηη ε εθαξκνδφκελε κλεκνθηνλία ζηελ 

Διιάδα, ιφγσ ηνπ Δκθπιίνπ, ζα ηνλ γιίησλε απφ ηελ ζθιεξή ηηκσξία πνπ εθθξεκνχζε ζε 

βάξνο ηνπ, ζεψξεζε θαηάιιειε απηήλ ηελ πεξίνδν γηα λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ. 

Μεηά ηελ αίηεζε αλαθνπήο ηεο εξεκνδηθίαο, ε ππφζεζε ηνπ εθδηθάζηεθε εθ λένπ ζηηο 12 

Ηαλνπαξίνπ 1950 θαη ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην ηνπ επέβαιιε θαη πάιη ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ.
284

  

Μία εκέξα αξγφηεξα, ν ηξηαληαηξηάρξνλνο ηεξγηάδεο πέξαζε ηελ πχιε ησλ 

Δγθιεκαηηθψλ Φπιαθψλ Δπηαππξγίνπ, φπνπ ζα αλέκελε ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο ηνπ, ε 

νπνία, φκσο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ. Με βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνλ Ηνχιην ηνπ 1951 ε 

πνηλή ηνπ κεηαηξάπεθε ζε ηζφβηα θάζεηξμε θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1955 ηα ηζφβηα 

κεηξηάζηεθαλ ζε εηθνζαεηή θπιάθηζε.
285

 Μέζα απφ ηε θπιαθή, θξφληηδε λα πξνβαίλεη ζε 

δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ ζα ζπληεινχζαλ ζηελ θαιή δηαγσγή ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα λα 

απνθεξχζζεη ηνλ θνκκνπληζκφ, γεγνλφο πνπ εθηηκήζεθε δεφλησο απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηηο 

κεηψζεηο ηεο πνηλήο ηνπ. Απηφ καδί κε ηελ άξηζηε δηαγσγή θαη πξνζπκία ηνπ λα θέξλεη ζε 

πέξαο φπνηα εξγαζία ηνπ αλαηηζφηαλ ήηαλ ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ νξηζηηθή απφιπζή ηνπ απφ ηε θπιαθή.
286

 Δλ ηέιεη, ν ηεξγηάδεο βγήθε απφ ηε 

θπιαθή ζηηο 19 Μαΐνπ 1956, ελψ απέκελαλ αθφκε θάηη πεξηζζφηεξν απφ δεθαηξία ρξφληα γηα 

λα νινθιεξσζεί ε πνηλή ηνπ.
287

 Ζ ππφζεζε ηεξγηάδε πξνζηέζεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε 

ζσξεία ησλ δσζηιφγσλ πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο κεηεκθπιηαθέο ζπλζήθεο θαη λνκνζεηηθέο 
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δηαηάμεηο, πνπ κφλν επλντθέο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ γηα απηνχο. Σα ζηνηρεία γηα 

ηνπο δηεξκελείο πνπ δηθάζηεθαλ γηα δσζηινγηζκφ ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο αηεινχο 

κεηαπνιεκηθήο εθθαζάξηζεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ λαδηζκνχ, θαηλφκελν πνπ ραξαθηήξηζε θαη 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, παξά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε ειιεληθή πεξίπησζε.
288

 

πσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, δηεξκελείο, κεηαθξαζηέο αιιά θαη φζνη ζην πεξηζψξην 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαηαθηεηέο πξνζέθεξαλ (θαη) αλάινγεο ππεξεζίεο, κεηά ην ηέινο 

ηεο Καηνρήο θιήζεθαλ λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Ζ ψξα ηεο απνλνκήο 

δηθαηνζχλεο δελ ηνπο βξήθε φινπο παξφληεο, θαζψο πνιινί έζπεπζαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε 

Θεζζαινλίθε θαη ηελ Διιάδα, αθνινπζψληαο ηνπο θαηαθηεηέο είηε απφ αλάγθε είηε εθ 

πεπνηζήζεσο. Απηφ ήηαλ έλα κφλν απφ ηα πιείζηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία ήξζαλ 

