Αμαζητώμτας το μυστικό του πατέρα μου μέσα από μια
φωτογραφία. Κατοχή, οικομομική κρίση και η ευθύμη της
Γερμαμίας απέμαμτι στημ Ελλάδα.
Του Ούλριχ Κλέμαμμ
«Παξαθνινπζώ ζηελ ηειεόξαζε κηα εθπνκπή, όηαλ ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη κηα
παιηά ηζηνξηθή θσηνγξαθία από ηελ απόβαζε ηεο Βέξκαρη ζηελ Κξήηε - θη εθεί
αλαγλσξίδσ ηνλ παηέξα κνπ. Η δηαίζζεζή κνπ δελ αθήλεη πεξηζώξην ακθηβνιίαο:
απηόο είλαη. Σν μέξσ: ν παηέξαο κνπ είρε πάεη ζηελ Κξήηε, θαη όιε ηνπ ηε δσή ηνλ
βαζάληδε θάηη, γηα ην νπνίν απέθεπγε λα κηιήζεη. Σν κόλν πνπ ηειηθά κπόξεζε λα πεη
ήηαλ κηα εκεξνκελία. Δθείλε ηε κέξα είρε ζπκβεί “θάηη πάξα πνιύ άζρεκν”. Σελ ίδηα
εκεξνκελία ζα ηελ μαλαβξώ ιίγν αξγόηεξα, θαζώο ζα ςάρλσ ζην ίληεξλεη
πιεξνθνξίεο γηα ηε θσηνγξαθία ηεο εθπνκπήο. Δίκαη ζίγνπξνο. Γε ζέισ λα
ζσπάζσ. Η ζρέζε πνπ κε δέλεη πξνζσπηθά κε ηε θσηνγξαθία είλαη αξθεηή, γηα λα
δηαπεξάζεη θη εκέλα ν ηξόκνο πνπ θξύβεηαη πίζσ ηεο. Σόηε αθξηβώο ζπλεηδεηνπνηώ
ην βάξνο ηεο επζύλεο πνπ έρεη ε Γεξκαλία απέλαληη ζηνπο Έιιελεο.
Γξάθσ ην άξζξν. Λίγε ώξα αθόηνπ αλαξηήζεθε ζην n-tv, ρηππά ην ηειέθσλν. ηελ
άιιε άθξε ηεο γξακκήο ε θσλή ιέεη: “απηόο πνπ ζεκαδεύεη κε η' όπιν είλαη ν
παππνύο κνπ”. Μέλσ άλαπδνο. Απνζύξσ ην άξζξν. Αλ ηειηθά ν ζθνπεπηήο δελ είλαη
ν παηέξαο κνπ, πόζε αιήζεηα ππάξρεη ζηα ιόγηα κνπ; Δίλαη δπλαηόλ λα θάλσ ιάζνο,
θη σζηόζν λα ηζρπξίδνκαη πσο έρσ δίθην; Πξνζπαζώ λα ζπγθεληξσζώ. Η ηαξαρή πνπ
κε θάλεη λα γξάςσ, δε ρσξάεη ακθηζβήηεζε. Δίλαη αιεζηλή. Ο ζπλνκηιεηήο κνπ ηε
ζπκκεξίδεηαη. Όκσο δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα κηιήζεη. Η νηθνγέλεηα ηνπ παππνύ θαη
παηέξα πνπ έρεη πεζάλεη από θαηξό, δελ ζέιεη λα ζηηγκαηηζηεί ην όλνκά ηνπ.
Ήηαλ ζ' εθείλε ηελ ζεκαδηαθή εθπνκπή ηνπ Γθύληεξ Γηάνπρ, κε πξνζθεθιεκέλν ηνλ
ππνπξγό νηθνλνκηθώλ ηεο Διιάδαο, ην Μάξηην. Απηό πνπ είδα κε είρε ηξαληάμεη. Έλα
κόλν πξάγκα ήζεια λα θάλσ εθείλε ηελ ώξα: λα γξάςσ γη' απηή ηελ ηζηνξία, λα βγεη
από κέζα κνπ. Γηαηί ε ζησπή θάζε παηέξα θαη κεηέξαο πνπ βγήθε από ηνλ πόιεκν κε
ηξαύκαηα, ήηαλ θαη παξακέλεη γηα ηα παηδηά ηνπο θάηη ην αγηάηξεπην.
