Bαςιλικι ακκά
ΙΣΟΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΑΓΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ
Ειςαγωγικό ςθμείωμα
Το φαινόμενο του δωςιλογιςμοφ και θ δράςθ των Ταγμάτων Αςφαλείασ
κατά τθν περίοδο τθσ Κατοχισ αποτελοφν ιδιαίτερα ευαίςκθτο και τραυματικό κζμα
και θ προςζγγιςι του απαιτεί προςεκτικοφσ χειριςμοφσ1. Καλό κα είναι να
επιςθμανκεί ότι ανάλογα φαινόμενα είχαν παρατθρθκεί ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ
Ευρϊπθσ κατά τθν περίοδο τθσ Κατοχισ2, οι υπόλογοι όμωσ για ςυνεργαςία με τον
κατακτθτι μετά το τζλοσ του πολζμου και τθν απελευκζρωςθ των κατεχόμενων
χωρϊν, ςτθν πλειονότθτά τουσ, τιμωρικθκαν παραδειγματικά, κάτι που δεν ςυνζβθ
ςτθ χϊρα μασ (βλ. ςτθν αγγλόφωνθ Wikipedia: Collaboration with Axis Powers
during World War II)3. Εδϊ οι μακθτζσ κα πρζπει να εξοικειωκοφν με τθν ειδικι
ορολογία και τθν ονοματολογία των πθγϊν (Βζρμαχτ, άλλθσ, Σιμάνα κλπ). Το
εργαςτιριο που προτείνεται μπορεί να ολοκλθρωκεί ςε δυο ϊρεσ.
τόχοι





Να γνωρίςουν οι μακθτζσ το ιςτορικό φαινόμενο του δωςιλογιςμοφ και να
ςυνειδθτοποιιςουν ότι δεν εμφανίςτθκε μόνο ςτθν Ελλάδα
Να γνωρίςουν και να προβλθματιςτοφν για τισ επιλογζσ και τθ δράςθ των
Ταγμάτων Αςφαλείασ.
Να προβλθματιςτοφν και να ςυηθτιςουν για το φαινόμενο τθσ ςυνεργαςίασ
με τον εχκρό, τθν προδοςία και τθν παράλογθ βία απζναντι ςε ομοεκνείσ ςε
καιρό πολζμου
Να προβλθματιςτοφν και να ςυηθτιςουν και τθν καταχρθςτικι χριςθ του
όρου «δωςίλογοι» ςτισ μζρεσ μασ

1

Κόκκινοσ, Γ. – Μαυροςκοφφθσ, Δ. (επ.), (2015). Σο Σραφμα, τα υγκρουςιακά Θζματα και οι
Ερμθνευτικζσ Διαμάχεσ ςτθν Ιςτορικι Εκπαίδευςθ, Ακινα: όδον. Η εξζταςθ ανάλογων
φαινομζνων ςε άλλεσ χϊρεσ είναι ζνασ τρόποσ προςζγγιςθσ του φαινομζνου ςτθ χϊρα μασ.
2

Mazower, Μ., (2006). «Συνεργαςία: το ευρωπαϊκό πλαίςιο» (μετ. Γ. Αντωνίου), ςτο Ι.
Μιχαθλίδθσ- Η. Νικολακόπουλοσ – Χ. Φλάιςερ (επιμ.). «Εχκρόσ» εντόσ των τειχϊν. Όψεισ
του δωςιλογιςμοφ ςτθν Ελλάδα τθσ Κατοχισ, Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα, ς.ς. 23-43
3

Για τθν προςζγγιςθ κα μποροφςαν να ςυνεργαςτοφν ιςτορικοί με ξενόγλωςςουσ
διδάςκοντεσ αφοφ ςχετικό υλικό υπάρχει ςε αγγλικζσ και γαλλικζσ εκπαιδευτικζσ
ιςτοςελίδεσ.
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ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ – ΟΜΑΔΑ 1θ
(Η ταυτότθτα των Σαγμάτων Αςφαλείασ)

Πθγι 1
Τα Σάγματα Αςφαλείασ (κατά τθν επίςθμθ ονομαςία τουσ Σάγματα
Ευηϊνων ι με τον απαξιωτικό χαρακτθριςμό Γερμανοτςολιάδεσ, εξ αιτίασ του
δωςιλογιςμοφ4) ιταν παραςτρατιωτικζσ ομάδεσ που ζδραςαν ςτθν Ελλάδα κατά
το Β' Ραγκόςμιο Ρόλεμο, ςε ρόλο υποςτθρικτικό των Γερμανο-Ιταλο-Βουλγαρικϊν
δυνάμεων κατοχισ. Δθμιουργικθκαν από τθν κατοχικι κυβζρνθςθ του Ιωάννθ
άλλθ κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Βζρμαχτ, με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ ζννομθσ τάξθσ,
κυρίωσ ςτθν φπαικρο, πλιττοντασ ζτςι και τθν όποια αντίςταςθ προζβαλε ο
ελλθνικόσ
λαόσ.
Τα τάγματα αυτά δθμιουργικθκαν δια του Νόμου 260/1943 που εκδόκθκε ςτισ 18
Ιουνίου του 1943 και δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 180 Α'. Τα τάγματα αυτά ζδραςαν τον
υπόλοιπο χρόνο τθσ κατοχισ, κυρίωσ ςτθ Βόρεια Ρελοπόννθςο, τθ δυτικι Στερεά
Ελλάδα, ιδίωσ ςτθν Αιτωλοακαρνανία, τθν Εφβοια και τθνΑκινα. Ρολλοί ιταν
εκείνοι που τα χαρακτιριςαν ωσ δοςιλογικά εξ αιτίασ των οποίων και
καταδικάςτθκε ςτθ ςυνζχεια ο πρωκυπουργόσ Ιωάννθσ άλλθσ, αλλά όχι όμωσ και
οι ειςθγθτζσ τθσ δθμιουργίασ των. [...]
χζςεισ με τισ δυνάμεισ κατοχισ
Τα Τάγματα Αςφαλείασ ςυνεργάηονταν ςτενά με τισ γερμανικζσ δυνάμεισ
κατοχισ, τόςο ωσ μάχιμθ δφναμθ ςε επιχειριςεισ όςο και ςαν ςϊμα φφλαξθσ
αιχμαλϊτων, υποςτθρικτικι δφναμθ, και ωσ αποςπάςματα κανάτου. Η ςυνεργαςία
τουσ χαρακτθριηόταν από τουσ ίδιουσ τουσ Γερμανοφσ ςε αναφορζσ τουσ ωσ
εξαιρετικι. Είχαν επίςθσ ςυμμετοχι ςτισ γιορτζσ για τα γενζκλια του Χίτλερ και για
τθν 25θ Μαρτίου που διοργάνωςαν οι Γερμανοί. Μετά τθν απόπειρα δολοφονίασ
του Χίτλερ, ςτισ 20 Ιουλίου 1944, ο Ραπαδόγγονασ του ζςτειλε ςυγχαρθτιριο
τθλεγράφθμα για τθ διάςωςι του. Στο τθλεγράφθμα απάντθςε ο Χάινριχ Χίμλερ,
αρχθγόσ των Εσ Εσ, ευχαριςτϊντασ εκ μζρουσ του Φφρερ και υποςχόμενοσ επιπλζον
εξοπλιςμό για τα Τάγματα. Η ςυγκρότθςθ των ςτρατιωτικϊν αυτϊν ςωμάτων
αποτζλεςε και αντικείμενο προπαγάνδασ για τθ ναηιςτικι πολεμικι προςπάκεια.
Ρροβλικθκαν από το Υπουργείο Ρροπαγάνδασ του Βερολίνου ωσ τα
"ςκλθροτράχθλα παλικάρια ςτο πλευρό τθσ Βζρμαχτ". [...]
Ζνα από τα τελευταία πράγματα που ζκαναν οι Γερμανοί αποχωρϊντασ από
τθν Ρελοπόννθςο, ιταν να αφιςουν ςτα Τάγματα Αςφαλείασ αποκικεσ με
πυρομαχικά και οπλιςμό, για να ςυνεχίςουν τον πόλεμο εναντίον των
κομμουνιςτϊν. Ο Διοικθτισ των ευηωνικϊν Ταγμάτων [...] υποςτιριξε, κακϊσ
πλθςίαηε θ απελευκζρωςθ, ότι οι Γερμανοί ζπρεπε να αποχωριςουν από τθν
Ελλάδα χωρίσ προβλιματα, για να αποφευχκεί περαιτζρω αιματοκφλιςμα. Τα
Τάγματα Αςφαλείασ κάλυψαν τθν αποχϊρθςθ των Γερμανϊν, εντυπωςιάηοντασ τον
Σιμάνα με τθν πίςτθ και τθν αγωνιςτικότθτά τουσ. Στθν Ράτρα, ζνασ από τουσ όρουσ
4