αληηκέησπεο νη δηθαζηηθέο αξρέο∙ πξνβιήκαηα πνπ απέξξεαλ είηε απφ ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα φηαλ εθηφο απφ ηνπο ππφδηθνπο, απνπζίαδαλ θαη κάξηπξεο πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηε 

δηαιεχθαλζε ησλ ππνζέζεσλ, είηε απφ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ πξναλαθξίζεσλ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ ελ κέζσ, κάιηζηα, ελφο Δκθπιίνπ Πνιέκνπ πνπ καηλφηαλ εληφο 

θαη εθηφο ηεο πφιεο.
289

 

Με ζχγρξνλνπο φξνπο γισζζνινγίαο, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο λνκηκνπνηεί ην ιάζνο. 

Μπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε λα βξίζθεη πεδίν εθαξκνγήο φηαλ ν ιφγνο αθνξά 

ζπληαθηηθνχο, γξακκαηηθνχο θαη νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο, εληνχηνηο, δηεξκελείο, 

κεηαθξαζηέο θαη άιινη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε γιψζζα ηνπ ερζξνχ ζηε γεξκαληθή Καηνρή 

ζηε Θεζζαινλίθε γηα ιάζνο ζθνπνχο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα λνκηκνπνηεζνχλ αβίαζηα ζηε 

ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο κεηαπνιεκηθήο θνηλσλίαο. Γη‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν θαη 

βξέζεθαλ ελψπηνλ ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο Θέκηδαο. Δθεί φκσο, θάλεθαλ «παξαπιαλεκέλνη» θαη 

«ρακέλνη» ζηε κεηάθξαζε ησλ θηλήηξσλ πνπ ηνπο νδήγεζαλ λα ζηειερψζνπλ ζέζεηο πνπ 

έβιαςαλ αλεπαλφξζσηα, ελδερνκέλσο, ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο θαη ηνλ ζπκκαρηθφ αγψλα. Ο 

Δκθχιηνο Πφιεκνο επέδξαζε ζαθψο θαηαιπηηθά ζην λα «ραζνχλ» αθφκε πεξηζζφηεξν θαη λα 

θαηαθέξνπλ έηζη λα ζπλερίζνπλ κία δσή πνπ έθεξε κφλε ηεο ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ιχζεηο 

γηα ηνπο ίδηνπο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σν 1963 ηδξχζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ν πξψηνο ζπιινγηθφο νξγαληζκφο πνπ ζπγθέληξσζε 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ ηνπο επαγγεικαηίεο δηεξκελείο. ε απηνχο δελ αλήθαλ φζνη ζηελ Καηνρή 

ππεξέηεζαλ ηε γιψζζα ηνπ ερζξνχ ή θαιχηεξα φζνη κηινχζαλ ηελ ηδηάδνπζα δηάιεθην πνπ 

κεηέξρνληαλ νη πξφζπκνη ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ. Απηφ εμεγείηαη, βέβαηα, θαζψο, ζηελ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο δελ είραλ εθπαηδεπηεί σο δηεξκελείο θαη κεηαθξαζηέο αιιά 

βξέζεθαλ λα γλσξίδνπλ γεξκαληθά, φηαλ ε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα  βξηζθφηαλ ζην 

«πξνζθήλην». Ννζηαιγνί ή φρη ηνπ παξειζφληνο ζην νπνίν κεζνπξαλνχζαλ, νη 

γεξκαλνκαζείο ηεο Καηνρήο «ράζεθαλ» ζηελ αλσλπκία. ην βαζκφ πνπ ν θαζέλαο έθιεηζε 

πίζσ ηνπ ην ζχληνκν θεθάιαην ηνπ θαηνρηθνχ βίνπ ηνπ, αθνινχζεζε ηε δηθή ηνπ μερσξηζηή 

πνξεία ζε κία Διιάδα πνπ πάζρηδε λα θιείζεη ηηο πιεγέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟40. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξήζεθε κία πξψηε πξνζπάζεηα αλάδεημεο θαη 

εξκελείαο ηνπ δεηήκαηνο ηεο γεξκαλφθσλεο δηεξκελείαο ζηελ θαηνρηθή Διιάδα. Πξηλ ηνλ Β‟ 