Αξρίδσ ινηπόλ λα γξάθσ:
“Δηιηθξηλά, ηη πξέπεη λα θάλσ, όηαλ αλαγλσξίδσ ηνλ εαπηό κνπ ζην πξόζσπν ηεο
θσηνγξαθίαο; Πώο λ' αληηδξάζσ, όηαλ βιέπσ όηη ν ζθνπεπηήο απηόο είλαη ν παηέξαο
κνπ; Ο παηέξαο κνπ ζηα ληάηα ηνπ, είλαη δελ είλαη 21 ρξνλώλ. Βξέζεθε ζηελ Κξήηε ην
θαινθαίξη ηνπ 1941. Σνπ έδσζαλ ηε δηαηαγή, ζ' απηόλ θαη ζηνπο άιινπο πνπ ήηαλ καδί
ηνπ, λα ζθνηώζεη. Να ζθνηώζεη αζώνπο ακάρνπο... Σελ εθπνκπή ηελ είδα ζην βίληεν
δπν κέξεο κεηά ηελ πξνβνιή ηεο.
Σηο ηειενπηηθέο ζπδεηήζεηο ζπλήζσο ηηο απνθεύγσ. Απηή ηε θνξά, ιόγσ ηνπ
Βαξνπθάθε, ήζεια λα ηε δσ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ιέεη αλνηρηά θάπνηα πξάγκαηα, πνπ
εκείο εδώ θάλνπκε πσο δελ ηα βιέπνπκε. Γη' απηό ην ιόγν κνπ είλαη ζπκπαζήο. ην
ηάκπιεη κπνξώ λα ζηακαηήζσ θάζε βίληεν, λα δσ θάηη ζε επαλάιεςε θαη λα
βεβαησζώ γη' απηό πνπ βιέπσ. Όηη θάπνηα ζηηγκή ζα ρξεζηκνπνηνύζα απηή ηε
ιεηηνπξγία γηα λα ηαπηνπνηήζσ ηνλ παηέξα κνπ, πνπ πέζαλε ην 2008, ζε κηα
εθπνκπή ηνπ Γηάνπρ, ζε θακηά πεξίπησζε δε κπνξνύζα λα ην θαληαζηώ. ίγνπξα δε
ζα ην θαληαδόηαλ νύηε εθείλνο. Να όκσο πνπ ηώξα ζπκβαίλεη αθξηβώο απηό. Σν
βίληεν κε ην αίηεκα ηεο Διιάδαο γηα πνιεκηθέο απνδεκηώζεηο εηλαη ζύληνκν, όκσο
θαζώο δείρλεη ζθελέο από ηηο ζεξησδίεο ησλ Γεξκαλώλ ζηελ Καηνρή, εκθαλίδεηαη

εηνύηε ε εηθόλα: ν ζηξαηηώηεο ηεο Βέξκαρη κε ην ηνπθέθη ζηνλ ώκν. Σν πξόζσπν
θάησ από ην θξάλνο κνύ θαίλεηαη γλσζηό κε ηελ πξώηε καηηά. Ακέζσο γπξίδσ πίζσ
θη απνζεθεύσ ηελ εηθόλα. Δίλαη θάηη παξαπάλσ από απιή εληύπσζε. Όκσο ηε
ζηηγκή απηή δε ζέισ ή δε κπνξώ λα θάλσ πεξηζζόηεξα. Πξηλ πάξσ ηελ απόθαζε λ'
αλνίμσ απηή ηελ πόξηα, ζέισ πξώηα λα δσ ηελ εθπνκπή κέρξη ην ηέινο.