Η ςτολι των τακτικϊν Ταγμάτων ιταν, αρχικά, αυτι των Ευηϊνων του Άγνωςτου
Στρατιϊτθ, για αυτό το λόγο ζμειναν γνωςτοί και ωσ γερμανοτςολιάδεσ.
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που ζκεςε ο διοικθτισ του εκεί Τάγματοσ [...], προκειμζνου να παραδοκεί, ιταν να
αφεκοφν οι Γερμανοί να αποχωριςουν ανενόχλθτοι.
Τα Τάγματα Αςφαλείασ καταδικάςτθκαν ωσ προδοτικά με διάγγελμα τθσ
κυβζρνθςθσ του Καΐρου τον Ιανουάριο του 1944, και με κοινι ανακοίνωςθ των
αντιςταςιακϊν οργανϊςεων ΕΚΚΑ, ΕΔΕΣ και ΕΑΜ το Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου.
Στθ Συμφωνία τθσ Καηζρτασ, που προθγικθκε τθσ απελευκζρωςθσ τθσ Ελλάδασ, τα
Τάγματα Αςφαλείασ χαρακτθρίςτθκαν όργανα του εχκροφ. (el. wikipedia.org )

2. Απόκομμα από τθν εφθμερίδα «Πρωία» (13/08/1944) με το μινυμα του
Χίτλερ και ευχαριςτίεσ του Χίμλερ προσ τον αρχθγό των Σ.Α. Πελοποννιςου.

Πθγι 3
«Ρολλοί από τουσ πρϊτουσ ςτρατολογθκζντεσ ιταν είτε πολφ φτωχοί,
οπότε θ προςχϊρθςι τουσ ιταν μια εναλλακτικι λφςθ γι’αυτοφσ αντί να πάνε να
δουλζψουν ςτο άιχ5, είτε εγκλθματίεσ που καταηθτοφνταν από τθν ελλθνικι
αςτυνομία, κακϊσ και άνκρωποι που το είχαν ςκάςει από τθν Αντίςταςθ».
Μazower, M., (1994). τθν Ελλάδα του Χίτλερ. Θ εμπειρία τθσ Κατοχισ, Ακινα:
Αλεξάνδρεια, ς. 352.

5

Αναφζρεται ςτθν εργαςία επιςτρατευμζνων από τισ κατεχόμενεσ χϊρεσ ςτθ Γερμανία.
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4. Οπλίτεσ των Σαγμάτων Αςφαλείασ. Θ φωτογραφία από γερμανικά αρχεία.
Πθγι 5
«Τα πολιτικά φρονιματα των αξιωματικϊν των Τ.Α. – παλαίμαχοι
δθμοκρατικοί , απότακτοι του ’35 και διαρκϊσ περιςςότεροι βαςιλόφρονεσ –
εξομοιϊνονταν γριγορα ςτο χωνευτιρι ενόσ κολοφ αντικομμουνιςμοφ. Η
κλιμακοφμενθ βεντζτα με το ΕΑΜ ιςοπζδωνε τα ποικίλα κίνθτρα των ανδρϊν, για
τουσ οποίουσ ο άλλοτε γεν. γραμματζασ του ΕΑΜ Θανάςθσ Χατηισ, παραδζχτθκε ότι
ο κφριοσ όγκοσ τουσ «αποτελοφνταν από απλοφσ ανκρϊπουσ του μόχκου... που
εκβιάςτθκαν... εξαγοράςτθκαν, παραςφρκθκαν, ι υπζκυψαν ςτθν αδυςϊπθτθ
πίεςθ τθσ πείνασ». Ενά άλλοι είχαν ενταχκεί ςτα Τάγματα, «γιατί μόνο ςϋαυτά
μποροφςαν να βρουν όπλα και να «φυλαχτοφν» από τισ εαμικζσ ... «αυκαιρεςίεσ»,
ι να «εκδικθκοφν» για κάποια ηθμιά ι ταπείνωςθ». Πμωσ και όςοι είχαν αδικθκεί
ζχαναν το δίκιο τουσ υπό τθν αιματθρι κακοδιγθςθ του αρχθγοφ των SS Walter
Schimana, ςτον οποίο ο Χίμλερ κα αναγνωρίςει πωσ «οργάνωςε πλιρωσ τα
καλοπροαίρετα ςτοιχεία του ελλθνικοφ λαοφ..., ϊςτε να αγωνιςτοφν ςε αγαςτι
ςφμπνοια με τα γερμανικά ςτρατεφματα εναντίον των ςυνωμοτϊν μπολςεβίκων ωσ
τθν τελευταία μζρα». Οριςμζνοι υπθρζτθςαν ακόμθ περιςςότερο και ακολοφκθςαν
τθ Βζρμαχτ κατά τθν αποχϊρθςι τθσ. Στθ δικαιοδοςία του Σιμάνα υπιχκθςαν και τα
Σϊματα Αςφαλείασ».
Μιχαθλίδθσ, Ι. - Νικολακόπουλοσ, Η. - Φλάιςερ, Χ., (2006). «Ρρόλογοσ», ςτο, των
ιδίων, (επιμ.), «Εχκρόσ» εντόσ των τειχϊν. Όψεισ του δωςιλογιςμοφ ςτθν Ελλάδα τθσ
Κατοχισ, Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα, ς. 12.
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6. «Γερμανοτςολιάδεσ»
ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ:
Αφοφ μελετιςετε τισ παραπάνω πθγζσ, κείμενα και οπτικό υλικό, να απαντιςετε
ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν:
1. Σι ιταν τα Σάγματα Αςφαλείασ και ποιοι τα αποτελοφςαν;
2. Ποια ιταν θ ςχζςθ τουσ με τουσ κατακτθτζσ; Να λάβετε υπόψθ το απόςπαςμα
τθσ εφθμερίδασ και τθ φωτογραφία, θ οποία ζχει λθφκεί από Γερμανοφσ.
3. Ποια ιταν θ ςχζςθ τουσ με τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ και τθν Αντίςταςθ; Για ποιο
λόγο ςυγκροτικθκαν; Ποια ιταν τα κίνθτρά τουσ;