Παγθφζκην Πφιεκν ε δηεξκελεία δελ είρε επαγγεικαηνπνηεζεί. Σα γαιιηθά ήηαλ ε 

θαζηεξσκέλε γιψζζα ηεο δηπισκαηίαο θαη κεηαθξάζεηο αλαιάκβαλαλ γισζζνκαζείο δίρσο 

λα έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα απηφλ ηνλ ξφιν. Έλαο νινθιεξσηηθφο πφιεκνο, φκσο, φπσο απηφο 

πνπ μεθίλεζε ν Hitler, επέβαιιε ηελ θηλεηνπνίεζε πνιιψλ θαη δηαθφξσλ «εηδηθνηήησλ». ε 

απηφ νθείιεηαη θαη ην γεγνλφο πσο φζνη αλέιαβαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηνλ γεξκαληθφ 

ζηξαηησηηθφ κεραληζκφ δηνίθεζεο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηα δηιιήκαηα θαη ηηο 

δπζθνιίεο κε ηηο νπνίεο ζα έξρνληαλ αληηκέησπνη. Έηζη, ζηηο κεηαπνιεκηθέο αθεγήζεηο ηνπο 

θάλνπλ ιφγν γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ απέξξεαλ απφ ηνλ ξφιν ηνπο σο δηακεζνιαβεηέο. 

Γεξκαλφθσλνη θαη γεξκαλνκαζείο, φκσο, δελ εκθαλίζηεθαλ μαθληθά ζην πξνζθήλην, 

φηαλ ε δήηεζή ηνπο απμήζεθε θαηαθφξπθα απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1941 ζηελ Διιάδα ή θαη 

λσξίηεξα, ην 1939, φηαλ άξρηζε ν πφιεκνο. Ζ γεξκαληθή πξνπαγάλδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο δέιεαξ ηνλ πνιηηηζκφ πξνζπάζεζε επαλεηιεκκέλα λα πξνζεηαηξηζηεί ηηο 

«δεπηεξεχνπζεο» δπλάκεηο ηνπ επξσπατθνχ νηθνλνκηθνπνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ, φπσο ηηο 

βαιθαληθέο ρψξεο. ην πιαίζην απηφ θαη ε Διιάδα εληάρζεθε ζην πιάλν ηεο πνιηηηζηηθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Γεξκαλίαο. Έηζη, ηα θαηά ηφπνπο γεξκαληθά ζρνιεία θαη ηδξχκαηα, 

πνπ πξνυπήξραλ βέβαηα, ζπλέρηζαλ εληαηηθφηεξα ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε απνηέιεζκα ε 

γεξκαλνκάζεηα ζηηο παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ λα θηάζεη ηα πςειφηεξα απφ πνηέ ζηαηηζηηθά 

επίπεδα. ζνη, ινηπφλ, κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιιν ηξφπν κηινχζαλ γεξκαληθά, «έιπζαλ» ηα 
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ρέξηα ησλ θαηαθηεηψλ, επηθνηλσλψληαο ζηνλ θαηερφκελν πιεζπζκφ ηα κελχκαηα ηεο «Νέαο 

Σάμεο» πξαγκάησλ αιιά θαη απηά ησλ κέηξσλ θαηαζηνιήο θαη εμφλησζεο. 

 Δάλ ζα ήηαλ δφθηκν λα εληαρζνχλ νη δηεξκελείο ζε «θαηεγνξίεο», ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, αλακθίβνια ζα μερψξηδαλ φζνη αλέιαβαλ ελεξγφ δξάζε, κε φ, ηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη. Δλεξγφο δξάζε ζήκαηλε είηε ην λα εμππεξεηεί θαλείο εζειεκέλα ηα ζπκθέξνληα 

ησλ «εξγνδνηψλ» είηε ην αθξηβψο αληίζεην. Με άιια ιφγηα, κέζσ ηεο ζέζεο ηνπ λα βνεζά ην 

έξγν ηεο Αληίζηαζεο αιιά θαη λα ππεξεηεί ηνλ ληφπην πιεζπζκφ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Απηφ 

δε ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε φηη φζνη σο ππάιιεινη εθπιήξσλαλ γξαθεηνθξαηηθέο 