Με ην πνπ ηειεηώλεη, ζπγθεληξώλνκαη θαη θνηηάδσ πξνζεθηηθά ηε θσηνγξαθία. Γε
ρσξάεη ακθηβνιία: είλαη ν παηέξαο. Χο ηα βαζηά γεξάκαηα είρε θπιάμεη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάηη λεαληθό. Δίρα δεη άιισζηε θαη ηηο θσηνγξαθίεο: από ην
δπηηθό κέησπν, ηα Βαιθάληα, ηελ Διιάδα, ηελ Κξήηε. Κη απηά ηα ρέξηα ηα γλσξίδσ ην αξηζηεξό ζηελ θάλε ηνπ όπινπ, ην δεμί κε ην δάρηπιν ζηε ζθαλδάιε. Ο παηέξαο
είρε κεγάια ρέξηα. Κξαηνύζε κε δύλακε, θη απηό ήηαλ θάηη πνπ ρξεηάζηεθε λα ην
κάζεη από λσξίο. Ήηαλ ν κεγαιύηεξνο γηνο κηαο νηθνγέλεηαο ρσξηθώλ από ην
Υνύλζξπθ. Οη αγξόηεο ηνπ Υνύλζξπθ δελ αλήθαλ πνηέ ζηνπο πξνλνκηνύρνπο, όπσο
π.ρ. εθείλνη από ην Μύλζηεξιαλη. Ο παππνύο κνπ έραζε ηε δσή ηνπ ζ’ έλα αηύρεκα
νξπρείνπ. Γελ έθηαζε 40 ρξνλώλ. Έκεηλε πίζσ ε ρήξα κε ηέζζεξα παηδηά, δύν
αγόξηα, δπν θνξίηζηα. Λίγεο αγειάδεο θαη πξόβαηα, θάηη βνζθνηόπηα θαη ρσξάθηα.
Όινη ηνπο έπξεπε λα δνπιέςνπλ ζθιεξά, λα ην παιέςνπλ θαη κε θάπνην ηξόπν, λα ηα
βγάινπλ πέξα. Με ηνπο Ναδί ε νηθνγέλεηα δελ ήζειε ζρέζεηο. Όηαλ κηα κέξα έλαο
Ναδί απ' ην ρσξηό ρηύπεζε ηελ πόξηα, γηα λα πάξεη ηνλ παηέξα κνπ ζηε ρηηιεξηθή
λενιαία, ε γηαγηά κνπ ηνλ πέηαμε έμσ ρσξίο δεύηεξε ζθέςε. Γελ πηνήζεθε νύηε από
ηελ απεηιή πσο ην παηδί δε ζα 'βξηζθε ζέζε γηα λα κάζεη θάηη θαη λα εξγαζηεί. Όπνηε
κηιώ γη' απηό, ληώζσ θάπνηα αλαθνύθηζε.
Σειηθά ν παηέξαο κνπ θαη επάγγεικα έκαζε, θαη θαηαμηώζεθε αζθώληαο ην, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο καθξόρξνλεο δσήο ηνπ. Όκσο όηαλ έγηλε 19 δελ ππήξρε νύηε γη' απηόλ
ηξόπνο λα ην απνθύγεη: έπξεπε λα πάεη ζηε Βέξκαρη. Καη κόιηο έλα ρξόλν αξγόηεξα,
ηνλ Ινύλην ηνπ '41, βξίζθεηαη ζηελ Κξήηε, ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί δηαηαγέο θαη λα
δνινθνλεί αζώνπο αλζξώπνπο. Δίρε επηινγή; Έλαο 20ρξνλνο ρσξηθόο, κπνξνύζε λα
πξνβάιεη αληίζηαζε; Ο πόλνο γη' απηόλ, γηα ηνπο αζώνπο πνπ ζθόησζε, κε αγγίδεη.
Ξαθληθά κέζα κνπ αιιάδνπλ όια. Σν παξαδέρνκαη, αξθεηέο θνξέο ηειεπηαία
ζθεθηόκνπλ θη εγώ πσο “απηό ην θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο έρεη ηειεηώζεη. Μεηά από
ηόζα ρξόληα πξέπεη επηηέινπο λα θιείζεη.” Όκσο όρη. Σν αηζζάλνκαη, πσο δελ κπνξεί
λα θιείζεη. Όρη γηα κέλα! Σν παξειζόλ κ' έρεη θπθιώζεη από παληνύ. Δίκαη ν γηνο ελόο
εγθιεκαηία πνιέκνπ. Γελ κπνξώ λα ην αιιάμσ απηό. Γελ είρα επηινγή. Κη ν παηέξαο;
Δθείλνο θη νη ζύληξνθνί ηνπ ήμεξαλ ηη έθαλαλ. Όκσο, είραλ απηνί άιιε επηινγή;
Μπνξνύζαλ λα θάλνπλ δηαθνξεηηθά; Αλ ν παηέξαο κνπ δελ ππάθνπε ζηε δηαηαγή, ζα
βξηζθόκνπλ ηώξα εγώ εδώ, λα θάζνκαη θαη λα γξάθσ;
Σα εγθιήκαηα πνπ έθαλε ν παηέξαο κνπ όηαλ ήηαλ λένο ζηξαηηώηεο ηεο Βέξκαρη, ηνλ
βάξαηλαλ, όπσο θαη πνιινύο άιινπο ηεο γεληάο ηνπ, γηα όιε ηνπ ηε δσή. Γελ
κπνξνύζε λα κηιήζεη. Γε κπνξνύζε λα κηιήζεη γη' απηό.