Εργαστήριο: Τα Τάγματα Ασφαλείας και το θέμα του δωσιλογισμού. Βασιλική Σακκά
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ – Ομάδα 2θ
(«Ο εχκρόσ εντόσ των τειχϊν»: ποιον πολεμοφν τα Σάγματα Αςφαλείασ;)

Πθγι 1
«Οι Γερμανοί αξιωματικοί βρζκθκαν μπροςτά ςε ζνα νζο είδοσ πολζμου, τον
ανταρτοπόλεμο, τον οποίο δεν γνϊριηαν και ζπρεπε να μάκουν. Οι ευρείεσ
εκκακαριςτικζσ επιχειριςεισ ζςπερναν τον τρόμο, τθν καταςτροφι και το κάνατο,
αλλά δεν εξουδετζρωναν τουσ αντάρτεσ. Η τακτικι των «κλοιϊν», δθλαδι τθσ
περικφκλωςισ τουσ, αποτφγχανε κακϊσ οι αντάρτεσ, όντασ πιο ευζλικτοι, διζφευγαν
με ςυνζπεια να επιςτρζφουν όταν τα ςτρατεφματα κατοχισ εγκατζλειπαν τθν
περιοχι. Η Βζρμαχτ, για να αντιμετωπίςει τθν πρόκλθςθ του ανταρτοπόλεμου και
του ΕΛΑΣ, προχϊρθςε ςτθ δθμιουργία ελλθνικϊν ζνοπλων ςωμάτων, τα οποία είτε
αναλάμβαναν κακικοντα φροφρθςθσ των πόλεων είτε ςυμμετείχαν ςε επιχειριςεισ
του γερμανικοφ ςτρατοφ. Με αυτόν τον τρόπο οι Γερμανοί αφξαναν τον αρικμό των
δυνάμεϊν τουσ και, το ςθμαντικότερο υποκινοφςαν ζναν εμφφλιο πόλεμο και
μείωναν τισ επικζςεισ κατά των ςτρατευμάτων τουσ. Η τακτικι του εξοπλιςμοφ και
τθσ χρθςιμοποίθςθσ των αντικομμουνιςτικϊν δυνάμεων ςτθ μάχθ κατά τθσ
Αντίςταςθσ, όπωσ και τθσ υποδαφλιςθσ των εκνοτικϊν αντικζςεων, εφαρμόςτθκε
από τουσ Γερμανοφσ ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ κατεχόμενθσ Ευρϊπθσ, όπωσ ςτθν
περίπτωςθ των παραςτρατιωτικϊν τθσ Milice ςτθ Γαλλία ι των ζνοπλων ςωμάτων
Ουκρανϊν εκνικιςτϊν ςτθ Σοβιετικι Ζνωςθ».
Βόγλθσ, Ρ., (2014). Θ Αδφνατθ Επανάςταςθ, Ακινα: Αλεξάνδρεια, ς. 52)
Πθγι 2
«Από τθν πλευρά τθσ, θ δωςίλογθ6 κυβζρνθςθ με τθ δθμιουργία τουσ (ενν.
των Ταγμάτων Αςφαλείασ) αποςκοποφςε ςτθ ςυγκρότθςθ ενόσ νομιμόφρονοσ και
αντικομμουνιςτικοφ ζνοπλου μθχανιςμοφ ο οποίοσ κα εμπόδιηε τθν περαιτζρω
επζκταςθ τθσ επιρροισ του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ςε επόμενο χρόνο κα μποροφςε να
εγγυθκεί ότι θ Ελλάδα μετά τθν απελευκζρωςθ δεν κα περνοφςε ςτον ζλεγχο τθσ
Αριςτεράσ. Γι’αυτό και εκδιλωςε το ενδιαφζρον για τθ δθμιουργία τουσ πριν από
τθν ζναρξθ των εμφφλιων ςυγκροφςεων, ςυνάντθςε τθν αποδοχι πολιτικϊν και
ςτρατιωτικϊν κφκλων που ανθςυχοφςαν για τθ διάδοςθ του κομμουνιςμοφ και,
γενικότερα, υπζκαλψε, αν δεν προκάλεςε, τθν εμφφλια βία με τθν αποςτολι
Ταγμάτων από τθν Ακινα προσ τισ επαρχιακζσ πόλεισ. *...+ Από τθν άλλθ πλευρά, θ
ζνοπλθ ςυνεργαςία ιταν εφικτι γιατί το επιδίωξαν οι γερμανικζσ αρχζσ. Σε
ςυνκικεσ κατοχισ αυτόσ που ρυκμίηει τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ είναι, ςε τελικι
ανάλυςθ, ο κατακτθτισ. Αυτό, δθλαδι, που κάποιοι ερευνθτζσ παραβλζπουν είναι
ότι τα Τάγματα Αςφαλείασ δθμιουργικθκαν και επιβίωςαν χάρθ ςτθν αμζριςτθ
6

Δωςίλογοσ: 1. Αυτόσ που υποχρεοφται να λογοδοτιςει για τισ πράξεισ του, για τισ παρανομίεσ που
ζχει διαπράξει. Συνϊνυμα: υπόλογοσ, υπεφκυνοσ. 2. (ειδικότερα). Αυτόσ που ςυνεργάςτθκε με τον
εχκρό τθν περίοδο τθσ Κατοχισ (δωςιλογιςμόσ). Η λζξθ πλάςτθκε κατά τθν περίοδο του
ΒϋΡαγκοςμίου Ρολζμου (Γ. Μπαμπινιϊτθ, Λεξικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Κζντρο Λεξικολογίασ ,
Ακινα 1998, ς. 543).
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ςυμπαράςταςθ που είχαν από τισ γερμανικζσ δυνάμεισ. Ο λόγοσ για τον οποίο οι
Γερμανοί αποφάςιςαν να επιτρζψουν τθ δθμιουργία τουσ και να τα εξοπλίςουν
ιταν, ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ, θ πρόκεςι τουσ «να εξοικονομιςουν πολφτιμο
γερμανικό αίμα».
Βόγλθσ, Ρ., (2010). Θ ελλθνικι κοινωνία ςτθν Κατοχι, 1941-44, Ακινα: Αλεξάνδρεια,
129.
Πθγι 3
«Τα Σάγματα Αςφαλείασ και άλλα ζνοπλα ςϊματα Ελλινων ςυνεργατϊν
αναπτφχκθκαν με γοργοφσ ρυκμοφσ το χειμϊνα του 1943. Τα πρϊτα πζντε τάγματα
ςτάλκθκαν ςτθν Ρελοπόννθςο (Σπάρτθ, Ρφργο, Καλαμάτα, Τρίπολθ, Ράτρα), ενϊ
αργότερα άλλα τζςςερα κάλυψαν τθν κεντρικι και νοτιοανατολικι Ελλάδα.
Ραράλλθλα ςτθ Βόρεια Ελλάδα δροφςαν πάνω από 300 χιλιάδεσ εκνικιςτζσ
οπλαρχθγοί οι οποίοι είχαν κινθτοποιιςει αρκετζσ χιλιάδεσ άνδρεσ. Συνολικά ο
αρικμόσ των Ελλινων που ςυνεργάςτθκαν ζνοπλα με τισ δυνάμεισ κατοχισ
ξεπερνοφςε τουσ 20.000 άνδρεσ. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ χιλιάδεσ άνδρεσ
ςτελζχωςαν τα Τάγματα Αςφαλείασ και τα άλλα ζνοπλα ςϊματα είναι ποικίλοι:
κάποιοι εντάχκθκαν για βιοποριςτικοφσ λόγουσ ι για πλιάτςικο, άλλοι ιταν
αντικομμουνιςτζσ και μζλθ εκνικιςτικϊν οργανϊςεων που είχαν διαλυκεί από τον
ΕΛΑΣ, ενϊ άλλοι εξοπλίςτθκαν εξαιτίασ τθσ αναηωπφρωςθσ εκνοτικϊν-πολιτιςμικϊν
αντικζςεων (π.χ. τουρκόφωνοι Ρόντιοι τθσ Μακεδονίασ). Τα κίνθτρα των ανδρϊν
που κατατάχκθκαν ςτα Τάγματα Αςφαλείασ δεν κα πρζπει να ςυςκοτίςουν το ρόλο
που τουσ ανζκεςαν οι Γερμανοί να επιτελζςουν. Γενικότερα, το φαινόμενο του
δωςιλογιςμοφ ςτθν κατεχόμενθ Ευρϊπθ ιταν το πεδίο όπου οι προκζςεισ των
κατακτθτϊν διαςταυρϊνονταν με τισ ευκαιρίεσ που διανοίγονταν για τουσ
ςυνεργάτεσ. Οι Γερμανοί με τθ χρθςιμοποίθςθ των Ταγμάτων Αςφαλείασ ςε
επιχειριςεισ κατά των ανταρτϊν, επεδίωκαν να ςτρζψουν τισ επικζςεισ του ΕΛΑΣ
εναντίον των Ταγμάτων Αςφαλείασ, μετατρζποντασ τθν αντίςταςθ ςε εμφφλιο
πόλεμο. Αυτό το πζτυχαν ςε μεγάλο βακμό ςτθν Ρελοπόννθςο και ςτθν Κεντρικι
και Δυτικι Μακεδονία, όπου οι εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ ιταν ιδιαίτερα
καταςτροφικζσ και βίαιεσ, κακϊσ δεν ςτρζφονταν μόνο κατά των αντιπάλων αλλά
ςυνολικά κατά των χωριϊν από τα οποία ςτρατολογοφςε μζλθ ο ΕΛΑΣ ι τα ςϊματα
των Ελλινων ςυνεργατϊν των Γερμανϊν».
Βόγλθσ, Ρ., (2014). Θ Αδφνατθ Επανάςταςθ, Ακινα: Αλεξάνδρεια 2014, ς. 53

