
Στις 13 Ιουλίου 1943 ,ο Alexander Schmorell, μέλος της αντιναζιστικής οργάνωσης «Λευκό Ρόδο» 
εκτελείται με αποκεφαλισμό στη φυλακή Stadelheim του Μονάχου. 
Στις 4 Φεβρουαρίου 2012 έλαβε χώρα η τελετή της αγιοποίησής του από την Ρώσικη Ορθόδοξη 
Εκκλησία της διασποράς και αναγνωρίστηκε αργότερα και από την επίσημη Ρωσική εκκλησία. 
Η μνήμη του Νεομάρτυρα Αλέξανδρου εκ Μονάχου τελείται στις 13 Ιουλίου. 
 
Στη χώρα μας το να τιμάται η αντιναζιστική δράση , θεωρείται ακόμα και σήμερα  αδιανόητο. 
Αλήθεια ποιός από εμάς θυμάται την μεγαλειώδη διαδήλωση της Αθήνας στις 22 Ιουλίου 1943 
εναντίον της επέκτασης της βουλγαρικής κατοχής στη Μακεδονία; Ποιός θυμάται τα «αντεθνικά» 
συνθήματα των διαδηλωτών: «Κάτω τα χέρια από την Ελληνική Μακεδονία», «Έξω οι Βούλγαροι 
καταχτητές», «Απεργία Γενική», «Θάνατος στους προδότες». 
300.000 Έλληνες ξεχύθηκαν στους δρόμους και με πλακάτ και Ελληνικές σημαίες, βαδίζοντας προς 
την οδό Πανεπιστημίου, με σκοπό να  φτάσουν στη βουλγαρική πρεσβεία, στη Ρηγίλλης.  
Ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης περιγράφει :  
«Στην κορυφή του κύματος μια ασπρογάλαζη σημαία ξεδιπλώθηκε τότε. Κυμάτισε στο λίγο αγέρα, 
κυμάτισαν και τα μαλλιά του κοριτσιού που τη σήκωνε στα χέρια του. Προχωρούσε με σταθερό βήμα, 
ξαναμμένη και περήφανη, και πλάι της βάδιζε ο φίλος της. Τραγουδούσαν τον Ύμνο στην Ελευθερία 
και βάδιζαν». 

Το κορίτσι που  σήκωνε ψηλά τη σημαία μας ήταν 17χρονη φοιτήτρια της Γαλλικής Ακαδημίας 

Παναγιώτα Σταθόπουλου. Η διαδήλωση χτυπήθηκε σε πολλά σημεία, από το ιταλικό ιππικό ,την 

δοσιλογική χωροφυλακή και τα γερμανικά τανκς. Κατεβαίνοντας την Ομήρου, ένα γερμανικό 

τεθωρακισμένο όχημα εφοδιασμένο με πολυβόλο πέρασε στην Πανεπιστημίου και άρχισε να 

πυροβολεί την κεφαλή της διαδήλωσης. Η Παναγιώτα Σταθόπουλου , η «πρώτη νεκρή» των 

Ιουλιανών του 1943 πολτοποιήθηκε κάτω από τις ερπύστριες του γερμανικού τανκς τυλιγμένη με 

την σημαία μας. Η μεγαλειώδης διαδήλωση, η μεγαλύτερη στην κατεχόμενη Ευρώπη ,έφερε τελικά 

αποτέλεσμα. Η βουλγαρική επέκταση , που θα είχε σαν αποτέλεσμα την προσάρτηση εδαφών, τον 

εκβουλγαρισμό των κατοίκων και τον εποικισμό, ματαιώθηκε. 

Η Παναγιώτα Σταθοπούλου, γεννημένη στις ΗΠΑ το 1926 από μετανάστες γονείς είχε καταγωγή 

από το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας . Η οικογένειά της είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα, στου Γκύζη. 

Μετά την απελευθέρωση, η οδός Βαλτινών, όπου ήταν το σπίτι της, μετονομάστηκε για λίγο σε 

«Παναγιώτας Σταθοπούλου», αλλά πολύ γρήγορα επανήλθε το αρχικό όνομα και τα αιτήματα για 

νέα μετονομασία του δρόμου δεν βρήκαν ανταπόκριση. Επί  δημαρχίας Δημήτρη Μπέη , στήθηκε 

μια υποτυπώδης πλάκα στο άλσος απέναντι από το σπίτι της, γιατί οι ένοικοι της πολυκατοικία που 

χτίστηκε στη θέση του , δε δέχτηκαν να τοποθετηθεί εκεί. 

 
Στην Ελλάδα το να τιμάται η αντιναζιστική δράση , θεωρείται αδιανόητο. Η πλημμελής αγωγή , η 
απαξίωση της αντιναζιστικής δράσης και η απόκρυψη ηρωικών ενεργειών, οδήγησαν και οδηγούν 
σε ολέθρια αποτελέσματα. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή:  
«Ein jeder will sich von einer solchen Mitschuld freisprechen, ein jeder tut es und schläft 
dann wieder mit ruhigstem, bestem Gewissen. Aber er kann sich nicht freisprechen, ein jeder 
ist schuldig, schuldig, schuldig!»  
(Κάθε άνθρωπος θέλει να απαλλαγεί από την συνενοχή, ο καθένας συνεχίζει το δρόμο του με  ήρεμη 
συνείδηση. Αλλά δεν μπορεί να απαλλαγεί, ο καθένας είναι ένοχος, ένοχος, ένοχος! ) 
«…Τὸ ψυχικὸ σθένος, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ νεομάρτυς ᾿Αλέξανδρος καὶ οἱ ἄλλοι νέοι τοῦ Λευκοῦ 
Ρόδου βρῆκαν τὸ θᾶρρος νὰ καταγγείλουν τὶς ἀντίθεες πρακτικὲς τῆς ἴδιας τῆς πατρίδας 
τους, μὲ τίμημα τὴν ἴδια τους τὴ ζωή, ἂς μᾶς ἐμπνέει νὰ ἀντιστεκόμαστε στὴν ἐπέλαση τῶν 
῾Ελλήνων νεοναζιστῶν». 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ /http://www.xristianiki.gr/anexartetes-enotetes/stokhastes-theologoi/neomrtus-
alxandros-monkhou.html 

     Bitte vervielfältigen und weitergeben!  

http://www.xristianiki.gr/anexartetes-enotetes/stokhastes-theologoi/neomrtus-alxandros-monkhou.html
http://www.xristianiki.gr/anexartetes-enotetes/stokhastes-theologoi/neomrtus-alxandros-monkhou.html


Αντίσταση στο εσωτερικό της Γερμανίας 
 
Παρά το μεγάλο κίνδυνο να συλληφθούν από την αστυνομία που διέθετε πλήθος 
πληροφοριοδοτών, μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες προσπάθησαν να αντισταθούν στο ναζισμό 
ακόμη και στη Γερμανία. Σοσιαλιστές, κομμουνιστές, συνδικαλιστές και άλλοι έγραφαν, τύπωναν και 
διένεμαν αντιναζιστικά κείμενα στα κρυφά. Πολλοί από αυτούς τους επαναστάτες συνελήφθησαν και 
φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Υπήρχαν πολλές συνομωσίες για τη δολοφονία του Χίτλερ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μετά την 
κρίσιμη νίκη των Σοβιετικών στο Στάλινγκραντ στις αρχές του 1943, όταν πλέον διαφαινόταν ότι η 
πλάστιγγα έγερνε εις βάρος του γερμανικού στρατού, μια ομάδα αξιωματικών του στρατού μελέτησε 
και σχεδίασε μια απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ, η οποία και πραγματοποιήθηκε το 1944. Ο 
Χίτλερ γλίτωσε από την έκρηξη με ελαφριά τραύματα. Οι τέσσερις ηγέτες της συνομωσίας 
εκτελέστηκαν αμέσως. Αργότερα άλλα 200 άτομα καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στη 
συνομωσία και εκτελέστηκαν. 
Από τους Γερμανούς που ήταν αντίθετοι με τη δικτατορία του Χίτλερ, ελάχιστες ομάδες 
διαμαρτυρήθηκαν ανοιχτά για τη ναζιστική γενοκτονία των Εβραίων. Το κίνημα του «Λευκού Ρόδου» 
ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1942 από τον Hans Scholl, έναν 24χρονο φοιτητή ιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο του Μονάχου, την 22χρονη αδελφή του Sophie και τον 24χρονο Christoph Probst. 
Μολονότι η ακριβής προέλευση του τίτλου «Λευκό Ρόδο» είναι άγνωστη, είναι προφανές ότι 
συμβολίζει την αγνότητα και την αθωότητα μπροστά στο κακό. Ο Hans, η Sophie και ο Christoph 
ήταν εξοργισμένοι που οι μορφωμένοι Γερμανοί συναινούσαν στις ναζιστικές πολιτικές. Μοίραζαν 
αντιναζιστικά φυλλάδια και έγραφαν συνθήματα όπως «Ελευθερία!» και «Κάτω ο Χίτλερ!» στους 
τοίχους του πανεπιστημίου. Το Φεβρουάριου του 1943 ο Hans και η Sophie Scholl πιάστηκαν να 
μοιράζουν φυλλάδια και συνελήφθησαν. Τους εκτέλεσαν μαζί με το φίλο τους Christoph τέσσερις 
ημέρες αργότερα. Οι τελευταίες λέξεις του Hans ήταν «Ζήτω η ελευθερία!». 
Βασικές ημερομηνίες 
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1942  
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ» 
Εκτελείται στο Βερολίνο ο Arvid Harnack για προδοσία. Ο Harnack ήταν ηγετική μορφή ενός 
μεγάλου σοβιετικού δικτύου κατασκόπων που η Gestapo (η κρατική μυστική αστυνομία) είχε 
ονομάσει «Κόκκινη Ορχήστρα». Η «Κόκκινη Ορχήστρα» ανέπτυξε δράση στο Βέλγιο, την Ολλανδία, 
τη Γαλλία και στο εσωτερικό της ναζιστικής Γερμανίας. Ο Harnack, μια ηγετική μορφή της ομάδας 
που δρούσε στο εσωτερικό της Γερμανίας, συμμετείχε στις αποφάσεις για τον προγραμματισμό των 
οικονομικών της Γερμανίας. Επεδίωξε να δώσει τέλος στη δικτατορία του Αδόλφου Χίτλερ 
βοηθώντας τη Σοβιετική Ένωση να νικήσει τη Γερμανία. Ήδη από το 1936, ο Harnack άρχισε να 
παρέχει απόρρητες πληροφορίες στη Σοβιετική Ένωση για την παραγωγή όπλων στη Γερμανία. 
Στη διάρκεια του πολέμου, ο Harnack κατασκόπευε για λογαριασμό της Σοβιετικής Ένωσης αλλά 
εμπλεκόταν και σε επιχειρήσεις δολιοφθοράς και άλλες αντιστασιακές ενέργειες κατά του Χίτλερ. Το 
1942, η Γκεστάπο άρχισε να παρακολουθεί τον Harnack. Στη συνέχεια συνελήφθη, βασανίστηκε και 
καταδικάστηκε σε θάνατο. Τον στραγγάλισαν και τον κρέμασαν από ένα τσιγκέλι. Οι περισσότεροι 
από τους εναπομείναντες ηγέτες του δικτύου κατασκόπων συνελήφθησαν και δολοφονήθηκαν με 
απάνθρωπο τρόπο. 
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1943 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ Ο HANS ΚΑΙ Η SOPHIE SCHOLL 
Εκτελέστηκαν στο Μόναχο ο Hans και η Sophie Scholl (αδέλφια). Οι δύο τους είχαν ιδρύσει την 
αντιστασιακή οργάνωση «Λευκό Ρόδο» το 1942. Ήταν και οι δύο φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του 
Μονάχου. Έγραφαν και μοίραζαν φυλλάδια κατά του Τρίτου Ράιχ. Το τελευταίο φυλλάδιο του 
Λευκού Ρόδου, αντίτυπα του οποίου τα αδέλφια πέταξαν στην αίθουσα υποδοχής του 
Πανεπιστημίου του Μονάχου στις 18 Φεβρουαρίου 1943, προκάλεσε μεγάλο σάλο. Το φυλλάδιο 
δήλωνε ότι «Ήρθε η ημέρα της κρίσης, της κρίσης της γερμανικής νεολαίας με την απεχθέστερη 
τυραννία που γνώρισε ποτέ ο λαός μας». Ο θυρωρός του κτιρίου τους κατήγγειλε στην Γκεστάπο 
(την κρατική μυστική αστυνομία), η οποία και τους συνέλαβε, μαζί με άλλα τέσσερα άτομα. 
Δικάστηκαν ενώπιον του Λαϊκού Δικαστηρίου. Η Sophie και ο Hans καταδικάστηκαν για προδοσία 
και αποκεφαλίστηκαν.  