Όιεο ηηο άιιεο ηζηνξίεο απ' ηνλ πόιεκν, ζπλήζσο αθίλδπλα πεξηζηαηηθά καθξηά από
ην πεδίν ηεο κάρεο, ηηο έιεγε ζπρλά. Αθόκα θη όηαλ ε νηθνγέλεηα δελ ήζειε πηα λα ηηο
αθνύεη. ην ζηξαηό ν παηέξαο κνπ ήηαλ πνιπβνιεηήο. Όινη καο ιίγν-πνιύ
θαληαδόκαζηαλ ηη ζήκαηλε απηό. Διάρηζηεο κόλν θνξέο ηνικνύζε λα βγεη ζηηο
αθεγήζεηο ηνπ ιίγν παξαέμσ, θη έιεγε πσο έηπρε θάπνηε λα ηξαπκαηηζηεί, θη όηη ν
δηπιαλόο ηνπ, πνπ πήξε ηε ζέζε ηνπ ζην πνιπβόιν, ζθνηώζεθε ιίγεο ζηηγκέο κεηά...
Γηα ζεξησδίεο; Ούηε ιέμε! Σέηνην ζέκα δελ ππήξρε. Δθηόο από κία κόλν θνξά. Ο
παηέξαο είρε πεξάζεη ηα 80, όηαλ κνπ αλέθεξε κηα εκεξνκελία. Δθείλε ηε κέξα,
έιεγε, είρε ζπκβεί “θάηη πάξα πνιύ θαθό”. Ση ήηαλ απηό; Ήζεια λα κάζσ ηελ
αιήζεηα. ρεδόλ ήηαλ έηνηκνο λα κνπ ην πεη. Κη όκσο. Γελ θαηάθεξε λα ην βγάιεη από
ηα ρείιε ηνπ. Απιά, δελ κπνξνύζε.

Φάρλσ ινηπόλ ηελ εκεξνκελία. ηε Βηθηπαίδεηα. Δθεί βιέπσ θαη ηελ εηθόλα πνπ
έδεημε ζην βίληεν ηεο ηειεόξαζεο. Σελ ηξάβεμε ν θσηνγξάθνο ηεο Βέξκαρη, ΦξαληοΠέηεξ Βάημιεξ, ζηηο 2 Ινπλίνπ 1941, εκέξα ηεο ζθαγήο ζην Κνληνκαξί, ζηελ Κξήηε.
Η θσηνγξαθία βξίζθεηαη ζην Οκνζπνλδηαθό Αξρείν.
2 Ινπλίνπ 1941. Η εκεξνκελία πνπ αλέθεξε ν παηέξαο κνπ ήηαλ άιιε: 14
επηεκβξίνπ ηνπ '43. Καη γη' απηή ηε κέξα κπνξεί λα δηαβάζεη θαλείο ζην ίληεξλεη.
ηηο 14 επηεκβξίνπ 1943 ε Βέξκαρη έζβεζε νιόθιεξα ρσξηά απ' ην ράξηε, θαη
ζθόησζε πάλσ από 400 ακάρνπο. Η θαγή ζηε Βηάλλν. Έρσ θινληζηεί. Σν ιέσ ζηνπο
αδειθνύο κνπ. Καζέλαο ηνπο αληηδξά δηαθνξεηηθά. Όκσο απηό δελ έρεη ζέζε εδώ.
Δγώ μέξσ ακέζσο ηη ζέισ λα θάλσ: λα γξάςσ, λα κηιήζσ. Αθνύ θαη ν παηέξαο
κίιεζε ηειηθά, ιίγν πξηλ πεζάλεη, ζηνλ παπά ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ ηνλ εμνκνιόγεζε.