εξγαζίεο ζρεηηθέο κε κεηαθξάζεηο εγγξάθσλ, ζα ηεζνχλ ζην πεξηζψξην γηαηί δελ 

αληηζηάζεθαλ ζηε γεξκαληθή βνχιεζε. Απηφ πνπ εθαξκφζηεθε σο πνιηηηθή απφ ηηο 

θαηνρηθέο Αξρέο ήηαλ φηη ζε θαίξηεο ζέζεηο ηνπνζεηήζεθαλ άηνκα πνπ έραηξαλ ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπο. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, εθεί πνπ νη Γεξκαλνί ζεσξνχζαλ φηη έπηπηε 

ξάβδνο θαη φρη ιφγνο, «πξνζιάκβαλαλ» φζνπο είραλ μεθαζαξίζεη κε πξάμεηο θαη ιφγηα φηη ζα 

ήηαλ πηζηνί ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ ηεο 

δηνίθεζεο, ηεο ηάμεο θαη ηεο αζθάιεηαο. 

Μία ηέηνηα δεζπφδνπζα ππεξεζία ήηαλ ε Μπζηηθή Αζηπλνκία ηξαηνχ. ηηο 

πνιχπιεπξεο αξκνδηφηεηέο ηεο εληαζζφηαλ ε θαηαπνιέκεζε ηνπ αληηζηαζηαθνχ θηλήκαηνο 

θαη ε εμάξζξσζε νκάδσλ θαη ησλ κειψλ ηνπο. ηε Θεζζαινλίθε νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

πξφζπκνπο ζπλεξγάηεο-δηεξκελείο απαζρνιήζεθαλ εθεί. Ο επί ησ έξγσ ξφινο ηνπο είρε λα 

θάλεη κε ηε ζπκκεηνρή ζε ζπιιήςεηο θαη αλαθξίζεηο φζσλ ζεσξνχληαλ χπνπηνη παξάλνκσλ 

ελεξγεηψλ κε βάζε ηνπο θαηνρηθνχο λφκνπο. Απηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε είλαη ν 

ππεξβάιισλ δήινο πνπ επεδείθλπαλ νη δηεξκελείο ζηηο αλαθξίζεηο, μεπεξλψληαο πνιιέο 

θνξέο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο Γεξκαλνχο αμησκαηηθνχο. Αιιά, ίζσο, απηφ αθξηβψο έςαρλαλ νη 

«εξγνδφηεο» φηαλ εμέηαδαλ ην «βηνγξαθηθφ» ησλ ππνςήθησλ δηεξκελέσλ, λα είλαη έηνηκνη 

δειαδή λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα σο δηεξκελείο θαη ζθιεξνί αλαθξηηέο. Οη πεξηπηψζεηο 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζην νηθείν θεθάιαην επηβεβαίσζαλ ηνπο ππεπζχλνπο επηινγήο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο νη ζπλεξγάηεο θάλεθαλ πνιχ παξαπάλσ απφ «αληάμηνη» ησλ 

πεξηζηάζεσλ. 

Δμαηξνπκέλσλ ησλ ελδερφκελσλ ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ θηλήηξσλ ησλ ζπλεξγαηψλ-

δηεξκελέσλ, δίρσο ακθηβνιία, θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ πξνδνζία ηεο παηξίδαο απνηέιεζε 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην πξνζσπηθφ θέξδνο. Έλα θέξδνο πνπ δελ ήηαλ δηφινπ 

επθαηαθξφλεην, φηαλ είρε λα θάλεη κε ηε δηαζπάζηζε ησλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ. Γσξεάλ 

ηξφθηκα, ηαθηηθή κηζζνδνζία θαη παξαρσξήζεηο άιινπ είδνπο, ήηαλ κφλν έλα κηθξφ 

αληίθξηζκα ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. ην πεξηζψξηφ ηνπο, ζε γλψζε ησλ Γεξκαλψλ, νη 
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ζπλεξγάηεο-δηεξκελείο πινχηηδαλ απφ θάζε ινγήο «ζθνηεηλέο» δξαζηεξηφηεηεο: ρξεκαηηζκνί, 