20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1944 
ΕΚΡΗΓΝΥΤΑΙ ΒΟΜΒΑ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ 
Οι επανωτές ήττες στα πεδία των μαχών μετά τη νίκη των Σοβιετικών στο Στάλινγκραντ το 1943 
προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στο γερμανικό στρατό κατά του Αδόλφου Χίτλερ. 
Μια μικρή ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματικών του στρατού σχεδιάζει πραξικόπημα κατά του Χίτλερ. 
Ο συνταγματάρχης Κλάους φον Στάουφενμπεργκ, ένας υπασπιστής του γενικού επιτελείου των 
γερμανικών ένοπλων δυνάμεων, τοποθέτησε ένα χαρτοφύλακα που περιείχε βόμβα δίπλα στον 
Χίτλερ στο αρχηγείο του στο Rastenburg της ανατολικής Γερμανίας. Η βόμβα εκρήγνυται κατά τη 
διάρκεια της ενημέρωσης για τη στρατιωτική κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο καταστρέφοντας το 
κτίριο. Ο Στάουφενμπεργκ, που είχε επικαλεστεί μια δικαιολογία για να φύγει αφού είχε τοποθετήσει 
τη βόμβα, είδε την έκρηξη και επέστρεψε στο Βερολίνο για να ανακοινώσει το θάνατο του Χίτλερ. 
Όμως το βαρύ τραπέζι συσκέψεων που χρησιμοποιούταν για τις στρατιωτικές ενημερώσεις 
προστάτευσε τον Χίτλερ από την έκρηξη. Επέζησε με ελαφρά εγκαύματα, τραυματισμένα τύμπανα 
στα αυτιά και μερική παράλυση στο δεξί του χέρι. Ο Στάουφενμπεργκ συνελήφθη και εκτελέστηκε. 
Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη συνομωσία συνελήφθησαν, βασανίστηκαν, δικάστηκαν για 
προδοσία και μετά εκτελέστηκαν με απάνθρωπο τρόπο. Τους στραγγάλισαν και τους κρέμασαν από 
τσιγκέλια. 
 

Πηγή: United States Holocaust Memorial Museum/ 

https://www.ushmm.org/outreach/el/article.php?ModuleId=10007751 
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Το «Λημέρι του λύκου" κοντά Rastenburg, Απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ στις 20 Ιουλίου 1944. 

 

Πηγή :Γερμανικά Ομοσπονδιακά Αρχεία 

https://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1467451231/?search[view]=detail&search[focus]=6  
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Μεταξύ 8 Αυγούστου 1944 και στις 9 Απριλίου 1945, συνολικά 90 άνθρωποι δολοφονήθηκαν στο 
Plötzensee , οι οποίοι είτε πιστεύεται ότι ανήκαν στους κύκλους αντίστασης που εμπλέκονται στην 
απόπειρα πραξικοπήματος της 20ης Ιουλίου 1944 είτε το υποστήριξαν. 
Στην πρώτη δίκη (7-8 Αυγούστου) δίνεται εκτεταμένη κάλυψη από τον κυβερνητικά ελεγχόμενο 
τύπο, και προβάλονται ολόκληρα αποσπάσματα από τη δίκη  στους κινηματογράφους ως ταινία 
«Verräter vor dem Volksgerichtshof».  
 
 

Στις 8 Αυγούστου 1944, εκτελέστηκαν : 

 Erwin von Witzleben  
 Robert Bernardis 
 Albrecht von Hagen  
 Paul von Hase  
 Erich Hoepner  
 Friedrich Karl Klausing  
 Helmuth Stieff 
 Peter Graf Yorck von Wartenburg  
 

 
 
 
 
Ο Χίτλερ ήθελε να τους δει «κρεμασμένους σαν τα μοσχάρια» 
Απαγχονίστηκαν γυμνοί με χορδές πίανου για να έχουν αργό και μαρτυρικό θάνατο. Βίντεο και 
φωτογραφίες στάλθηκαν στο κατεστραμμένο από την βόμβα φυλάκιο του Χίτλερ. 
 
 
Στο Plötzensee Memorial Center υπάρχει πλήρης κατάλογος των αντιστασιακών που εκτελέστηκαν   

http://www.gedenkstaette-ploetzensee.de/13_e.html


Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα και ευχαριστίες 
« ΟΙ 5000 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ 
ΑΥΤΩΝ, ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΒΑΘΥΤΑΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΕΙΣΑΝ ΥΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΗΘΕΛΟΝ ΝΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ. ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΑΥΜΑΣΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΙΝ 
ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΥΝ ΜΕ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΟ ΓΟΝΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ, ΟΣΤΙΣ 
ΗΠΛΩΣΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΑ ΕΠΑΝΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΣΑΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙ ΕΙΣ ΤΟ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΑΓΩΝΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΗΝΩΜΕΝΗ 
ΕΥΡΩΠΗΝ. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Η ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΠΑΡΟΡΜΗΣΙΣ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΔΙ’ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ ΟΡΔΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΣΠΑΡΤΗΣ, ΕΚ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΗΛΘΕΝ Η ΔΡΑΞ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΣΩΣΕΝ ΤΟΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ, ΥΨΟΥΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ: ΚΥΡΙΕ ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΕ ΤΟΝ ΦΥΡΕΡ!»  

 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων/ Εφημερίδα ΑΘΗΝΑΪΚΑ  ΝΕΑ, Η Πρωία και άλλες 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=37036&seg=4361 σελ. 374 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=38473&seg=5768 σελ 352  

Army Promotions/HC Deb 15 October 1945 vol 414 cc674-5 674  
§ 22. Major Wilkes 
asked the Secretary of State for Foreign Affairs whether he is aware that Dionysious Papodongonas, 675 
colonel of the Tripolis Security Battalion throughout the German occupation and the author of a congratulatory 
telegram to Hitler, dated 28th July, 1944, on the occasion of Hitler's escape from the attempt on his life, was 
recently posthumously promoted to the rank of major-general in the Greek Army; and whether he will direct 
the British Military Mission in Greece to inform the Greek authorities that the arming, equipping and training of 
the three Greek divisions by the Military Mission cannot continue if notorious traitors are promoted and 
reappointed to high commands.  
(πιστή μετάφραση) Ρώτησα  τον Γραμματέα Εξωτερικών Υποθέσεων αν γνωρίζει ότι Διονύσιο Παπαδόγγονα 
συνταγματάρχη του Τάγματος Ασφαλείας Τρίπολης σε όλη τη γερμανική κατοχή και  συγγραφέα του 
συγχαρητήριου τηλεγραφήματος  στον Χίτλερ, στις 28, Ιουλίου, 1944, με την ευκαιρία της διαφυγής του Χίτλερ 
από την απόπειρα κατά της ζωής του, μετά θάνατον πρόσφατα προήχθη  στο βαθμό του Υποστρατήγου στον 
Ελληνικό Στρατό και αν θα κατευθύνει την Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή στην Ελλάδα  για να ενημερώσει 
τις ελληνικές αρχές ότι ο οπλισμός, ο εξοπλισμός και την εκπαίδευση των τριών ελληνικών μεραρχιών από τη 
στρατιωτική αποστολή δεν μπορεί να συνεχιστεί εάν περιβόητοι προδότες προωθούνται και να 
επαναδιορίζονται σε ανώτερες θεσεις. 
Πηγή: Βρετανικό Κοινοβούλιο / Η επίσημη έκθεση όλων των κοινοβουλευτικών συζητήσεων / 
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1945/oct/15/army-promotionsThis site has been produced from 
digitised editions of Commons and Lords Hansard, the Official Report of debates in Parliament. This was part 
of a project led by the Commons and Lords libraries. Material on this site remains under Parliamentary 
Copyright webmaster@parliament.uk.)  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=37036&seg=4361
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=38473&seg=5768
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1945/oct/15/army-promotions#column_674
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1945/oct/15/army-promotions#S5CV0414P0_19451015_HOC_96
http://hansard.millbanksystems.com/people/major-lyall-wilkes
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1945/oct/15/army-promotions#column_675
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1945/oct/15/army-promotions
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Η ομάδα του Helmuth Günther 
 