ίγνπξα ν θαζνιηθόο ηεξέαο έδσζε άθεζε ακαξηηώλ ζηνλ άξξσζην γέξνληα, ηελ ώξα
ηνπ ζαλάηνπ. Ήκνπλ βέβαηνο ήδε από ηόηε, πσο ν παηέξαο κνπ δελ πήξε καδί ηνπ
ζηνλ ηάθν ηελ ηζηνξία πίζσ από ηελ εκεξνκελία. Παξήγνξε ζθέςε – έζησ θαη ρσξίο
λα γλσξίδσ ηηο ιεπηνκέξεηεο.
Σώξα πηα μέξσ πεξί ηίλνο πξόθεηηαη. Πάλσ από 70 ρξόληα έρνπλ πεξάζεη. Κη όκσο εγώ, πνπ γελλήζεθα κεηά από ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, αηζζάλνκαη πσο έρσ επζύλε.
Όρη ελνρή, αιιά επζύλε. Καη ζθέθηνκαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο Διιάδαο. Οη ζθαγέο ησλ
Γεξκαλώλ ηππώζεθαλ βαζηά ζηε ζπιινγηθή κλήκε ησλ Διιήλσλ – κνπ ην εμήγεζαλ
θαζαξά ζηελ εθπνκπή ηνπ Γηάνπρ. Αξρίδσ λα ληώζσ ηη ζεκαίλνπλ πξαγκαηηθά απηά
ηα ιόγηα. Έλα είλαη βέβαην: αηζζάλνκαη ηνλ ίδην πόλν, όρη κόλν γηα ηνλ άληξα πνπ
ήηαλ παηέξαο κνπ, κα γηα ηνπο Έιιελεο λεθξνύο, γηα ηα παηδηά ηνπο. Κη ύζηεξα
θέξλσ ζην λνπ κνπ απηό: ην πώο νη γεξκαληθέο θπβεξλήζεηο επηλόεζαλ θάζε είδνπο
ηέρλαζκα, κόλν θαη κόλν γηα λ' απνθύγνπλ λα πιεξώζνπλ ζηελ Διιάδα ηηο
απνδεκηώζεηο ηνπ πνιέκνπ.
Πώο γίλεηαη αιήζεηα; Πώο είλαη δπλαηόλ λα ζώδνληαη ηξάπεδεο, ηε ζηηγκή πνπ
κεγάια κέξε ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ θαηαδηθάδνληαη ζηε θηώρεηα, κε ηα κέηξα
ιηηόηεηαο πνπ επηβάιιεη θαηαλαγθαζηηθά ε Δπξσδώλε; Αξρίδσ ζηγά-ζηγά λα
ππνςηάδνκαη ην ιόγν πνπ ε Μέξθει θη ν όηκπιε ραξαθηεξίδνληαη “Ναδί” ζην
δεκόζην ιόγν ηεο Διιάδαο. Όρη, δελ είλαη σξαίν - θαη δελ ην επηθξνηώ ζε θακηά
πεξίπησζε. Μπνξώ όκσο λα ην θαηαλνήζσ. Γηαηί είλαη εηδηθά νη Γεξκαλνί πνπ
επηκέλνπλ κε ηόζε αδηαιιαμία ζην πξόγξακκα ηεο ιηηόηεηαο. ηόρνο κνπ δελ είλαη λα
σξαηνπνηήζσ ηα πξάγκαηα. Οη Έιιελεο πξέπεη πξάγκαηη λα θξνληίζνπλ ηα ηνπ
νίθνπ ηνπο. Όκσο ηελ απαίηεζε ηεο Αζήλαο γηα πνιεκηθέο απνδεκηώζεηο, ηε βιέπσ
μαθληθά κε άιια κάηηα. Έλα ηξηςήθην πνζό δηζεθαηνκκπξίσλ. Αλ απηά ηα ρξήκαηα
αλαινγνύλ ζη' αιήζεηα ζηελ Διιάδα, γηαηί άξαγε δε κπνξνύλ ηώξα, πνπ ε ρώξα έρεη
βπζηζηεί ηόζν βαζηά ζηελ θξίζε, λα γίλνπλ έλα κέζν πνπ ζ' απαιύλεη ηηο
πξνζπάζεηεο, έηζη ώζηε λα μεθαζαξηζηεί απηή ε άζιηα ηζηνξία κε ηα δάλεηα πξνο
όθεινο ησλ αλζξώπσλ; Γελ κπνξεί λα είλαη ηόζν δύζθνιν. “Όπνπ ππάξρεη ζέιεζε,
ππάξρεη θαη δξόκνο”, καο δηαβεβαίσζε ε Μέξθει ηώξα πξόζθαηα. Κη εκείο
νθείινπκε ζηνπο Έιιελεο πάξα πνιιά. Πεξηζζόηεξα απ' ό,ηη ζα κπνξνύζακε λα
επαλνξζώζνπκε κε ρξήκαηα.