εθβηαζκνί, θαλνληθέο ιεζηείεο θαη βίαηε απφζπαζε φρη κφλν ρξεκάησλ αιιά θαη 

θνζκεκάησλ, επίπισλ, έξγσλ ηέρλεο θαη δηαθφξσλ άιισλ εηδψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ εχθνια 

λα πξνσζήζνπλ ζηελ νξγηψδε καχξε αγνξά. Οη ηνπνζεηήζεηο ζε ζέζεηο κεζεγγπνχρσλ απ‟ 

ηελ άιιε κεξηά δελ ήηαλ θαζφινπ «ζθνηεηλέο» αιιά κία πάγηα ηαθηηθή ησλ Γεξκαλψλ γηα λα 

θξαηνχλ ηθαλνπνηεκέλε ηε «ζηξαηηά» ησλ «πξνζχκσλ».  

Απηνί νη «πξφζπκνη» ζηελ Καηνρή λα ππεξεηήζνπλ δνπιηθά ηνπο θαηαθηεηέο, δελ ήηαλ 

θαζφινπ πξφζπκνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο, φηαλ ήξζε ην 

πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηα ζχκαηα αγσληνχζαλ γηα ηελ ηηκσξία ησλ ζπηψλ ηνπο. Έρνληαο 

πνιιά λα θξχςνπλ θάησ απφ ην «ραιί» ηεο ιήζεο, νη ζχηεο-δηεξκελείο πξνζπάζεζαλ λα 

απνπνηεζνχλ ησλ επζπλψλ ηνπο είηε αλαρσξψληαο πξνο άγλσζηε θαηεχζπλζε είηε κέλνληαο 

αιιά αιιάδνληαο άξδελ ην «πεξηερφκελν» ηεο θαηνρηθήο δξάζεο ηνπο. Απηφ απνδείρζεθε 

απφ ηηο δίθεο ζηηο νπνίεο νδεγήζεθαλ έρνληαο λα αληηκεησπίζνπλ βαξχηαηεο θαηεγνξίεο. Δθεί 

αλέηξεςαλ ηηο ελαληίνλ ηνπο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο είηε απνδίδνληαο ηηο θαηεγνξίεο ζε 

πξνζσπηθέο δηαθνξέο είηε επηθαινχκελνη ηνλ θφβν ηεο γεξκαληθήο δακφθιεηαο ζπάζεο φηαλ 

δηαηάδνληαλ λα αλαιάβνπλ ξφινπο δηεξκελέσλ θαη κεηαθξαζηψλ. Ο ελ εμειίμεη Δκθχιηνο 

Πφιεκνο έζσζε θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά πνιινχο δσζηιφγνπο απφ ηελ επηβνιή ησλ 

αλαινγνχλησλ ηηκσξηψλ, ιεηηνπξγψληαο σο ηαθφπιαθα ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. 

Καζψο ην θξάηνο ήηαλ απαζρνιεκέλν κε ηνλ «αγψλα» θαηά ηνπ θνκκνπληζκνχ, επέδεημε κία 

άλεπ πξνεγνπκέλνπ αδπλακία λα ζηεξίμεη ηε δηθαηνζχλε ζην έξγν ηεο. 

ηνλ αληίπνδα, πξνζσπηθφηεηεο φπσο ε Μαξία Γεκάδε θαη ν Ναπνιέσλ νπθαηδίδεο, 

αιιά θαη άιιεο πνπ πηζαλψο λα παξέκεηλαλ ζηελ αθάλεηα, θαηάθεξαλ κε ηηο πξάμεηο ηνπο λα 

«μεπιχλνπλ» ηνλ πιεζπζκφ ησλ Διιήλσλ γεξκαλνκαζψλ ηεο πεξηφδνπ 1941-1944 απφ ηνλ 

ςφγν ηεο καδηθήο ζπλεηδεηήο ζπλεξγαζίαο. Πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο θαη κε 

δηαθνξεηηθφ παξειζφλ, ε Γεκάδε θαη ν νπθαηδίδεο θαηάθεξαλ λα ζηαζνχλ ζην πξαγκαηηθφ 

«χςνο» ησλ πεξηζηάζεσλ, φζν ηνπο επέηξεςε ε ζέζε ηνπο λα ην πξάμνπλ. Αληί λα 

πιεξσζνχλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, πιήξσζαλ θαη κάιηζηα κε ηελ ίδηα ηεο δσή ηνπο ην ηίκεκα 