 
Ο Helmuth Hubener (στη μέση) αρχηγός της ομάδας,αριστερά ο  Rudolf Wobbe και δεξιά ο Karl-

Heinz Schnibbe, στο Αμβούργο το 1941 http://www.nrw.vvn-bda.de/texte/0716_huebener.htm 
 
« Θέλω μόνο ο γερμανικός λαός να σκέφτεται, δεν νομίζετε όλοι στο Αμβούργο έχουν το 
δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια; » 
 
Helmuth Günther Guddat Hübener, (8 January 1925 – 27 October 1942) 
Ο Helmuth Hübener γεννήθηκε στο Αμβούργο και ανήκε στη Εκκλησία του Ιησού Χριστού των 
Αγίων των Τελευταίων Ημερών (Μορμόνοι). Το 1940-41 ήρθε σε επαφή μία παράνομη ομάδα νέων 
κομμουνιστών στην Altona, μια συνοικία του Αμβούργου.  
Παρακολουθούσε τακτικά σε ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και διάσπαρτα φυλλάδια που 
περιείχαν σημαντικά στοιχεία των ειδήσεων. Το καλοκαίρι του 1941 Hübener έπεισε και άλλους 
ομοϊδεάτες νέους να ενωθούν μαζί του στην αντίσταση, τον Rudolf Wobbe ,Karl-Heinz Schnibbe και 
Gerhard Düwer. Ο Hübener και οι φίλους του, έγραψαν πολλά φυλλάδια και τα μοίρασαν στις 
περιοχές της εργατικής τάξης του Αμβούργου. Στόχος τους ήταν να διορθώσουν  τα ψέματα στις 
εκθέσεις Εθνικοσοσιαλιστικής Βέρμαχτ και στα δελτία ειδήσεων. 
Η gestapo τον συνέλαβε στις 5 Φεβρουαρίου 1942 και λίγο αργότερα συνέλαβε και τους φίλους του. 
Τα παιδιά είχαν σοβαρή κακομεταχείριση υπό κράτηση. Στις 11 Αυγούστου 1942, ο Hübener 
δικάστηκε στο Volksgerichtshof στο Βερολίνο, και καταδικάστηκε σε θάνατο. Οι δύο φίλους του, 
Schnibbe και Wobbe, δικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης πέντε και δέκα χρόνια αντίστοιχα. Μετά την 
ανάγνωση της ποινής, Helmuth που αντιμετωπίζουν οι δικαστές, και είπε: «Τώρα πρέπει να 
πεθάνω, ακόμα κι αν δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα. Έτσι, τώρα είναι η σειρά μου, αλλά 
θα έρθει και η σειρά σας».  

http://www.nrw.vvn-bda.de/texte/0716_huebener.htm


Ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο για τους Ναζί να οδηγείται σε δίκη ένα ανήλικο παιδί, πολύ λιγότερο να 
το καταδικάζουν σε θάνατο, αλλά το δικαστήριο δήλωσε ότι Hübener είχε να επιδείξει νοημοσύνη 
περισσότερο από το μέσο όρο για ένα αγόρι της ηλικίας του. Αυτό σε συνδυασμό με τις γενικές και 
πολιτικές γνώσεις του και τη συμπεριφορά του ενώπιον του δικαστηρίου, έκανε Hübener, στα μάτια 
των δικαστών, ένα αγόρι με ένα πολύ πιο ανεπτυγμένο μυαλό από τα παιδιά της ηλικίας του. Για το 
λόγο αυτό, το δικαστήριο δήλωσε,  ότι ο Hübener έπρεπε να τιμωρηθεί ως ενήλικας. 
Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη, ο Hübener κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία για διάπραξη εσχάτης 
προδοσίας. Καταδικάστηκε σε θάνατο και σε μόνιμη απώλεια των πολιτικών δικαιωμάτων του. 
Δύο μήνες αργότερα, στις 27 Οκτωβρίου 1942 , αποκεφαλίστηκε στην γκιλοτίνα στην φυλακή 
Plötzensee στο Βερολίνο.  

 
Διακήρυξη της 27 Οκτωβρίου 1942 που ανακοίνωνε την εκτέλεση του Hübener 

 
Πηγές: 

 HOLOCAUST TEACHER RESOURCE CENTER 
 http://www.holocaust-trc.org/faces-of-courage-children-who-resisted/faces-of-courage-the-helmuth-
 huebener-group/ 

 Ploetzensee Memorial Center / 

 http://www.gdw-berlin.de/en/recess/biographies/index_of_persons/offset/144/ 

 http://www.traces.org/mildredfishharnack.html 
 Monash University 

 http://www.arts.monash.edu.au/publications/eras/edition-2/geerling.php  

http://www.holocaust-trc.org/faces-of-courage-children-who-resisted/faces-of-courage-the-helmuth-%09huebener-group/
http://www.holocaust-trc.org/faces-of-courage-children-who-resisted/faces-of-courage-the-helmuth-%09huebener-group/
http://www.gdw-berlin.de/index-e.php
http://www.gdw-berlin.de/en/recess/biographies/index_of_persons/offset/144/
http://www.traces.org/mildredfishharnack.html
http://www.arts.monash.edu.au/publications/eras/edition-2/geerling.php


1945 Η Φυλακή Plötzensee, η μεγαλύτερη φυλακή του Βερολίνου και η γκιλοτίνα 
«Μία φορά την εβδομάδα ερχόταν ο δήμιος». Σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν 6.000 εκτελέσεις. 
Στις 25 Απριλίου 1945 και ώρα 15:00 ,ο ναζισμός στην φυλακή Plötzensee ήταν παρελθόν.Το 79ο 
Σώμα  Πεζικού του Κόκκινου Στρατού κατέλαβε την περιοχή . 
(στο άρθρο της WELT υπάρχουν συγκλονιστικες αφηγήσεις επιζώντων) 

 

 
 

Πηγή: DIE WELT / http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article140057122/Der-Henker-der-SS-
kam-bis-zuletzt-einmal-pro-Woche.html  

http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article140057122/Der-Henker-der-SS-kam-bis-zuletzt-einmal-pro-Woche.html
http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article140057122/Der-Henker-der-SS-kam-bis-zuletzt-einmal-pro-Woche.html


Plötzensee Memorial Center 
 

 
Αίθουσα εκτελέσεων. Τα θύματα αποκεφαλίζονταν με ένα τσεκούρι μέχρι την εγκατάσταση  

γκιλοτίνας το 1937 
 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμηθούμε μια νεαρή δασκάλα, την Ιουλία Μπίμπα. 
Η Ιουλία ήταν μέλος της ΠΕΑΝ (Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων) , αντιστασιακής 
οργάνωσης με κύρια πολιτική επιρροή τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο και το Εθνικόν Ενωτικόν 
Κόμμα. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1942, συμμετείχε ενεργά στην ανατίναξη της ΕΣΠΟ, το τερατούργημα 
του ναζιστή δοσίλογου Μπάκου, που  στρατολογούσε Έλληνες για λογαριασμό των Waffen SS.  
(http://www.ionikienotita.gr/?p=5016) 
«Τη βόμβα την φτιάξαμε στο σπίτι της Ιουλίας Μπίμπα με 10 κιλά δυναμίτη και δύο εμπυρεύματα. 
Την έφερε η Ιουλία μέσα σε ταγάρι σκεπασμένη με ραδίκια από την πλατεία Κάνιγγος και την 
τοποθετήσαμε κάτω από το κλιμακοστάσιο, ανάψαμε τα δύο φυτίλια και βγήκαμε στην Πατησίων». 
    Δήλωση του Αντώνη Μυτιληναίου μέλους μέλους της ΠΕΑΝ 
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&id=1622 

Η Ιουλία Μπίμπα καταδικάστηκε σε θάνατο δι’ αποκεφαλισμού, μεταφέρθηκε στη Γερμανία επειδή 
δεν υπήρχε λαιμητόμος στην Ελλάδα και εκτελέστηκε  με πέλεκυ. 
Ίσως στην αίθουσα αυτή ή σε κάποια παρόμοια ,η ηρωίδα άφησε την τελευταία της πνοή. 
Οι ναζί κρατούσαν αναλυτικούς καταλόγους με τα ονόματα των εκτελεσμένων και η Ιουλία Μπίμπα 
δεν ήταν ανώνυμο θύμα, είχε συμμέτοχή στην κορυφαία αντιστασιακή ενέργεια του 1942 . Στο σπίτι 
της φτιάχτηκε η βόμβα των 10 κιλών , αυτή την μετέφερε από το Κουκάκι στην Πατησίων και 
Γλάδστωνος για να τινάξει  στον αέρα τα όνειρα του Μπάκου. Επιπλέον η ποινή του θανάτου με 
πέλεκυ δεν ήταν ιδιαίτερα συνήθης . Ίσως επί τέλους κάποιος ερευνητής ανακαλύψει στα γερμανικά 
αρχεία, σε ποίο μέρος θα πρέπει ως Έλληνες να προσκυνήσουμε . 
Η Ιουλία Μπίμπα δεν ήταν μέλος του ΕΑΜ για να  θαφτεί το κατόρθωμα της στην αφάνεια, ήταν η  
μεγαλύτερη ίσως ηρωίδα της «κεντροδεξιάς» παράταξης.  
Δυστυχώς στη χώρα που τιμώνται ναζιστές και δοσίλογοι, το να τιμάται η αντιναζιστική δράση 
θεωρείται αδιανόητο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/SS
http://www.ionikienotita.gr/?p=5016
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&id=1622


Ιουλία Μπίμπα, στις 20 Σεπτεμβρίου 1942 τίναξε στον αέρα τα όνειρα του ναζιστή 
δοσίλογου Μπάκου, να στρατολογήσει τους Έλληνες για λογαριασμό των Ναζί 
 

 
 

 
Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ  



Die anderen Soldaten. Wehrkraftzersetzung, Gehorsamsverweigerung und 
Fahnenflucht im Zweiten Weltkrieg. 