Τπάξρνπλ ίζσο ζνβαξνί νηθνλνκηθνί ιόγνη, πνπ εκπνδίδνπλ λα ηεζεί ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε ην δήηεκα ησλ επαλνξζώζεσλ. “Όπνηνο δεηά ρξήκαηα γηα ην παξειζόλ,
λαξθνζεηεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ κέιινληνο”, γξάθεη ζηελ εθεκεξίδα taz ε
Οπιξίθε Υέξκαλ. Κη όκσο: αθξηβώο γηα ηνλ ίδην ιόγν είλαη αλώθειν λ' αθήλνπκε ηελ
Διιάδα λα αηκνξξαγεί ρσξίο ζηακαηεκό. Σν θάξκαθν πνπ επέβαιε ε Σξόηθα δε
βνεζά ηε ρώξα λ' αλαθάκςεη, αιιά αλαγθάδεη ηελ Διιάδα λα γνλαηίζεη όιν θαη πην
ρακειά. Γελ είλαη παξάινγε ε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο Σζίπξα. Δίλαη ε ζιηβεξή
αιήζεηα. Η Γεξκαλία δε ζα 'ρε θαηαθέξεη ζε θακηά πεξίπησζε λα ζηαζεί ζηα πόδηα
ηεο κεηά ηνλ πόιεκν, αλ είρε ππνρξεσζεί λα πιεξώζεη γηα όια ηα εξείπηα πνπ

άθεζαλ νη Ναδί ζην πέξαζκά ηνπο. “Οη θαηαζηξνθέο ήηαλ ηέηνηεο, πνπ δε ζα
κπνξνύζαλ πνηέ, κε θαλέλα ηξόπν λα επαλνξζσζνύλ – αθόκε θη αλ ε Γεξκαλία
αθηέξσλε γηα ην ζθνπό απηό νιόθιεξε ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα” - δηαβάδσ
ζηε Frankfurter Allgemeine ζηηο 14 Απξηιίνπ. Γη' απηό ην ιόγν ε Γεξκαλία κεηά ηνλ
πόιεκν δελ πηέζηεθε λα θαηαβάιεη επαλνξζώζεηο. Η παηδηθή κνπ ειηθία, πνπ
ζπλέπεζε ρξνληθά κε ην “νηθνλνκηθό ζαύκα”, νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ
επλντθή πεξίζηαζε ηεο επνρήο.
Απ' απηνύο πνπ θπβεξλνύλ ζήκεξα ηε Γεξκαλία έλα πξάγκα έρσ λα επρεζώ: δείμηε
αιιειεγγύε θαη ζηακαηήζηε ηε ζθιεξή γξακκή απέλαληη ζηελ Διιάδα. Απηή ηε
ζηηγκή έρεη ε δηθή καο ε γεληά ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη θάηη: λα δηνξζώζνπκε έλα
κέξνο έζησ, από ηε ζπκθνξά πνπ έζπεηξε ζηελ Διιάδα ε λαδηζηηθή Γεξκαλία. Όπσο
θη αλ έρνπλ ηα ρξέε – ζθεθηείηε ηνπο αλζξώπνπο. Απηνύο πνπ ππνθέξνπλ θη έρνπλ
άκεζε αλάγθε ηε ζπκπαξάζηαζή καο! Αλ πάιη δε θηάλεη νύηε απηό, ζπκεζείηε,
θαζέλαο από ζαο, ηνλ παηέξα ηνπ ή ηνλ παππνύ ηνπ. Απηό πνπ ζπλέβε ζε κέλα, ζα
κπνξνύζε λα ζπκβεί θαη ζε ζαο. Δζείο ηη ζα θάλαηε, αλ βιέπαηε ηνλ ίδην ζαο ηνλ
εαπηό ζην πξόζσπν ηνπ ζθνπεπηή; Αλ αλαγλσξίδαηε πσο ν ζηξαηηώηεο ηνπ ζαλάηνπ
είλαη ν δηθόο ζαο παηέξαο, θαη ν δηθόο ζαο παππνύο;“
Σν θείκελν απηό αλαξηήζεθε ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ, 20 Ινπλίνπ, ζην n-tv.de.