Πθγι 4
«Ακόμθ πιο αποκαλυπτικι είναι θ καταμζτρθςθ, ςτουσ υπθρεςιακοφσ
ςτατιςτικοφσ πίνακεσ τθσ Βζρμαχτ, των απωλειϊν των ταγματαςφαλιτϊν μαηί με αυτζσ
των κακεαυτό γερμανικϊν μονάδων. Τα αιςκιματα ιταν άλλωςτε αμοιβαία, όπωσ
διαπιςτϊνουμε από τθ γνωςτι αναφορά του υποδιοικθτι του Τάγματοσ Αςφαλείασ
Χαλκίδασ, ςυνταγματάρχθ Χριςτου Γερακίνθ, ςχετικά με τισ απϊλειεσ μιασ
εκκακαριςτικισ επιχείρθςθσ ςτθν Κεντρικι Εφβοια τον Ιοφνιο του 1944: «Εκ των
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θμετζρων, εισ Γερμανόσ βαρζωσ τραυματίασ».
Κωςτόπουλοσ, Τ., (2005). Θ αυτολογοκριμζνθ μνιμθ - Σα Σάγματα Αςφαλείασ και θ
μεταπολεμικι εκνικοφροςφνθ, Ακινα: Φιλίςτωρ, ς. 37.

Ι. Η αναφορά υποδιοικθτι του Τάγματοσ Αςφαλείασ Χαλκίδασ, ςυνταγματάρχθ
Χριςτου Γερακίνθ, ςχετικά με τισ απϊλειεσ μιασ εκκακαριςτικισ επιχείρθςθσ ςτθν
Κεντρικι Εφβοια τον Ιοφνιο του 1944: «Εκ των θμετζρων, εισ Γερμανόσ βαρζωσ
τραυματίασ» (υπογραμμιςμζνθ φράςθ).
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ΙΙ. Οπλίτεσ των Ευηωνικϊν ταγμάτων ςε αποςτολι, ςε ςυνεργαςία με τουσ Ναηί.
Πρκιοσ δεφτεροσ από αριςτερά ο επικεφαλισ των Εσ Εσ Βάλτερ Σιμάνα.
Πθγι 5
«Από τισ 30 Οκτωβρίου *ενν. του 1943+ οι αφιςοκολλιςεισ τιμωροφνταν με
κάνατο, ενϊ γνωςτοποιικθκε ςτουσ Ακθναίουσ: το κοςτολόγιο αίματοσ που όριςε ο
Στρατιωτικόσ Διοικθτισ, Βίλχελμ Σπάιντελ (50 Ζλλθνεσ για κάκε νεκρό Γερμανό, 10 για
κάκε τραυματία), εμπλουτιςμζνο με τθν ενδιαφζρουςα προςκικθ πωσ οι ίδιεσ «τιμζσ»
κα ίςχυαν για αντίςτοιχεσ απϊλειεσ ανδρϊν των Ταγμάτων, τθσ Χωροφυλακισ και τθσ
Αςτυνομίασ Ρόλεων. Ήδθ με ανακοίνωςι του ςτισ 16 Οκτωβρίου ο ΗSSPF7 Γιοφργκεν
Στρόοπ, «πορκθτισ» του Γκζτο τθσ Βαρςοβίασ και ωσ εκ τοφτου ειδικόσ ςε ηθτιματα
«αςτικϊν εκκακαρίςεων», είχε καταςτιςει ςαφζσ ότι δεν κα γίνονταν πλζον ανεκτζσ
επικζςεισ εναντίον ελλθνικϊν αςτυνομικϊν οργάνων ι Ευηϊνων, ενϊ ο διάδοχόσ του,
Βάλτερ Σιμάνα, ξεκακάριςε ζναν μινα αργότερα πωσ ιταν «διατεκειμζνοσ να κζςει
ανεπιφφλακτα υπό τθν προςταςίαν του όλουσ τουσ πατριωτικϊσ ςκεπτόμενουσ Ζλλθνεσ
οι οποίοι, όπωσ και ο γερμανικόσ ςτρατόσ, αντιμετωπίηουν τθν κομμουνιςτικιν
τρομοκρατίαν και πολεμοφν από κοινοφ για τισ άςπιλεσ αξίεσ του ευρωπαϊκοφ και
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ». Η παραπάνω ανακοίνωςθ αναφερόταν ονομαςτικά ςε
αξιωματικοφσ τθσ Χωροφυλακισ που δολοφονικθκαν ςε Ακινα και επαρχία από τουσ
αντάρτεσ και ςυνόδευε τθν είδθςθ τθσ εκτζλεςθσ 19 κρατουμζνων των Φυλακϊν
Χατηθκϊςτα ςτισ 27 Νοεμβρίου ςτο Γουδι από ζλλθνεσ Τςολιάδεσ και Γερμανοφσ των
Εσ-Εσ».
Χανδρινόσ, Ι., (2012).Σο τιμωρό χζρι του λαοφ - Θ δράςθ του ΕΛΑ και τθσ ΟΠΛΑ
ςτθν κατεχόμενθ πρωτεφουςα 1942-1944, Ακινα:Θεμζλιο, ς.ς. 177-178.
7