 
Ανυπακοή, αντίσταση, αυτομόληση δεν ήταν άγνωστα φαινόμενα στη Βέρμαχτ, τον 

γερμανικό στρατό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσα στο 1939 και το 1945 λειτούργησαν στη 
Βέρμαχτ 1.000 με 1.200 στρατοδικεία, τα οποία εκδίκασαν περίπου τρία εκατομμύρια υποθέσεις 
υπονόμευσης της αμυντικής ισχύος, ανυπακοής, εσχάτης προδοσίας 

Στις δίκες αυτές καταδικάσθηκαν περίπου 1.300.000 στρατιωτικοί, από τους οποίους οι 
370.000 σε βαριές ποινές, δηλαδή σε φυλάκιση άνω των έξι μηνών. Σε αυτές τις καταδίκες 
συμπεριλαμβάνονται περίπου 30.000 θανατικές, από τις οποίες εκτελέσθηκαν περισσότερες από 
20.000. Επιπλέον, υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός εκτελέσεων στρατιωτών της Βέρμαχτ που 
διατάχθηκαν από έκτακτα στρατοδικεία ή διαπράχθηκαν από τη στρατονομία και τα SS χωρίς να 
έχει προηγηθεί δίκη.  Συνολικά η στρατιωτική δικαιοσύνη είχε περισσότερα θύματα απ’ ότι τα 
περιβόητα έκτακτα δικαστήρια και το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο, που προήδρευε ο Roland Freisler. 

ΟΙ περισσότεροι απ’ τους εκτελεσθέντες στρατιώτες είχαν καταδικασθεί για το αδίκημα της 
λιποταξίας. Από τους 35.000 στρατιώτες της Βέρμαχτ που βρέθηκαν ένοχοι για λιποταξία, το 65% 
καταδικάσθηκε σε θάνατο. Από αυτές τις περίπου 23.000 θανατικές καταδίκες εκτελέστηκαν πάνω 
από 15.000. Ο αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων αποτελεί, όμως, μόνον την κορυφή του 
παγόβουνου του φαινομένου των λιποταξιών, γιατί πολλοί λιποτάκτες διέφυγαν τη σύλληψη. Οι 
υπολογισμοί των λιποτακτών ανεβάζουν τον αριθμό τους σε πάνω από 100.000 περιπτώσεις. Στην 
τελική φάση του πολέμου η λιποταξία από τη Βέρμαχτ αποτελούσε μαζικό φαινόμενο. 
«An der Front kann man sterben, als Deserteur muß man sterben». («Στο μέτωπο μπορεί 
κανένας να πεθάνει, ως .λιποτάκτης πρέπει να πεθάνει»). 
      Adolf Hitler, Mein Kampf ,σελ. 587 
«Αναφέρω στον Φύρερ λεπτομερώς για την επίσκεψή μου στο Λάουμπαν. Ο Φύρερ είναι της 
γνώμης πως ο Σαίρνερ είναι ένας εξαίρετος στρατιωτικός ηγέτης. …Πέτυχε να σταθεροποιήσει 
συνολικά το μέτωπο του τομέα του. Σε αυτόν οφείλεται το ότι το ηθικό των στρατιωτών είναι τόσο 
εξαιρετικά ανεβασμένο. Αναφέρω στον Φύρερ για τις ριζοσπαστικές μεθόδους που χρησιμοποιεί ο 
Σαίρνερ για την επίτευξη του σκοπού του. Οι λιποτάκτες δεν έχουν κανένα έλεος απ' αυτόν. 
Απαγχονίζονται στο πλησιέστερο δέντρο, και γύρω απ' τον λαιμό τους αναρτάται με την επιγραφή: 
«Είμαι ένας λιποτάκτης. Αρνήθηκα να διαφυλάξω τις γυναίκες και τα παιδιά της Γερμανίας και έτσι 
απαγχονίστηκα». Τέτοιες μέθοδοι φέρνουν φυσικά αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση ξέρει ο 
στρατιώτης στον τομέα του Σαίρνερ, ότι αυτός που βρίσκεται μπροστά (ενν. στο μέτωπο) μπορεί να 
πεθάνει, και (αυτός που βρίσκεται) πίσω πρέπει να πεθάνει». 

Joseph Goebbels:Tagebücher 1945. Die letzten Aufzeichnungen.Βερολίνο 1977, σελ. 164. 

 
 

Ακόμη και μετά τη συνθηκολόγηση του ναζιστικού καθεστώτος, οι στρατοδίκες συνέχισαν το 
αιματηρό τους έργο και εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν και μετά τις 8 Μαΐου 1945. Για παράδειγμα 
οι  Μπρούνο Ντέρφερ και Ράινερ Μπεκ , οι ο ποίοι είχαν προσχωρήσει στην ολλανδική Αντίσταση 
μετά την απελευθέρωση της Ολλανδίας από τους Συμμάχους, κλείστηκαν σε ένα στρατόπεδο 
αιχμαλώτων κοντά στο Άμστερνταμ, όπου και καταδικάσθηκαν από ένα στρατοδικείο που έστησαν 
Ναζί αξιωματικοί. Οι αξιωματικοί που ήταν αφοπλισμένοι ζήτησαν και έλαβαν καραμπίνες από τους 
Καναδούς φρουρούς τους για να εκτελέσουν την απόφαση στις 13 Μαΐου 1945.  



Συνολικά περί τους χίλιους Γερμανούς στρατιώτες αυτομόλησαν στον ΕΛΑΣ. 200 στρατιώτες που 
επιχείρησαν να αυτομολήσουν τουφεκίσθηκαν από τη Βέρμαχτ ή τα SS. Από τους εκτελεσθέντες 
είναι εξακριβωμένα τα ονόματα περίπου 60 στρατιωτών. Σε αυτά τα θύματα των Ναζί θα πρέπει να 
προστεθούν και όσοι εκτελέσθηκαν συνοπτικά και εν κρυπτώ στη διάρκεια της Κατοχής είτε από 
Γερμανούς είτε ακόμη και από Έλληνες συνεργάτες τους. 
Το καλοκαίρι του 1944 υπήρχαν περισσότεροι από 600 Γερμανοί αντιφασίστες στις τάξεις του 
ΕΛΑΣ. ΤΟ 80% από αυτούς υπήρξαν μέλη κάποιας οργάνωσης του γερμανικού εργατικού 
κινήματος, ορισμένοι είχαν συμμετάσχει στον ισπανικό Εμφύλιο και οι μισοί από αυτούς είχαν 
περάσει από τις ναζιστικές φυλακές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τον Αύγουστο του 1944 
ιδρύθηκε η Αντιφασιστική Επιτροπή Γερμανών Στρατιωτών «Ελεύθερη Γερμανία» .Ανάμεσα στους 
αρχηγούς της συγκαταλεγόταν ο Falk Harnack  και ο Gerhard Reinhardt  

 
Στελέχη της αντιφασιστικής επιτροπής Ελεύθερη Γερμανία (ΑΕΕΓ) στην Κοζάνη, 19 Ιανουαρίου 
1945. Ανάμεσά τους ο Φάλκ Χάρνακ (τρίτος από αριστερά) και ο Γκερχάρντ Ράινχαρντ (τέταρτος 
από αριστερά). /Συλλογή Falk Harnuck – Deutscher Widerstand im besetzten Griechenland, έκδοση στα 
ελληνικά και τα γερμανικά, επιμ. Χάγκεν Φλάισερ, Ινστιτούτο Γκαίτε Αθήνας, Αθήνα, 1987. 
 
Falk Harnack.(Στουτγάρδη στις 2 Μαρτίου 1913 -Βερολίνο 3 Σεπτεμβρίου 1991.Σπούδασε μεταξύ 1933 και 
1937 στο Βερολίνο και το Μόναχο. Διδακτορικό δίπλωμα, το 1936. Εργάστηκε ως δραματουργός στο Εθνικό 
Θέατρο της Γερμανίας στη Βαϊμάρη. Ανήκε στο Λευκό Ρόδο, δικάστηκε στις 19/4/1943 αλλά αθωώθηκε. 
Στάλθηκε ως στρατιώτης στην Αθήνα. Εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ και μαζί με τον Gerhard Reinhardt ιδρύει  με τον 
την «Antifaschistische Komitee Freies Deutschland» (Αντιφασιστική Επιτροπή  Ελεύθερη Γερμανία) Μετά τον 
πόλεμο, δραματουργός και σκηνοθέτης στο Κρατικό Θέατρο της Βαυαρίας στο Μόναχο. Από 1963 έως 1965 