Ήδε από ηηο πξώηεο ώξεο δηαβάζηεθε πνιύ θαη δηαδόζεθε γξήγνξα ζηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Όκσο ην απόγεπκα δέρνκαη έλα αλαπάληερν ηειεθώλεκα
πνπ κε θάλεη λ' απνζύξσ ην άξζξν. Ο θηιηθόο θύξηνο ζηελ άιιε άθξε ηεο γξακκήο
κνύ ζπζηήλεηαη σο ν εγγνλόο ηνπ ζθνπεπηή ηεο θσηνγξαθίαο. Κη εθείλνο έπαζε ηα
ίδηα αθξηβώο κε κέλα, όηαλ αλαγλώξηζε ηνλ παππνύ ηνπ. Από ηηο έξεπλέο ηνπ είρε
κάζεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ εηθνληδόκελνπ. Λεπηνκέξεηεο όκσο γη' απηό, κε παξαθάιεζε
λα κε βγνπλ ζην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο. Η νηθνγέλεηά ηνπ δελ ην ζέιεη. Να ηε ινηπόλ,
γηα άιιε κηα θνξά, ε ζησπή!
Ο άλζξσπνο ζην ηειέθσλν ιέεη πσο ν παππνύο ηνπ θαηαζθέπαδε ζηέγεο, εμνύ θαη ηα
κεγάια ρέξηα. Μνπ θαίλεηαη απίζηεπην. Ο δηθόο κνπ παηέξαο ήηαλ μπινπξγόο. Ο
παππνύο ηνπ θπξίνπ πέζαλε ην 1961, ν ίδηνο είλαη ηώξα 44 ρξνλώλ. Πνπ ζεκαίλεη όηη
γλσξίδεη ηνλ παππνύ ηνπ κόλν από θσηνγξαθίεο. Μία απ' απηέο κνπ ηε ζηέιλεη ζε
καίει. Σν πνξηξαίην ελόο λένπ άληξα ληπκέλνπ ζηξαηησηηθά. Σα ρέξηα δε θαίλνληαη
ζηελ εηθόλα. Σν πξόζσπό ηνπ δελ ην αλαγλσξίδσ θάησ από ην θξάλνο ζηελ ηζηνξηθή
θσηνγξαθία. Γηα κέλα ν εηθνληδόκελνο είλαη θαη παξακέλεη ν παηέξαο κνπ. Μήπσο
ηα κάηηα κνπ κε απαηνύλ; Γελ απνθιείεηαη. Τπάξρεη άξαγε ην ελδερόκελν λα κε
ζέιεη θάπνηνο λα δηαβαζηεί από πνιινύο ην θείκελό κνπ; Απηή ηελ απζόξκεηε ζθέςε
ηε δηώρλσ απ' ην κπαιό κνπ. Σα καίει πνπ κνπ ζηέιλεη αθόκα, θαλεξώλνπλ ηελ
εηιηθξηλή πξνζπάζεηα ελόο αλζξώπνπ λα κάζεη όιε ηελ αιήζεηα γηα ηνλ παππνύ ηνπ.
Μνπ έδσζε κάιηζηα θαη κηα ζπκβνπιή: λα ςάμσ ην πξνζσπηθό δειηίν ηνπ παηέξα
κνπ ζηα αξρεία ηεο Βέξκαρη.
ην Βεξνιίλν κε πιεξνθνξνύλ όηη απηό κπνξεί λα δηαξθέζεη σο θαη 15 κήλεο. Πνιιά
έγγξαθα έρνπλ άιισζηε ραζεί, γη' απηό θαη ζα 'λαη πνιύ δύζθνιν λα βξεζεί θάπνηνο
από ηε βάζε ηεο ηεξαξρίαο, από ηνπο πην ρακεινύο βαζκνύο. Ο θαζεγεηήο Υάηληο Α.