ΗSSPF: HöhererS.S. Polizeiführer (Ανϊτατοσ Αρχθγόσ τθσ Αςτυνομίασ Εσ Εσ).
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Πθγι 6
«Κομμουνιςτζσ πατριϊτεσ, αγωνιςτζσ του λαοφ! Σκοτϊνετε ςαν παλιόςκυλα
τουσ χαφιζδεσ άμα ςασ παρακολουκοφν, άμα μπαίνουν ςτα ςπίτια ςασ για ζρευνα,
άμα δοκιμάηουν να ςασ πιάςουν. Θανατϊςτε τουσ προςτατευόμενουσ του Σιμάνα!
Ξεκλθρίςτε το ςόι των προδοτϊν!». (Εφ. Ριηοςπάςτθσ, 2/12/1943)
Χανδρινόσ, I., Σο τιμωρό χζρι του λαοφ, ό.π., ς. 181.
Ερωτιςεισ
 Ποια θ ςχζςθ των δυνάμεων Κατοχισ με τα Σάγματα Αςφαλείασ; Ν
ατεκμθριϊςετε τθν απάντθςι ςασ με βάςθ τα παραπάνω κείμενα (1-6) και
το φωτογραφικό υλικό (Ι, ΙΙ); Να δθμιουργιςετε ζνα φανταςτικό διάλογο
μεταξφ δφο Ελλινων οι οποίοι ςυηθτοφν για τα Σ.Α. τθν περίοδο αυτι
(1943).
 Να μελετιςετε τισ πθγζσ 3 και 5. τθν πθγι 3 αναφζρεται: «Γενικότερα, το
φαινόμενο του δωςιλογιςμοφ ςτθν κατεχόμενθ Ευρϊπθ ιταν το πεδίο όπου
οι προκζςεισ των κατακτθτϊν διαςταυρϊνονταν με τισ ευκαιρίεσ που
διανοίγονταν για τουσ ςυνεργάτεσ». Στθν πθγι 5 αναφζρεται ότι ο Βάλτερ
Σιμάνα ιταν «διατεκειμζνοσ να κζςει ανεπιφφλακτα υπό τθν προςταςίαν
του όλουσ τουσ πατριωτικϊσ ςκεπτόμενουσ Ζλλθνεσ οι οποίοι, όπωσ και ο
γερμανικόσ ςτρατόσ, αντιμετωπίηουν τθν κομμουνιςτικιν τρομοκρατίαν και
πολεμοφν από κοινοφ για τισ άςπιλεσ αξίεσ του ευρωπαϊκοφ και ελλθνικοφ
πολιτιςμοφ». Mε βάςθ αυτά τα αποςπάςματα να ςυηθτιςετε για τισ
προςδοκίεσ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ. Ρϊσ ςυνδζονται με τθ μεταπολεμικι
περίοδο; (γραπτι εργαςία για το ςπίτι με κείμενο 150 λζξεων).
 Ποια θ αντίδραςθ των ανταρτϊν (Πθγι 6); Να αναηθτιςετε πλθροφορίεσ
για τθν οργάνωςθ Ο.Π.Λ.Α.
 Να αναηθτιςετε ςτο διαδίκυο ςτοιχεία, φωτογραφικό και εικαςτικό υλικό
για τθ δράςθ των Σ.Α. ςτθν Κατοχι και τθν Αντίςταςθ.

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ – Ομάδα 3θ
(«Προςωπιδοφόροι, μεσ ςτον άλλο αιϊνα...»)
Πθγι 7
Το Άξιον εστί
(Σα πάκθ, άςμα θ') Σου Ο. Ελφτθ
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ΓΥΙΣΑ τα μάτια * δάκρυα γιομάτα
κατά το παρακφρι
Και κοιτϊντασ ζξω * Καταχιονιςμζνα
τα δζντρα των κοιλάδων
Αδελφοί μου, είπα * ωσ κι αυτά μια μζρα
κι αυτά κα τ' ατιμάςουν
Ρροςωπιδοφόροι * μεσ ςτον άλλο αιϊνα τισ κθλιζσ
Ετοιμάηουν
Δάγκωςα τθ μζρα * και δεν ζςταξε οφτε
ςταγόνα πράςινο αίμα
Φϊναξα ςτισ πφλεσ * κι θ φωνι μου πιρε
τθ κλίψθ των φονιάδων
Μεσ ςτθσ γθσ το κζντρο * φάνθκε ο πυρινασ*
που όλο ςκοτεινιάηει
Κι θ αχτίδα του ιλιου * γίνθκεν, ιδζςτε
ο μίτοσ* του Θανάτου!*
Ω πικρζσ γυναίκεσ * με το μαφρο ροφχο
παρκζνεσ και μθτζρεσ
Ρου ςιμά ςτθ βρφςθ * δίνατε να πιοφνε
ςτ' αθδόνια των αγγζλων
Ζλαχε να δϊςει * και ςε ςασ ο Χάροσ
τθ φοφχτα του γεμάτθ
Μζς' απ' τα πθγάδια * τισ κραυγζσ τραβάτε
Αδικοςκοτωμζνων
Τόςο δεν αγγίηουν * θ φωτιά με το άχτι
που πζνεται* ο λαόσ μου
Του Θεοφ το ςτάρι * ςτα ψθλά καμιόνια
το φόρτωςαν και πάει
Μεσ τθν ζρμθ κι άδεια * πολιτεία μζνει
το χζρι που μονάχα
Με μπογιά κα γράψει * ςτουσ μεγάλουσ τοίχουσ
ΨΩΜΙ ΚΙ ΕΛΕΥΘΕΙΑ
Φφςθξεν θ νφχτα * ςβιςανε τα ςπίτια
κι είναι αργά ςτθν ψυχι μου
Δεν ακοφει κανζνασ * όπου κι αν χτυπιςω
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θ μνιμθ με ςκοτϊνει
Αδελφοί μου, λζει * μαφρεσ ϊρεσ φτάνουν
ο καιρόσ κα δείξει
Των ανκρϊπων ζχουν * οι χαρζσ μιάνει
τα ςπλάχνα των τεράτων
Γφριςα τα μάτια * δάκρυα γιομάτα
κατά το παρακφρι
Φϊναξα ςτισ πφλεσ * κι θ φωνι μου πιρε
τθ κλίψθ των φονιάδων
Μεσ ςτθσ γθσ το κζντρο * φάνθκε ο πυρινασ
που όλο ςκοτεινιάηει
Κι θ αχτίδα του ιλιου * γίνθκεν, ιδζςτε
ο μίτοσ του Θανάτου!