επόπτης διευθυντής στη ZDF . http://www.deutsches-filmhaus.de/bio_reg/h_bio_regiss/harnack_falk_bio.htm 
  

http://www.deutsches-filmhaus.de/bio_reg/h_bio_regiss/harnack_falk_bio.htm


Gerhard Reinhardt (Βερντάου 4 Μαΐου 1916 - 22 Αυγούστου 1989) πολιτικός, και αγωνιστής της Γερμανικής 
αντίστασης κατά του Ναζισμού. Το 1930 εντάχθηκε στη Συμμαχία Νέων Κομμουνιστών της Γερμανίας. 
Αφού οι Ναζί κατέλαβαν την εξουσία το 1933 άρχισε να δραστηριοποιείται στη γερμανική αντίσταση. 
Συνελήφθη και το 1936 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης στο Ζούχτχαους στο Βαλντχάιμ της Σαξονίας. 
Αναγκάστηκε να πολεμήσει στο ποινικό τάγμα 999. Το 1943 λιποτάκτησε και πολέμησε στο ΕΛΑΣ ως μέλος 
της «Antifaschistische Komitee Freies Deutschland» στην Ελλάδα, την οποία συνίδρυσε με τον Φαλκ Χάρνακ. 
Αργότερα, έγινε ο εκπρόσωπός της στην ΙΓ Μεραρχία του ΕΛΑΣ και  καπετάνιος. Δεν παραδόθηκε στους 
Βρετανούς αλλά πολέμησε ως αξιωματικός στο Δεύτερο Αυστριακό Τάγμα Ελευθερίας του Γιουγκοσλαβικού 
Στρατού. Επέστρεψε στη Γερμανία και έγινε μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ενότητας .Εργάστηκε στο 
Υπουργείο Γης και Δασών, τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών. Έγινε ο Γραμματέας της κεντρικής ηγεσίας 
των Επιτροπών των Αντιφασιστικών Αντιστασιακών Αγωνιστών.  
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Manuskripte_53_2.pdf 

 

 

Werner Illmer, Berlin 6.6.1914 - in oder bei 
Amalias/Peloponnes/Griechenland 28.7.1944 
 
Ήταν μέλος της «Verband deutscher Antifaschisten auf 
dem Peloponnes» («Ένωση Γερμανών αντιφασιστών 
στην Πελοπόννησο») Στο τέλος Ιουλίου του 1944 
πυροβολήθηκε από μια γερμανική περίπολο στην 
Αμαλιάδα τραυματίστηκε και συνελήφθη. Εκτελέστηκε 
στις 28/7/1944. 
 
Το πάνελ βρισκόταν  1978-1990 στο Youth Hostel 
Werner Illmer. 
 
http://www.gedenktafeln-in-
berlin.de/nc/gedenktafeln/gedenktafel-
anzeige/tid/werner-illmer/ 

 
Μετά την απελευθέρωση οι Βρετανοί απαίτησαν να τους παραδοθούν όλοι οι Γερμανοί που 
βρίσκονταν στον ΕΛΑΣ είτε ως μαχητές είτε ως αιχμάλωτοι. Όσοι παραδόθηκαν  στους Βρετανούς, 
μεταφέρθηκαν  σε στρατόπεδα αιχμαλώτων στην Αίγυπτο, στα οποία λόγω των πολιτικών τους 
φρονημάτων κατά κανόνα αντιμετώπισαν χειρότερη μεταχείριση από εκείνη των πρώην 
αξιωματικών τους. 
 
Στις 17ης Μαΐου 2002 η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή αποφάσισε  για την αποκατάσταση των 
λιποτακτών της Βέρμαχτ την αναγνώριση τους σαν θύματα του ναζισμού και τους έδωσε το 
δικαίωμα για αποζημίωση και αποκατάσταση. 
Στις 23 Ιουλίου 2002 ανακοίνωσε «Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Aufhebung  
nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege» Ο νόμος υπεγράφη από τον  
Πρόεδρος της Γερμανίας Johannes Rau, τον καγκελάριο Gerhard Schröder  και Ομοσπονδιακός 
Υπουργός Δικαιοσύνης Herta Däubler-Gmelin. Το κείμενο του νόμου δημοσιεύθηκε  στο Ι Μέρος της 
Ομοσπονδιακής Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τόμ. 2002, στις 26/7/ 2002. 
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%27bgbl10
2s2778.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl102s2714.pdf%27%5D__146583759
4712 
 
 
Σαν Ελληνίδα αισθάνομαι βαθύτατο σεβασμό  και ευγνωμοσύνη για τους Γερμανούς που πολέμησαν για την 
ελευθερία της πατρίδας μου ,την στιγμή μάλιστα που οι ντόπιοι ναζιστές που σύμφωνα με τον ηγέτη τους 
Χίτλερ, ήταν  «πρόσωπα  που δεν έχουν ούτε χαρακτήρα ούτε τιμή,  βοηθούσαν στο έργο της ολοκληρωτικής 
υποδούλωσης των συμπατριωτών τους κατά τρόπο πολύ σκληρότερο και ανοικτίρμονα από εκείνον που θα 
μεταχειριστεί ένα οποιοδήποτε ξένο κτήνος», μάχονταν για την σκλαβιά της.  
Επιφυλάσσομαι για ένα ευλαβικό αφιέρωμα στη συνεισφορά των Γερμανών στην Εθνική Αντίσταση και τον 
μεταπολεμικό εγκλεισμό τους στο στρατόπεδο της  El Daba .   

http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Manuskripte_53_2.pdf
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Μνημεία για τους λιποτάκτες και τα θύματα της ναζιστικής στρατιωτικής 
δικαιοσύνης 

 

 
Deserteurdenkmal in Hamburg 

 
Deserteurdenkmal in Flensburg  



Roland Freisler,  η προσωποποίηση της διεστραμμένης ναζιστικής δικαιοσύνης. 

 

Roland Freisler (30 Οκτώβρη του 1893 - 3 Φεβρουαρίου του 1945)  
Ναζιστής  δικηγόρος και δικαστής του Τρίτου Ράιχ. Διετέλεσε Υφυπουργός του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης του Ράιχ και  Πρόεδρος του Λαϊκού Δικαστηρίου (Volksgerichtshof) από τις 20 
Αυγούστου 1942. 
Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο της Ιένα και του απονεμήθηκε ό τίτλος του Διδάκτορα  το 1922. 
 
Χρησιμοποίησε τις νομικές του γνώσεις για τον εκναζισμό της νομοθεσίας. 
 Υποστήριξε σθεναρά τη δημιουργία των νόμων για να τιμωρήσει Rassenschande ( «μίασμα 

φυλή»,  ναζιστικός όρος για τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ «Αρίων» και «κατώτερων φυλών»), 
πρέπει να χαρακτηριστεί ως «φυλετική προδοσία». 

 Τον Σεπτέμβριος 1939 εκδίδει το «Διάταγμα εναντίον των Εθνικών παρασίτων» 
 Τον Οκτώβριο του 1939, Freisler εισήγαγε το «Διάταγμα για τη νεανική εγκληματικότητα». Το 

διάταγμα αυτό παρείχε τη νομική βάση για την επιβολή της θανατικής ποινής σε νεαρά άτομα, για 
πρώτη φορά στη γερμανική νομική ιστορία. Κατά την περίοδο 1933 έως 1945, τα δικαστήρια 
καταδίκασαν τουλάχιστον 72 ανήλικους γερμανούς σε θάνατο. 

 Στις 20 Γενάρη 1942, στο Συνέδριο της Βάνζεε παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για την 
εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης .  



Διάσκεψη της Βάνζεε  20.1.1942 
 

Στις 20 Ιανουαρίου του 1942 ο Reinhard Heydrich, ο υπ' αριθμόν δύο στην ιεραρχία των SS μετά 
τον Χάινριχ Χίμλερ, συγκάλεσε στο προάστιο Wansee του Βερολίνου διάσκεψη δεκαπέντε 
ανώτερων στελεχών του Γ΄ Ράιχ, ώστε να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός του σχεδίου «Τελική 
Λύση του Εβραϊκού Ζητήματος» (Endlösung den Judenfrage). Σύμφωνα με το σχέδιο, έπρεπε να 
επιχειρηθεί η εξόντωση ολόκληρου του εβραϊκού πληθυσμού της Ευρώπης. Η Διάσκεψη ξεκίνησε 
με τη δήλωση του Χάιντριχ « Η Ευρώπη πρέπει να εκκαθαριστεί από τους Εβραίους από την 
Ανατολή ίσαμε τη Δύση». Στη Διάσκεψη έλαβαν μέρος: 
1. Reinhard Heydrich, Αρχηγός της Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασφάλειας (SD), γενικός 

επίτροπος της Βοημίας και Μοραβίας. 
2. Dr. Josef Bühler, ως εκπρόσωπος του Γενικού Κυβερνήτη της Πολωνίας, Χανς Φρανκ. 
3. Adolf Eichmann ,Συνταγματάρχης των SS , του Κεντρικού Γραφείου Ασφάλειας του Ράιχ. 
4. Dr. Roland Freisler, Γ.Γ. Του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
5. Otto Hofmann , Αντιστράτηγος των SS , ως εκπρόσωπος του Κεντρικού Γραφείου Φυλετικών 

Εκκαθαρίσεων. 
6. Dr. Gerhard Klopfer, Συνταγματάρχης των SS Γκέραρντ Κλόπφερ, εκ μέρους της 

Καγκελαρίας, εκπρόσωπος του Martin Bormann, ιδιαίτερου γραμματέα του Χίτλερ. 
7. Wilhelm Kritzinger ,Γενικός Διευθυντής της Καγκελαρίας του Ράιχ  
8. Dr. Rudolf Lange , Ταγματάρχης των SS , Διοικητής της Αστυνομίας Ασφάλειας και της SD 

της Γενικής Επιτροπείας της Λετονίας, εκπροσωπώντας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες όλων 
των βαλτικών χωρών και της Λευκορωσίας. 

9. Dr. Georg Leibbrandt, Επικεφαλής αξιωματούχος (Reichsamtsleiter) , Γενικός Γραμματέας 
(Γ.Γ.) του Υπουργείου Ανατολικών Εδαφών του Ράιχ. 

10. Martin Luther. Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών . 
11. Dr. Alfred Meyer,.Γκαουλάιτερ ως εκπρόσωπος του Alfred Ernst Rosenberg , Υπουργού 

Ανατολικών Εδαφών 
12. Heinrich Müller, Αντιστράτηγος των SS του Κεντρικού Γραφείου Ασφάλειας του Ράιχ. 
13. Erich Neumann, Πληρεξούσιος του Γραφείου του Τετραετούς Σχεδίου. 
14. Dr. Eberhard Schöngarth , Συνταγματάρχης των SS  Διοικητής της Αστυνομικής Ασφάλειας 

και της SD στη Γενική Διοίκηση της Πολωνίας. 
15. Dr. Wilhelm Stuckart , εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών του Ράιχ. 