ηεο πξνζθνξάο ζηνπο ζπλαλζξψπνπο θαη ζηνπο ζπγθξαηνχκελνπο αληίζηνηρα. Υσξίο λα 

δχλαηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε θαλελφο είδνπο «δπγαξηά», ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ «θφζκν» ησλ 

αλππφηαθησλ είλαη δεδνκέλε, ζε φπνηνλ βαζκφ θη αλ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ 

πξφζσπα, γεγνλφηα θαη ηελ εμέιημε νπνησλδήπνηε θαηαζηάζεσλ. 

Οη δηεξκελείο, απηνί νη «άγλσζηνη ηεο Ηζηνξίαο», πνπ ππεξέηεζαλ ηε γιψζζα ηνπ ερζξνχ 

ζηελ Καηνρή ήηαλ αλακθίβνια άλζξσπνη ηεο επνρήο ηνπο θαη κία άθξηηε ηνπνζέηεζή ηνπο 

ζηε κεξηά ησλ «θαιψλ» ή ησλ «θαθψλ» δελ ζα πιεξνχζε ηα θξηηήξηα ηεο νξζήο 
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επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαη θαηαλφεζεο αλζξσπίλσλ επηινγψλ ζε 

θαηξνχο δχζθνινπο. ε θάζε πεξίπησζε, νη «δηαδξνκέο» φισλ ηνπο ζα πξέπεη λα ηδσζνχλ ππφ 

ην πξίζκα ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έδεζαλ θαη έδξαζαλ. Ζ αλάδεημή ηνπο ζπληειεί 

(ηνπιάρηζηνλ) ζην λα βγνπλ απφ ην πεξηζψξην σο δεπηεξεχνληα ππνθείκελα θαη λα ηεζνχλ 

ζην κεγεζπληηθφ θαθφ ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

                                                 

 

 Δηθφλεο 1, 2, 3:  

Πεγή:  Νέα Δπξώπε, 20 Απξηιίνπ 1941, ζ. 1. 

 

 

 

Δηθφλα 4: Βηβιίν ηεο ΓΘ, 1940 

Πεγή: Αξρείν Ησάλλε Βαβάηζε 
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Δηθφλα 5: Κάξηα δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο Γεξκαληθήο  Αθαδεκίαο ηνπ Μνλάρνπ, 1942-1943                                   

Αξρείν Ησάλλε Βαβάηζε 

  

Δηθφλα 6: Δλδεηθηηθφ πξναγσγήο ζηελ ηεηάξηε ηάμε ηεο ΓΘ, 24 Ηνπλίνπ 1944 

Πεγή: Αξρείν Ησάλλε Βαβάηζε 
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Δηθφλα 7: 

Απνιπηήξην ΓΑ, 19 Ηνπιίνπ 1937 

Πεγή: Αξρείν Ησάλλε Βαβάηζε 
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Δηθφλα 8:  Έιεγρνο πξνφδνπ ΓΘ, 1 Απξηιίνπ 1942 

 Πεγή: Αξρείν Ησάλλε Βαβάηζε 
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Δηθφλεο 9, 10: «Bilderduden für Soldaten», ρ.η.έ, 1941 

Πεγή: Ηδησηηθή πιινγή ηξάηνπ Γνξδαλά 
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Δηθφλα 11: «Zusatzverpflegung für griech Arbeitskräfte», Θεζζαινλίθε, 29 Απγνχζηνπ 1944. ην 

πιαίζην νη ακεηβφκελνη κε ηξφθηκα δηεξκελείο. 

Πεγή: ΓΑΚ-ΗΑΜ, θάθ. ADM003.01_000122_0001  
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Δηθφλα 12: Ο Ναπνιέσλ νπθαηδίδεο  

 

Πεγή: http://arxeio.kke.gr/document/21   

 

 

Δηθφλα 13: Ζ Μαξία Γεκάδε 

Πεγή: http://www.epoxi.gr/persons15.htm  

 

http://arxeio.kke.gr/document/21
http://www.epoxi.gr/persons15.htm
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