Ρίρηεξ κνπ είπε ζην ηειέθσλν πσο ν ίδηνο δελ έθαλε πνηέ έξεπλεο γηα ηνπο
θαηώηεξνπο ζηξαηηώηεο. Ο ηζηνξηθόο από ην παλεπηζηήκην ηνπ Μαλράηκ, πνπ πιένλ
έρεη βγεη ζηε ζύληαμε, αζρνιήζεθε κόλν κ' απηνύο πνπ έδηλαλ δηαηαγέο – όρη κ'
απηνύο πνπ ηηο εθηεινύζαλ. Ο Ρίρηεξ είλαη εηδηθόο γηα ηε δξάζε ηεο Βέξκαρη ζηελ
Διιάδα.
Γηα ηελ επηρείξεζε Merkur έρεη γξάςεη νιόθιεξν βηβιίν. Η αεξαπόβαζε γηα ηελ
θαηάιεςε ηεο Κξήηεο επέθεξε κεγάιεο απώιεηεο ζηε Βέξκαρη. Η ζθαγή ζην
Κνληνκαξί ήηαλ κηα σκή πξάμε εθδίθεζεο πάλσ ζηνλ άκαρν πιεζπζκό.

Γεξκαλνί αιεμηπησηηζηέο πξνρώξεζαλ ζε αληίπνηλα, γηαηί πνιινί από ηνπο
ζπληξόθνπο ηνπο ρηππήζεθαλ απ' ηνπο θαηνίθνπο, ελώ πξνζπαζνύζαλ λα
πξνζγεησζνύλ. Η ύκβαζε ηεο Γελεύεο ηνπ 1929 απνζθνπνύζε ζηε ξύζκηζε ηεο
κεηαρείξηζεο ησλ αηρκαιώησλ πνιέκνπ - όκσο πνιιά πηώκαηα βξέζεθαλ
αθξσηεξηαζκέλα θαη παξακνξθσκέλα θξηθηά.
Οη αιεμηπησηηζηέο αλαθιήζεθαλ κεηά ηελ επηρείξεζε θαη δελ επέζηξεςαλ ζηελ
Διιάδα πνηέ μαλά, βεβαηώλεη ν θαζεγεηήο Ρίρηεξ. Μεηά απ' όια όζα ηνπ ιέσ, ν
ηζηνξηθόο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ν παηέξαο κνπ δελ ήηαλ αιεμηπησηηζηήο.
Έθαλα ινηπόλ ιάζνο; Έρεη δίθην ν άγλσζηνο πνπ ηειεθώλεζε; Ο παηέξαο κνπ
πξάγκαηη, δελ είρε αλαθέξεη πνηέ όηη ήηαλ αιεμηπησηηζηήο. Τπήξραλ όκσο θη άιια,
πνπ δελ ηα είρε αλαθέξεη. Σα γεγνλόηα ηεο 14εο επηεκβξίνπ ηνπ '43 γηα
παξάδεηγκα.
Άξαγε δηαθηλδπλεύσ ηε δεκνζηνγξαθηθή κνπ αμηνπηζηία, κε ην λα ζπλερίδσ λα
γξάθσ, ώζηε λα δεκνζηεύζσ μαλά ην άξζξν; Όρη! Ο άγλσζηνο επηβεβαηώλεη
νπζηαζηηθά ην εγρείξεκά κνπ, όπσο απηό δηακνξθώζεθε κέζα από ην πξνζσπηθό
κνπ βίσκα θαη ηελ αλαζηάησζε πνπ κε νδήγεζε λα ην δεκνζηεύζσ. ' απηέο ηηο
θσηνγξαθίεο βιέπνπκε Γεξκαλνύο – παηέξεο θαη παππνύδεο. Απηό είλαη ην βαζηθό.
Καη απ' απηό πξνθύπηεη θαηά ηε γλώκε κνπ ε ηδηαίηεξε επζύλε ηεο Γεξκαλίαο
απέλαληη ζηελ Διιάδα. Η νηθνγέλεηα ηνπ πξνζώπνπ πνπ κνπ ηειεθώλεζε,
απνθάζηζε λα θξαηήζεη ζθξαγηζκέλν ην κπζηηθό ηεο. Δγώ ζέισ λα ζπάζσ εηνύηε ηε
ζησπή. Γηαηί έλα πξάγκα είλαη πάλσ απ' όια βέβαην: όηη έλα ζέκα ηόζν ζνβαξό, δελ
επηηξέπεηαη λα κέλεη ζηελ αθάλεηα».