ο πυρινασ: τθσ γθσ. Ωσ εκεί φτάνει το πζνκοσ.
μίτοσ: το νιμα (που ζδωςε θ Αριάδνθ ςτο Θθςζα, για να ξαναβγεί από το
λαβφρινκο).
ο μίτοσ του κανάτου: το νιμα που οδθγεί ςτο κάνατο.
πζνεται: εδϊ: πεινάει, λιμοκτονεί.
ςτρ.1. μεσ ςτον άλλον αιϊνα: ςτθ ςκοτεινι περίοδο που κ' ακολουκιςει.
ςτρ. 2. ςταγόνα πράςινο αίμα: θ μεταφορά από τθ βλάςτθςθ. Ο ποιθτισ εννοεί ότι
θ ίδια θ μζρα ζχει νεκρωκεί. ςτισ πφλεσ: των πόλεων.
ςτρ. 4. τόςο δεν αγγίηουν θ φωτιά με το άχτι: δεν παραβάλλονται. Η αγανάκτθςθ
(το άχτι) για τθν πείνα του λαοφ είναι πιο μεγάλθ κι από τθ φωτιά.
Λεξικό τθσ Κοινισ Νεοελλθνικισ

Πθγι 8
"Μπλόκο"
«Δεν είχε φζξει ακόμα, όταν εβοφιξε τριγφρω:
"Ρροςοχι, προςοχι! Πλοι οι άντρεσ κρυφτείτε!". Δεν
πρόλαβαν. Μζςα ςτο μιςοςκόταδο δεν εξεχϊριηεσ καλά.
"Μπλόκοσ!" φϊναηαν, "μπλόκοσ! Μασ κυκλϊςανε παντοφ!".
Βγαίνανε οι γυναίκεσ, τισ λόγχιηαν μπροσ ςτο κατϊφλι τουσ.
Αποςποφςανε τα παιδιά από τουσ πατεράδεσ. Τουσ άντρεσ,
τουσ εςζρνανε απ' τα πόδια κι απ' τα μαλλιά. Μζςα ςτο μιςοςκόταδο ξεχϊριηεσ ζνα
Εργαστήριο: Τα Τάγματα Ασφαλείας και το θέμα του δωσιλογισμού. Βασιλική Σακκά
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βογγθτό, δεν ζβλεπεσ το πρόςωπο. Ξθμερωκικανε οι άντρεσ όλοι γονατιςτοί. Ϊςπου
ζςκαςε ο ιλιοσ, ιρκε τότε κι θ μάςκα. Ζνα πανί κατάμαυρο τθσ ςκζπαηε τθν κεφαλι,
φαίνονταν μόνο μάτια, κι ζδειχνε με το δάχτυλο. *...+ Ζδειχνε με το δάχτυλο θ μάςκα και
προχωροφςε. Στιςανε πολυβόλα, και τουσ εγάηωςε θ ριπι. Εςβάρνιηε το αίμα. Tουσ άλλουσ
που απομείνανε, τουσ βάλανε ςτθ μζςθ, και μαηί με τον ιλιο που εβάδιηε ςτον ουρανό,
τραβοφςαν προσ τθ δφςθ. Δεν τουσ ξανάδε κανείσ, επζραςαν πολλά ςφνορα, εχάκθκαν ςτθν
Ευρϊπθ, μζςα ςτα ςτρατόπεδα. Τρζχανε πίςω οι μάνεσ, και κανά δυο που γλίτωςαν,
τρζχανε να κρυφτοφνε ςε φοφςτεσ και ςε πικάρια, να μθν τουσ ξαναβροφν».
Αξιϊτθ, Μ., (1982). Εικοςτόσ Αιϊνασ, Aκινα: Κζδροσ, ς.ς. 123-124
«Τϊρα πια ο κάνατοσ περιφερόταν ςτουσ δρόμουσ με κίτρινθ μάςκα, τον νιϊκαν οι
άνκρωποι πίςω από τα βιματά τουσ και δε γφριηαν να τον κοιτάξουν ο φόβοσ ςιμαινε
ενοχι. Είχανε φτάςει οι εχτροί ς' αυτό το ςθμείο, να μθ μποροφν να ςτακοφν παρά μόνο
ςκοτϊνοντασ. Τθν πρωτομαγιά 1944 πιραν διακόςουσ από το ςτρατόπεδο του Χαϊδαριοφ
και τουσ ςκοτϊςαν αράδα ςτο ςκοπευτιριο τθσ Καιςαριανισ. Φορτϊςαν τα πτϊματα, ηεςτά
ςε καμιόνια και τα περάςαν μζςα από το ςυνοικιςμό, τρζχαν ποτάμι τα αίματα όκε
περνοφςαν, κι ο κόςμοσ ζκλεινε τα παράκυρα δε βαςτοφςε να βλζπει. Μερικοί ςκοτωμζνοι
δεν είχαν καλά καλά ξεψυχιςει».
Ρανςζλθνοσ, Α., (1984). Σότε που ηοφςαμε, Ακινα: Κζδροσ, ς. 383
(Από το www.ime.gr)

9. Σο μπλόκο τθσ Κοκκινιάσ (17 Αυγοφςτου 1944).Χαρακτικό του Τάςςου.
Να «αναγνϊςετε» και να αναλφςετε τθν εικόνα.
Ερωτιςεισ:
 Διαβάςτε το απόςπαςμα από το «Ἁξιον Εςτί» του Ο. Ελφτθ ςτο ςχολικό
βιβλίο
των
Κ.Ν.Λ.
τθσ
ΒϋΓΕΛ
(βλ.
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http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14895
/ ).
 Ποιοι είναι οι «προςωπιδοφόροι» που αναφζρονται ςτον 6ο ςτίχο;
Να ςυνδζςετε τθν αναφορά με τθ μαρτυρία τθσ Μζλπωσ Αξιϊτθ και
το ζργο του χαράκτθ Σάςςου (πθγι 9). Πϊσ αποδίδεται το κλίμα
του ηόφου και του κανάτου ςτο απόςπαςμα του Ελφτθ;
 Να εντοπίςετε τισ λζξεισ που επιλζγονται και τισ εικόνεσ που
ςχθματίηονται. Να ςυηθτιςετε για τθ διαφορά ςτο φφοσ των
κειμζνων (ιςτοριογραφία ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ
και
απομνθμονεφματα) και να εξθγιςετε γιατί λειτουργοφν
ςυμπλθρωματικά8.
 Να αναπαραςτιςετε τθ ςκθνι με ταμπλϊ βιβάν ςτθν τάξθ.
Nα αναηθτιςετε ςτο διαδίκτυο φωτογραφικό και εικαςτικό υλικό για τθ
δράςθ των Σαγμάτων Αςφαλείασ ςτθν Κατοχι και να κάνετε μια ελεφκερθ
ςυηιτθςθ για το κζμα του δωςιλογιςμοφ ςτθν τάξθ.
Να αναηθτιςετε ελλθνικζσ ταινίεσ που παρουςιάηουν φιγοφρεσ
δωςίλογων και να ςυηθτιςετε για τον τρόπο αναπαράςταςισ τουσ.
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ – ΟΜΑΔΑ 4θ9
(Δωςίλογοι και «ςυνεργάτεσ»: το ευρωπαϊκό πλαίςιο )
Πθγι 1.

«Οι ειδικοί μελετθτζσ του κακεςτϊτοσ του Βιςφ ςτθ Γαλλία 10 προςπάκθςαν
να κάνουν ζνα διαχωριςμό μεταξφ ςυνεργαςίασ “collaboration” και δωςιλογιςμοφ
“collaborationism”. Η πρϊτθ ςφμφωνα με τον Stanley Hoffman ιταν ηιτθμα
κρατικοφ ςυμφζροντοσ και εμπεριείχε τθν απόφαςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ
Γερμανοφσ. Ο δεφτεροσ ιταν ηιτθμα ιδεολογικισ ςυγγζνειασ και προχπζκετε
καυμαςμό για τουσ ναηί. Ανζφερε επίςθσ ότι υπιρχε και μια κοινωνικι διάςταςθ
ανάμεςα ςτισ δυο κατθγορίεσ. Η ςυνεργαςία αφοροφςε τα μζλθ τθσ παλιάσ
κρατικισ ελίτ, ενϊ ο δωςιλογιςμόσ αφοροφςε τιοσ κατϊτερεσ τάξεισ, αυτοφσ που
ςτ’οχευαν να ανζλκουν ςτθν κοινωνικι πυραμίδα. *...+ Συνεπϊσ κα μποροφςαμε να
καταλιξουμε ςε μαι τριπλι κατθγοριοποίθςθ: α) αυτοί που παρακινικθκαν από
πολιτικό ρεαλιςμό, β) αυτοί που κινθτοποιικθκαν λόγω ιδεολογικϊν πεποικιςεων
και γ) αυτοί που ζδραςαν λόγω τθσ επικυμίασ τουσ για προςωπικό κζρδοσ».
8