  



Η πρώτη σύνοδος της Διάσκεψης ήταν, ουσιαστικά, ένας μονόλογος του Heydrich, στον οποίο 
εξηγούσε πώς θα συντονίζονταν καλύτερα οι αναγκαστικές μεταναστεύσεις των Εβραίων και τελικά, 
η εξολόθρευσή τους. 
Τα πρακτικά αυτής της διάσκεψης διασώθηκαν χάρη στην τυχαία ανακάλυψή τους στο αρχείο του 
Martin Luther. Ο Heydrich , ωστόσο, επενέβη σε αυτά αντικαθιστώντας όσα αφορούσαν την 
ανάληψη ενεργειών εξόντωσης από τους Ναζί με τις ανάλογες κωδικοποιημένες εκφράσεις των SS: 
Έτσι, η "εξόντωση με φυσικά μέσα" αναφέρεται στη θανάτωση των αιχμαλώτων Εβραίων μέσω ενός 
συνδυασμού σκληρής καταναγκαστικής εργασίας και λιμοκτονίας. Οι όροι "ειδική δράση" ή "ανάλογη 
μεταχείριση" αναφέρονται στην εκτέλεση των αιχμαλώτων είτε με πυροβόλα όπλα είτε με χρήση 
αερίων. Αυτό, πέραν του ότι καταδεικνύεται από τα πρακτικά, κατατέθηκε και από τον Άιχμαν κατά 
τη διάρκεια της δίκης του στην Ιερουσαλήμ το 1962.  
(Τό το αγγλικό κείμενο του πρωτοκόλλου της Βάνζεε βασίζεται στην επίσημη αμερικανική κυβέρνητική 
μετάφραση που χρησιμοποιήθηκε στα αποδεικτικά στοιχεία της δίκης της Νυρεμβέργης, μπορείτε να το 
διαβάσετε http://www.auschwitz.dk/Wannsee.htm ,τα πρωτότυπα http://www.ghwk.de/ghwk/deut/protokoll.pdf) 
 

Περίπου 11 εκατομμύρια Εβραίοι θα συμμετείχαν στην «τελική λύση» κατανέμονται ως εξής: 

 
http://www.ghwk.de/ghwk/deut/proto.htm  
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Πρόεδρος του Λαϊκού Δικαστηρίου (Volksgerichtshof)  
 

Volksgerichtshof Berlin (Λαικό Δικαστήριο)  η διαδικασία μετά τις 20 Ιουλίου 1944.-Από αριστερά 
προς τα δεξιά: Hermann Reinecke, Roland Freisler, Heinrich Lautz 
https://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1465490597/?search[view]=detail&search[focus]=14 
 
Ο Freisler προήδρευσε του Δικαστηρίου της Λαϊκής φορώντας μια κατακόκκινη  δικαστική ρόμπα, 
σε μια αίθουσα ακρόασης πνιγμένη στη σβάστικα και ντυμένη με ντυμένο πανό και ένα μεγάλο 
μαύρο γλυπτό , την προτομή του Αδόλφου Χίτλερ σε μια υψηλή βάση πίσω από την καρέκλα του, 
ανοίγοντας κάθε συνεδρία με  ναζιστική χαιρετισμό. Ο ίδιος ενεργούσε  ως εισαγγελέας, δικαστής 
και ένορκος. 
Ο αριθμός των θανατικών ποινών αυξήθηκαν κατακόρυφα . Περίπου το 90% όλων των 
περιπτώσεων που δικάστηκαν από αυτόν είχαν  ποινή θανάτου ή ισόβιας κάθειρξης.Οι ποινές 
συχνά έχουν καθοριστεί πριν από τη δίκη. Μεταξύ 1942 και 1945, πάνω από 5.000 θανατικές 
ποινές αποφασίστηκε από αυτόν, και από αυτά τα 2600 μέσω του δικαστηρίου που προέδρευε.  
Ούρλιαζε κατά την διάρκεια της δίκης και της απολογίας του κατηγορουμένου και για τον λόγο αυτό 
τα μικρόφωνα ρυθμίζονταν στην μικρότερη ένταση. 
Κατά την διάρκεια της δίκης φρόντιζε για την σκόπιμη ταπείνωση των κατηγορουμένων όχι μόνο όχι 
μόνο  εξευτελίζοντας τον φραστικά. Η κτηνωδία  έφτασε σε υψιστο βαθμό όταν κατά τη δικη του 
62χρονου Στρατάρχη Erwin von Witzleben ,οποίος ήταν ισχνός λόγω την πολυημερης κράτησης του 
από την Gestapo, αφαιρέθηκαν η ζώνη και οι τιράντες και ως εκ τούτου αναγκαστηκε να κρατάει το 
παντελόνι του κατά τη διάρκεια της δίκης.  
  

https://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1465490597/?search%5bview%5d=detail&search%5bfocus%5d=14


 
Volksgerichtshof, Berlin.-, Δίκη των κατηγορουμένων για την απόπειρα εναντίον του Χίτλερ στις 20 
του Ιουλίου 1944.- Erwin von Witzleben ως κατηγορούμενος. 7-8. Αύγουστος του 1944 
 
Οι τελευταίες λέξει του Στρατάρχη Erwin von Witzleben προς τον Freisler  
«Μπορείτε να με παραδώσετε στο δήμιο. Μέσα σε τρεις μήνες ο εξοργισμένος και βασανισμένος 
λαός που δικάζετε,  θα σας σέρνει  και θα σας  αλέθει ζωντανό με τα περιττώματα των δρόμων» 
 
 

Ο Freisler ήταν επικεφαλής στη δίκη των μελών της αντιστασιακής οργάνωσης «Λευκό 
Ρόδο» και ταξίδεψε αεροπορικά από το Βερολίνο στο Μόναχο ειδικά για την δίκη αυτή. 
Καταδίκασε 7  μέλη της σε θάνατο με Fallbeil, μια γερμανική έκδοση της γαλλικής quillotine. 
 
Στους κατηγορουμένους της δεύτερης δίκης περιλαμβάνονται ο Willi Graf, ο Alexander Schmorell, ο 
καθηγητή Kurt Huber και διάφορους άλλοι.  Ο Freisler παρακολουθούσε θριαμβευτικά, ούρλιαζε και 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φώναζε «Heil Hitler!»  
Πριν τελειώσει η δίκη,  προσπάθησε να αφαιρέσει την αξιοπρέπεια του καθενός από τους τρεις 
κύριους κατηγορούμενους . Αποκάλεσε τον Alex προδότη για την υποταγή του στην πατρίδα του τη 
Ρωσία. Για τον Willi δεν είπε πολλά. Ο Καθηγητής Huber είχε προετοιμαστεί προσεκτικά μια δήλωση 
που διάβασε δυνατά, παρόλο που τον διέκοπτε συχνά. Ο Freisler είπε «Δεν ξέρω κανένα καθηγητή 
Huber ή οποιοδήποτε καθηγητή Huber. Γνωρίζω τον κατηγορούμενο Huber. Δεν έχει το δικαίωμα να 
είναι Γερμανός».  



Θάνατος και ταφή του Roland Freisler. 
 
Το πρωί της 3ης  Φλεβάρη 1945 , ο Freisler συνεδρίαζε στο Λαϊκό Δικαστήριο, όταν τα 
βομβαρδιστικά των ΗΠΑ επιτέθηκαν Βερολίνο. Κτίρια της Κυβέρνησης και ναζιστικού  κόμματος 
χτυπήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων της Καγκελαρίας του  Ράιχ της  έδρας της Γκεστάπο,  και του 
Λαϊκού Δικαστηρίου. Ακούγοντας τις σειρήνες για την αεροπορική επιδρομή, ο Freisler διέκοψε 
βιαστικά τη δίκη και διέταξε να μεταφερθούν οι κατηγορούμενοι στο καταφύγιο. Ξαναγύρισε όμως 
για να πάρει τα αρχεία του. Ένα ξαφνικό άμεσο χτύπημα στις 11.08 πμ προκάλεσε μερική 
εσωτερική κατάρρευση, με Freisler να συνθλίβεται  από μια στήλη τοιχοποιίας , ενώ ήταν ακόμα 
στην αίθουσα του δικαστηρίου. Το πτώμα του βρέθηκε κάτω από τα συντρίμμια ακόμα κρατούσε τα 
αρχεία που είχε σταματήσει για να πάρει, τον φάκελο του Fabian von Schlabrendorff μέλος της 
ομάδας της 20ης Ιουλίου, που η δίκη του ήταν  εκείνη την ημέρα και αντιμετώπιζε εκτέλεση.  
Ο Fabian von Schlabrendorff από το 1967 έως το 1975, ήταν δικαστής του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Δυτικής Γερμανίας, του ανώτερου δικαστηρίου της χώρας. 