Για τα παιδιά τθσ Γ’ Γυμναςίου και, κυρίωσ, γαι εκείνα τθσ ΓϋΛυκείου είναι μια καλι ευκαιρία να
ςυηθτιςουν για τθ διαφορά ανάμεςα ςτθ μνιμθ (ατομικι, κοινωνικι μνιμθ) και τθν ιςτορία. Να
ςυηθτιςουν για τθν κυριαρχία τθσ μνιμθσ πάνω ςτθν ιςτορία και για τθν καταςκευι τθσ μνιμθσ
(επιλεκτικι αμνθςία, ανακαταςκευι με τθν εκ των υςτζρων γνϊςθ, αυτοδικαιωτικι μνιμθ κλπ).
9

Απαιτθτικι εργαςία. Χρειάηεται προςοχι ϊςτε να γίνουν κατανοθτζσ οι υπό εξζταςθ
ιςτορικζσ ζννοιεσ. Κυρίωσ για Λφκειο.
10

Ο όροσ Κακεςτϊσ ι Κυβζρνθςθ του Βιςφ ι Γαλλία του Βιςφ αναφζρεται ςτθ
φιλογερμανικι κυβζρνθςθ που ςχθματίςτθκε από τον Γάλλο ςτρατάρχθ και ιρωα του Αϋ
Ραγκοςμίου πολζμου Φιλίπ Ρεταίν ςτο ελεφκερο τμιμα τθσ Γαλλίασ, νοτίωσ του Λίγθρα,
μετά τθν ειςβολι τθσ Γερμανίασ και τθ ςυνκθκολόγθςι τθσ κατά το Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, θ
οποία και διατθρικθκε από τον Ιοφλιο του 1940 μζχρι τον Αφγουςτο του 1944. Ζλαβε το
όνομά τθσ από τθν πόλθ Βιςφ, ςτθν οποία μετζφερε τθν ζδρα τθσ (από τθ Wikipedia).
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Mazower, Μ., (2006). «Συνεργαςία: το ευρωπαϊκό πλαίςιο» (μετ. Γ. Αντωνίου), ςτο Ι.
Μιχαθλίδθσ- Η. Νικολακόπουλοσ – Χ. Φλάιςερ (επιμ.). «Εχκρόσ» εντόσ των τειχϊν.
Όψεισ του δωςιλογιςμοφ ςτθν Ελλάδα τθσ Κατοχισ, Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα, ς.
25.
Πθγι 2
«Δυο άλλοι ιδεολογικοί παράγοντεσ ιταν αυτοί που ζπαιξαν το
ςθμαντικότερο ρόλο. Ο ζνασ ιταν ο αντικομμουνιςμόσ, ο οποίοσ οδιγθςε ςτθ
ςυνεργαςία με τουσ Γερμανοφσ πολλοφσ, οι οποίοι ειδάλλωσ δεν κα ςυμμερίηονταν
τισ γερμανικζσ επιδιϊξεισ. *...+ Το παράδοξο, όςον αφορά τον αντικομμουνιςμό,
είναι ότι όςο χειρότερεσ πράξεισ ζκαναν οι Γερμανοί ζναντι του Κόκκινου Στρατοφ
και όςο πιο γριγορα προιλαυνε ο τελευταίοσ, τόςο ο διάχυτοσ ο φόβοσ του
αντικομμουνιςμοφ ζριχνε κι άλλουσ ςτθ μάχθ. Αυτό γίνεται προφανζσ ςτθν
περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ με τθν ίδρυςθ των Ταγμάτων Αςφαλείασ και τθσ πόλωςθσ
που ςθμειϊκθκε ςτθ χϊρα από το 1943 και εντεφκεν. Πμωσ θ ίδια διελκυςτίνδα
ςυναντάται και ςτθν Γαλλια και ςτθν Ιταλία και αλλοφ. Άλλωςτε θ ραγδαία
εξάπλωςθ των Waffen - SS ςυνδζεται με αυτζσ τισ θμερομθνίεσ. Η γεωπολιτικι του
πολζμου, θ εξζλιξθ δθλαδι τθσ ανόδου του ναηιςμοφ και κατόπιν του ςοβιετικοφ
κομμουνιςμοφ, ςυχνά κακόριςε τισ φαινομενικά αποκλειςτικά τοπικζσ και
περιφερειακζσ επιλογζσ και αποφάςεισ.
Ο δεφτεροσ ιδεολογικόσ παράγοντασ που επθρζαςε κετικά τθ ςυνεργαςία
ιταν, όπωσ είναι προφανζσ, ο εκνικιςμόσ. Ο John Armstrong, πολλά χρόνια πριν,
επιςιμανε τθ ςθμαςία του για τθν Ανατολικι Ευρϊπθ, όπου οι εδαφικζσ
διευκετιςεισ ίςχυαν για λιγότερο από δφο δεκαετίεσ και πολλοί ανικανοποίθτοι
εκνικιςτζσ προςζβλεπαν ςτουσ Γερμανοφσ για τθν ανατροπι τουσ. *...+ Στθ Γαλλία,
το κακεςτϊσ του Βιςφ εξαπζλυςε μια «εκνικι επανάςταςθ» για να απαλλάξει τθ
χϊρα από τα ξζνα μιάςματα και να παραδϊςει τθ Γαλλία ςτουσ Γάλλουσ. Στο Βζλγιο
οι Γερμανοί κακοδιγθςαν τοσυ Βαλόνουσ και τοσυ Φλαμανδοφσ, ϊςτε να τουσ
βλζπουν ωσ ρυκμιςτζσ, όπωσ άλλωςτε ζκαναν με τουσ Οφγγρουσ και τουσ
ουμάνουσ, ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ Τρανςυλβανίασ. Φλζρταραν ακόμθ και με
τουσ Βρετόνουσ εκνικιςτζσ. Αυτό είναι ζνα κακοριςτικό ςθμείο, κατά τθ γνϊμθ μου,
για τθν ερμθνεία τθσ πολιτικισ ςυμπεριφοράσ των ελίτ ςτθ Βόρεια Ελλάδα, ςε
αντίκεςθ με τθν Ακινα, κατά τθ διάρκεια του πολζμου, κακϊσ οι Γερμανοί
εκμεταλλεφτθκαν τθν απειλι των βουλγαρικϊν προςαρτιςεων για να επιβάλουν
υποταγι *...+ Αυτό το παιχνίδι κλιμακϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ άνοιξθσ και του
καλοκαιριοφ του 1943, τθ ςτιγμι δθλαδι που λάμβαναν χϊρα οι εβραϊκζσ
εκτοπίςεισ».
Mazower, Μ., (ό.π.), ς.ς. 26-27.
Πθγι 3
«Αυτό που επείγε το 1945 ιταν θ ταυτοποίθςθ και τιμωρία των ομάδων θ
ςυμπεριφορά των οποίων, κατά τθ διάρκεια του πολζμου, υποδείκνυε οτι
αποτελοφςαν μια ενδεχόμενθ απειλι για το μεταφαςιςτικό μζλλον. Πμωσ, το να
εντοπίςει κανείσ ποιεσ ιταν αυτζσ οι ομάδεσ, εξαρτιόταν κατά κφριο λόγο από ποιεσ
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πίςτευε κανείσ ότι ιταν αυτζσ οι απειλζσ. Η τοπικι δικαιοςφνθ είχε ςτο ςτόχαςτρο
αυτοφσ αυτοφσ οι οποίοι είχαν ξεςθκϊςει το κοινό αίςκθμα, μαυραγορίτεσ και
γυναίκεσ, οι κεφαλζσ των οποίων ξυρίηονταν, λόγω «ςυναιςκθματικισ
ςυνεργαςίασ». Πςο εγγφτερα ιταν κανείσ ςτο επίκεντρο τθσ κρατικισ εξουςίασ,
τόςο άλλαηε θ οπτικι του γωνία. Η τιμωρία των διακεκριμζνων πολιτικϊν ελίτ
ςυμβάδιηε με τθν υπόρρθτθ εκτίμθςθ ότι θ πλειοψθφία τθσ κοινισ γνϊμθσ ιταν ςτθ
βάςθ τθσ υγιισ. *...+ Εντζλει, θ αναγκαιότθτα τθσ μεταπολεμικισ αναςυγκρότθςθσ
ερμθνεφει εν μζρει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι οικονομικοί δωςίλογοι ωσ
κοινωνικι ομάδα τθ γλίτωςαν με πολφ λιγότερεσ ςυνζπειεσ απϋ ό,τι άλλεσ ομάδεσ.
Στο Βζλγιο για παράδειγμα, ζφταςαν ςτισ αίκουςεσ των δικαςτθρίων μόλισ το 2%
των υποκζςεων οικονομικισ ςυνεργαςίασ, ςε ςφγκριςθ με το 43% των
περιπτϊςεων ςτρατιωτικισ ςυνεργαςίασ και το 33% τθσ πολιτικισ. [...]
Τζλοσ, δεν πρζπει να παραβλζπουμε τθ ςτακερι εκνικιςτικι λογικι τθσ
αναδιάρκρωςθσ του μεταπολεμικοφ κόςμου. Αυτοί που κυνθγικθκαν με
μεγαλφτερθ ςκλθρότθτα ιταν όςοι κεωρικθκαν από τουσ νζουσ κυρίουσ του
κράτουσ ωσ απειλι για τθν ακεραιότθτά του. Ολόκλθρεσ εκνοτικζσ ομάδεσ
μποροφςαν να αμαυρωκοφν με αυτι τθν κατθγορία, όπωσ προφανϊσ οι Γερμανοί
τθσ Ρολωνίασ και Τςεχοςλοβακίασ οποίοι ιταν υποχρεωμζνοι τϊρα να φοροφν τα
περιβραχιόνια που διλωναν τθν υπόςταςι τουσ ωσ υπόπτων, ωσ το προοίμιο τθσ
εκτόπιςθσ, δθλαδι τθσ αποβολισ από τα εδάφθ του ίδιου του ζκνουσ. *...+ Η λογικι
από τθν πλευρά των διωκτϊν δεν ιταν θ τιμωρία τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ
Γερμανοφσ αλλά θ τιμωρία τθσ αντιπατριωτικισ ςυνεργαςίασ. ‘Ενα από τα
παρεπόμενα αυτισ τθσ λογικισ ιταν ότι θ ανάμειξθ ςτισ διϊξεισ των Εβραίων, των
τςιγγάνων, ι άλλων εκνοτικϊν και μειονοτικϊν ομάδων δεν κεωροφνταν ωσ
ιςοδφναμο παράπτωμα με τθν ανάμειξθ ςτισ διϊξεισ εναντίον τθσ κυρίαρχθσ
εκνικισ ομάδασ11».
Mazower, Μ., (ό.π.), ς.ς. 29-30
Ερωτιςεισ