 
Επικεφαλής της αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής ήταν ένα «παράσιτο», ο εβραϊκής καταγωγής 
νεαρός δικηγόρος  Αντισυνταγματάρχης Robert "Rosie" Rosenthal, μετέπειτα εισαγγελέας στη δίκη 
της Νυρεμβέργης.  
Ένας ξένος ανταποκριτής ανέφερε, «Προφανώς κανείς δεν εξέφρασε τη λύπη του θανάτου του». Η 
Luise Jodl, η σύζυγος του αρχιστράτηγου Άλφρεντ Γιοντλ (που καταδικάστηκε στη  Δίκη της 
Νυρεμβέργης σε θάνατο με απαγχονισμό), εξιστόρησε  25 χρόνια αργότερα ότι εργαζόταν στο 
Νοσοκομείο Luetzow όταν έφεραν το σώμα του Freisler  και ότι ένας εργαζόμενος σχολίασε, «είναι 
ετυμηγορία του Θεού». Σύμφωνα με την κα Jodl, «δεν βρέθηκε ένας άνθρωπός να του απαντήσει».  
Τραγική ειρωνία, ο γιατρός που κλήθηκε για να πιστοποιήσει απλά το θάνατό του ήταν  ο αδελφός 
του Rudiger Schleicher, που  ο Freisler είχε καταδικάσει σε θάνατο μια ημέρα πριν. 
Ο Freisler στερήθηκε την τιμητική κηδεία του κράτους από τον ίδιο τον Χίτλερ, και τάφηκε  
ανώνυμα στον οικογενειακό τάφο της συζύγου του Marion στο Waldfriedhof Dahlem του 
Βερολίνου ,που μετά το θάνατό του κράτησε το πατρικό της  Russegger . Πέθανε 
απογοητευμένος εξαιτίας της άρνησης του Χίτλερ για να τον συναντήσει προσωπικά. 
Το όνομα της Marion απασχόλησε τον Γερμανικό τύπο ,όχι μόνο για την περιουσία των μελών του 
Ναζιστικού Κόμματος (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-31970772.html) 20/7/1955 (αν και  στη 

διαθήκη του με ημερομηνία 01-10-1944, ο Freisler δήλωνε ότι τα δύο σπίτια ανήκαν στην σύζυγο του). αλλά 
και για την αύξηση της μηνιαίας σύνταξης χηρείας που έπαιρνε κατά 400 μάρκα το 1974. 
(http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13512519.html) και (http://www.zeit.de/1985/09/blutgeld-fuer-
freislers-witwe)  

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-31970772.html)
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13512519.html
http://www.zeit.de/1985/09/blutgeld-fuer-freislers-witwe
http://www.zeit.de/1985/09/blutgeld-fuer-freislers-witwe


Weißen Rose, Λευκό Ρόδο 
 

 

Hans Scholl 

 

Kurt Huber 

 

Alexander Schmorell 

 

Willi Graf 

 

 

Sophie scholl 

 

Christoph Probst 

Το Λευκό Ρόδο ήταν αντιστασιακή οργάνωση που έδρασε στη ναζιστική Γερμανία από τον 
Ιούνιο του 1942 μέχρι το Φεβρουάριο του1943. Στο διάστημα αυτό, τα μέλη της, που ήταν κυρίως 
φοιτητές, τύπωσαν σε χιλιάδες αντίτυπα και έριξαν στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου έξι φυλλάδια, με 
τα οποία προσπάθησαν να αφυπνίσουν το γερμανικό λαό και να τον ξεσηκώσουν κατά του 
ναζιστικού καθεστώτος. 

Τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης αποτελούσαν οι: Σόφι και Χανς Σολ, Άλεξ Σμόρελ, Βίλι 
Γκραφ, Κρίστοφ Προμπστ, Ίνγκε Σολ, Τράουτε Λάφρεντζ, Καταρίνα Σύντεκοπφ, Λιζελότε Μπερντλ, 
Φαλκ Χάρνακ και ο καθηγητής φιλοσοφίας Κουρτ Χούμπερ. Τα μέλη της οργάνωσης κινούνταν από 
ανθρωπιστικά και πνευματικά κίνητρα, απέρριπταν το φασισμό και το μιλιταρισμό και πίστευαν σε 
μια ενωμένη Ευρώπη, στην ποία θα κυριαρχούσε η ανοχή και η δικαιοσύνη. Επηρεάστηκαν από την 
Ορθόδοξη χριστιανική πίστη του Αλέξανδρου Σμόρελ αλλά και από το πολιτιστικό ρεύμα του 
Κινήματος Νεολαίας (Jugendbewegung), του οποίου ήταν μέλος ο Κρίστοφ Προμπστ. 

Στις 18 Φεβρουαρίου του 1943, η Σόφι Σολ και ο αδελφός της Χανς πήγαν με μια τσάντα 
γεμάτη με αντίτυπα του έκτου φυλλαδίου στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και τα έριξαν, κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων, στους διαδρόμους του κτιρίου. Φεύγοντας, είδαν ότι είχαν μείνει μερικά 
φυλλάδια στην τσάντα και επέστρεψαν στην εσωτερική αυλή του Πανεπιστημίου για να τα ρίξουν και 
αυτά. Τους είδε όμως ο φύλακας και έτσι συνελήφθησαν από την αστυνομία. Στη συνέχεια, 
συνελήφθησαν και άλλα μέλη της οργάνωσης. Στις 22 Φεβρουαρίουτου 1943 δικάστηκαν και 
καταδικάστηκαν σε θάνατο δια αποκεφαλισμού η Σόφι Σολ (22 χρονών), ο αδερφός της Χανς (25 
χρονών) και ο Κρίστοφ Προμπστ (24 χρονών). Ο Άλεξ Σμόρελ (26 χρονών) και ο καθηγητής 
Χούμπερ (50 χρονών) εκτελέστηκαν επίσης δια αποκεφαλισμού στις 13 Ιουλίου του 1943 ενώ ο Βίλι 
Γκραφ (25 χρονών) στις 12 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. 

Το τελευταίο φυλλάδιο το έβγαλαν λαθραία από τη Γερμανία μετά τις εκτελέσεις των μελών 
της οργάνωσης άλλα μέλη που είχαν γλυτώσει: οι Σύμμαχοι το τύπωσαν σε χιλιάδες αντίτυπα που 
τα έριξαν με αεροπλάνα σε πόλεις τις ναζιστικής Γερμανίας. Τα αντίτυπα αυτά είχαν τίτλο «Το 
Μανιφέστο των φοιτητών του Μονάχου».  

http://www.holocaustresearchproject.org/revolt/images/Hans%20Scholl.gif
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«Το Μανιφέστο των φοιτητών του Μονάχου» 
 

 
Βρετανικό φυλλάδιο που ρίχτηκε στη Γερμανία το 1943. 

 
Πηγή: © Deutsches Historisches Museum, Berlin  



Η προέλευση του ονόματος «Λευκό Ρόδο»  
 

Πολλοί πιστεύουν ότι το όνομα «Λευκό Ρόδο» δόθηκε από τον Alexander Schmorell με αφορμή ένα 
απόσπασμα του βιβλίου «Οι αδελφοί Καραμαζώφ» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι. Άλλοι πιστεύουν ότι 
προέρχεται από το βιβλίο  «Die weiße Rose» του συγγραφέα Β Traven .Το βιβλίο γράφτηκε το 1929 
και είναι μια επική ιστορία που βασίζεται στο γεγονός της κλοπής γης από τους Ινδιάνους προς 
όφελος μιας αμερικανικής εταιρείας πετρελαίου  
(Β Traven είναι το λογοτεχνικό ψευδώνυμο γερμανού συγγραφέα, του οποίου το πραγματικό όνομα, ιθαγένεια, 
ημερομηνία και τόπος γέννησης και λεπτομέρειες της βιογραφίας δεν είναι γνωστά. Η βραβευμένη ταινία του  
John Houston «Ο θησαυρός της Σιέρα Μάντρε» που γυρίστηκε το 1948 με πρωταγωνιστή τον Humphrey 

Bogart βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του που γράφτηκε το 1927).  
Μετά τη σύλληψή του στις 18 Φλεβάρη 1943 ο Hans Scholl δήλωσε ότι το όνομα ήταν τυχαία 
επιλεγμένο :« το όνομα Λευκό Ρόδο είναι αυθαίρετο.., Μπορεί να επέλεξα συναισθηματικά αυτό το 
όνομα γιατί τότε βρισκόταν υπό την άμεση επιρροή των ισπανικών ειδυλλίων του Brentano, «Rosa 
Blanca ». Με αυτή την αγγλική ιστορία του Λευκού Ρόδου δεν υπάρχει σχέση». 
Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο αν αυτή η δήλωση είναι αληθινή: Ενδεχομένως Hans Scholl ήθελε να 
κρατήσει τα κίνητρά του μυστικά, προκειμένου να προστατεύσει τα άλλα μέλη της ομάδας. 
Σε επιστολή με ημερομηνία 27  Ιουνίου του 1938 προς την αδελφή του Inge, ο Hans Scholl έγραψε: 
«Στην τσέπη στο στήθος μου έχω ένα μικρό  τριαντάφυλλο. Χρειάζομαι αυτό το μικρό φυτό, επειδή 
αυτή είναι η άλλη πλευρά, μακριά τη στρατιωτική ζωή και ακόμα μία αντίφαση σε αυτή τη στάση».  
Ίσως το όνομα προέρχεται από το σχέδιο ενός λευκό τριαντάφυλλου σε μια καρτ ποστάλ του Max 
Baur, που τον Οκτώβριο του 1941 στάλθηκε από τον στρατιώτη Fritz Rook στην Lilo Ramdohr. Η 
Lilo το έδειξε στον Alexander Schmorell ,που ενθουσιάστηκε και ζήτησε την άδεια να το αντιγράψει. 
Ήθελε  να το δείξει στον φίλο του Hans Scholl. 

 
Lieselotte ″Lilo″ Fürst-Ramdohr(11 October 1913 – 13 May 2013) μέλος του Λευκού Ρόδου 

Η Liselotte Furst-Ramdohr , ήταν ήδη χήρα στα 29 της ,μετά το θάνατο του συζύγου της στο 
ανατολικό μέτωπο , ο φίλος της Alexander Schmorell  την ενέταξε στο Λευκό Ρόδο. 
Μετά την εκτέλεση των Scholl  και του Christoph Probs ,ο Alexander Schmorell πήγε κατευθείαν στο 
διαμέρισμα της Lilo , όπου αυτή τον βοήθησε βρίσκοντας του νέα ρούχα και πλαστό διαβατήριο. Ο 
Schmorell προσπάθησε να διαφύγει στην Ελβετία αλλά αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω εξ αιτίας της 
σφοδρής χιονόπτωσης .Επιστρέφοντας στο Μόναχο , συνελήφθη όταν αναγνωρίστηκε από μία 
παλιά φιλενάδα του καθώς έμπαινε σε καταφύγιο κατά την διάρκεια αεροπορικού βομβαρδισμού. 
Συνελήφθη και εκτελέστηκε. Ο φίλος της Alexander Schmorell έγινε άγιος από την Ρωσική ορθόδοξη 
εκκλησία το 2012. 
«Θα γέλαγε δυνατά εάν το μάθαινε» είπε η Furst-Ramdohr.«Δεν ήταν άγιος, ήταν απλά ένα 
φυσιολογικό άτομο» 
Lucy Burns interviewed Liselotte Furst-Ramdohr for the BBC World Service programme Witness 
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-21521060  