Ποιεσ ιταν οι αιτίεσ του δωςιλογιςμοφ ςτθν Ευρϊπθ κατά τον ιςτορικό
Μark Mazower; Να αναφζρετε τα κίνθτρα (πολιτικά, ιδεολογικά,
προςωπικά).
Ποιοι είναι οι δφο βαςικοί παράγοντεσ του δωςιλογιςμοφ ςφμφωνα με τθν
πθγι 2;
Να αναηθτιςετε πλθροφορίεσ για τουσ δωςιλόγουσ ςε άλλεσ χϊρεσ όπωσ
π.χ. τθ Γαλλία, τθ Νορβθγία κ.ά. Να διαβάςετε π.χ. τθ νουβζλα «Κύριε
Διοικητά» του Romain Slocombe (εκδ. Πόλισ, Ακινα 2014) και να
ςυηθτιςετε το περιεχόμενό τθσ ςτθν τάξθ.

11

Σθμείωςθ: για παράδειγμα τιμωρείται ο Άντον Κάλτςεφ [(Ηοφηελςτι, ςθμερινό Σπιλαια
Καςτοριάσ, 1910 – Θεςςαλονίκθ, 27 Αυγοφςτου 1948): Βοφλγαροσ ςτρατιωτικόσ, ο οποίοσ
ζδραςε ςτθν ελλθνικι Μακεδονία κατά τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο ωσ απεςταλμζνοσ
τθσ βουλγαρικισ κυβζρνθςθσ με ςκοπό τθν υποκίνθςθ του ςλαβικοφ ςτοιχείου και τθν
προςάρτθςι τθσ ςτθ Βουλγαρία], αλλά όχι οι δωςίλογοι Σιμωνίδθσ (Γενικόσ Διοικθτισ
Μακεδονίασ) ι Χρυςοχόου (Αρχθγόσ τθσ Αςτυνομίασ) ςτθ Θεςςαλονίκθ (ό.π.).
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Να ςυηθτιςετε το κζμα των αςτυνομικϊν μυκιςτορθμάτων του Joe Neshbo
(« O Κοκκινολαίμθσ») κακϊσ και τθσ Camilla Lackberg («Σο παιδί από τθ
Γερμανία») τα οποία μζςα από αςτυνομικι πλοκι ξετυλίγουν το ςκοτεινό
παρελκόν του δωςιλογιςμοφ και τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ Ναηί ςτθ
Νορβθγία και ουθδία αντίςτοιχα. Να ςυνδζςετε το κζμα με τθ ρθτορικι
των νεοναηιςτικϊν κομμάτων.
Για την ολομέλεια:

 ε ποιεσ κατθγορίεσ από αυτζσ που αναφζρει ο Μαρκ Μαηάουερ
εντάςςονται οι Ζλλθνεσ δωςίλογοι. Για να απαντιςετε κα πρζπει να
λάβετε υπόψθ ςασ τα Φφλλα Εργαςίασ 1 και 2.
 Να αναηθτιςετε ςτοιχεία για τθν τφχθ των Ελλινων δωςιλόγων. Πόςοι
από αυτοφσ τιμωρικθκαν μετά τον πόλεμο; (π.χ. βλ. τρ. Δορδανάσ,
Ζλληνες εναντίον Ελλήνων, εκδ. Επίκεντρο, Θεςςαλονίκθ 2006, για τουσ
δωςίλογουσ τθσ Θεςςαλονίκθσ).
 Να μελετιςετε τον μεταπολεμικό χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ και να ςυνδυάςετε
τισ πλθροφορίεσ τθσ πθγισ 1 και 2 του Φ.Ε. 4 με τθν αναηωπφρωςθ των
εκνικιςτικϊν ηθτθμάτων ςτθν Ευρϊπθ, όπου αυτό είναι εφικτό, τον 21ο
αιϊνα.
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