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-21521060


Τα φυλλάδια του Λευκού Ρόδου 
 

Κατά τη διάρκεια της αρχής του καλοκαιριού του 1942, ο Alex  Schmorell και ο Hans Scholl έγραψαν 
τέσσερα φυλλάδια, τα αντέγραψαν σε μια γραφομηχανή με όσα αντίγραφα μπορούσαν, κατά πάσα 
πιθανότητα δεν υπερέβαιναν τα 100, και τα διένειμαν σε όλη τη Γερμανία. Αυτά τα φυλλάδια τα 
άφηναν σε  τηλεφωνικούς καταλόγους και σε τηλεφωνικούς θαλάμους τα ταχυδρόμησαν σε 
καθηγητές και τους φοιτητές , και τα έστειλαν  σε άλλα πανεπιστήμια για διανομή. Και τα τέσσερα 
φυλλάδια  γράφτηκαν σε μια σύντομη περίοδο , μεταξύ  27 Ιουνίου και στις 12 Ιουλίου. Από όσα 
γνωρίζουμε σήμερα, ο Hans Scholl έγραψε το πρώτο και το τέταρτο φυλλάδιο και ο Alex 
Schmorell συμμετείχε με το δεύτερο και το τρίτο. Όλα τα φυλλάδια στάλθηκαν επίσης στα μέλη 
του Λευκού  Ρόδου , ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε αν είχαν υποκλαπεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
από τα 100 πρώτα φυλλάδια τα 35 παραδόθηκαν στην Gestapo. 
Επιστρέφοντας τα φυλλάδια στη μυστική αστυνομία κάποιοι πίστευαν ότι ήταν υπεράνω υποψίας. 
Θα μπορούσε ακόμη και να περάσει από το μυαλό κάποιου - και σίγουρα δεν θα ήταν αδιανόητο - 
ότι τα εν λόγω φυλλάδια θα μπορούσαν να έχουν πράγματι παραχθεί και ταχυδρομηθεί από την 
Gestapo, προκειμένου να δοκιμαστεί την πίστη κάποιου στο κόμμα και το κράτος. 
Η παραγωγή και διανομή αυτών των φυλλαδίων ακούγεται απλό από τη σημερινή σκοπιά, αλλά, 
στην πραγματικότητα, δεν ήταν μόνο πολύ δύσκολο, αλλά ακόμη και επικίνδυνο. Το χαρτί ήταν 
σπάνιο, όπως ήταν και οι φάκελοι. Και αν κάποιος τα αγόραζε  σε μεγάλες ποσότητες, ή αγόραζε σε 
μεγάλες ποσότητες γραμματόσημα θα μπορούσαν να τον υποπτευθούν. Η μεταφορά των 
φυλλαδίων  και σε άλλες πόλεις ήταν πολύ επικίνδυνη , επειδή στα τρένα ήταν συνεχώς περιπολίες 
από στρατιωτική αστυνομία, η οποία απαιτούσε τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας σε κάθε 
άνδρα που ήταν σε ηλικία στράτευσης.. Όσοι ταξιδεύουν χωρίς επίσημα έγγραφα πορείας ήταν 
AWOL (Absent Without Official Leave, λιποτάχτες) - και οι συνέπειες προβλέψιμες. 
«Μερικοί από μας ταξίδεψαν με πολιτικά ρούχα, ελπίζοντας για το καλύτερο, κάποιοι με πλαστές 
ταξιδιωτικές εντολές, εγώ χρησιμοποιούσα ψευδή έγγραφα ταυτότητας (του ξάδελφος μου με τον 
οποίο είχα μια κάποια ομοιότητα). Αφήσαμε τους χαρτοφύλακες που περιείχαν τα φυλλάδια σε 
διαφορετικά κουπέ., ο έλεγχος των αποσκευών ήταν συνήθης. Κυρίως, όμως τα φυλλάδια 
μεταφέρονταν από φοιτήτριες που δεν υπόκεινται σε τέτοιο έλεγχο».  
Τα μέλη του Λευκού Ρόδου εργάστηκαν μέρα και νύχτα, περιστρέφοντας ένα χειροκίνητο μηχάνημα 
αναπαραγωγής χιλιάδες φορές  για να δημιουργήσουν τα φυλλάδια με τα οποία γέμιζαν τους 
φάκελους , έβαζαν τα γραμματόσημα και τα ταχυδρομούσαν από διαφορετικές  μεγάλες πόλεις της 
νότιας Γερμανίας. Οι παραλήπτες επιλέχθηκαν από τους τηλεφωνικούς καταλόγους και ήταν γενικά 
λόγιοι, γιατροί και ιδιοκτήτες παμπ, ώστε να συγχέουμε τους ανακριτές της Gestapo  
Ενώ ο Hans και Alex μόνοι  συνέταξαν τα πρώτα τέσσερα φυλλάδια ,υπολόγιζαν τον Christoph 
Probst να σχολιάσει και να κριτικάρει. Ο Jürgen επεξεργάστηκε το τρίτο και τέταρτο φυλλάδιο και 
ταξίδεψε στο Βερολίνο με τα επικίνδυνα έγγραφα. Ο Willi συνέβαλε στο πέμπτο φυλλάδιο και έκανε 
άπειρους δρόμους για να πάρει προμήθειες και  να στρατολογήσει υποστηρικτές  έξω από το 
Μόναχο. 
Η Sophie εργαζόταν στο να παίρνει γραμματόσημα και χαρτί (ένας  δεν θα μπορούσε να αγοράσει 
πάρα πολλά γραμματόσημα σε ένα μέρος χωρίς να προκαλεί υποψίες) και επίσης διαχειριζόταν τα 
χρήματα της ομάδας. Ο Kurt Huber συνέβαλε στο πέμπτο φυλλάδιο και αποκλειστικά συνέταξε το 
έκτο (και τελευταίο) φυλλάδιο, ενώ ο Hans συνελήφθη με ένα πρόχειρο σχέδιο του έβδομου 
φυλλαδίου γραμμένου από τον Christoph Probst. 
Όλα τα μέλη ταξίδευαν  σε όλη την νότια Γερμανία (και όχι μόνο) για να ταχυδρόμησαν στοίβες από 
φυλλάδια από μη ανιχνεύσιμες θέσεις. Εκατοντάδες φυλλάδια παρέμειναν στο Πανεπιστήμιο του 
Μονάχου, προσεκτικά χέρι-που παραδίδονται στη μέση της νύχτας. 
Πηγή:Holocaust Education & Archive Research Team/  
http://www.holocaustresearchproject.org/revolt/whiterose.html 

«Φυσικά, ήταν μεγάλη ευχαρίστηση να στείλουμε το φυλλάδιο μας στον ηγέτη των Ναζί της περιοχής 
μας». http://www.dw.com/en/exhibition-honors-courage-of-white-rose-anti-hitler-movement/a-14860080 

Ο Franz Josef Müller,  17 χρονών τότε, ήταν μέλος του Λευκού Ρόδου 
 
Τα έξι τυπωμένα φυλλάδια βρίσκονται στην ιστοσελίδα  
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/61008/die-flugblaetter-im-wortlaut  

http://www.holocaustresearchproject.org/revolt/whiterose.html
http://www.dw.com/en/exhibition-honors-courage-of-white-rose-anti-hitler-movement/a-14860080
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/61008/die-flugblaetter-im-wortlaut


 
Λεπτομέρεια από την γραφομηχανή που χρησιμοποιούσε το Λευκό Ρόδο για την παραγωγή των 
αντιναζιστικών φυλλαδίων (White Rose Memorial Room - Interior of Main Building of Ludwig-
Maximilians-Universitat – Munich) 

 
Ο πολύγραφος του Λευκού Ρόδου 

 
Πηγή: Bayerischer Rundfunk/ http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/weisse-rose-
ausstellung-landtag-136~_image-8_-226521a3a8544ea3fd9ef29d858beefb88276672.html  

http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/weisse-rose-ausstellung-landtag-136~_image-8_-226521a3a8544ea3fd9ef29d858beefb88276672.html
http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/weisse-rose-ausstellung-landtag-136~_image-8_-226521a3a8544ea3fd9ef29d858beefb88276672.html


Συνθήματα στους τοίχους 
Τα συνθήματα «Ελευθερία»  «Κάτω ο Χίτλερ»γράφτηκαν από τους Alexander Schmorell, Hans 
Scholl και Willi Graf στις 3, 8 και 15 Φεβρουαρίου του 1943, στους τοίχους του Πανεπιστημίου και 
σε πολλά άλλα κτίρια στο Μόναχο.  

 
 

 
 
Πηγή:  "The White Rose", 4.6.1969, Bayerisches Fernsehen /http://www.br.de/nachrichten/spezial/weisse-
rose-100~_page-7_-9276f56aca8ab2c217698758002a094c970c4fa9.html  

http://www.br.de/nachrichten/spezial/weisse-rose-100~_page-7_-9276f56aca8ab2c217698758002a094c970c4fa9.html
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Alexander Schmorell 
 

 
Ο Alexander Schmorell με τη στολή (© Gedenkstätte Deutscher Widerstand) 
 

Γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1917 στο Orenburg της Ρωσίας, καταδικάστηκε σε θάνατο στις 19 
Απριλίου 1943 και δολοφονήθηκε στις 13 Ιουλίου 1943 στο Μόναχο. 
Για τους Ναζί η Ρωσία ήταν  η γη των Μπολσεβίκων και από Ιούνιο του 1941  σε πόλεμο. Για τον 
Alexander Schmorell ήταν η χώρα γέννησης του και το πνευματικό  του σπίτι, ακόμη και αν έζησε 
εκεί μόνο λίγα χρόνια. Η Ρωσίδα  μητέρα του πέθανε, όταν αυτός ήταν βρέφος, το 1921 και ο 
γερμανικής καταγωγής  πατέρας του τον έφερε στο Μόναχο.  Ο Αλέξανδρος μεγάλωσε δίγλωσσος. 
Μετά την αποφοίτησή του και την υποχρεωτική υπηρεσία εργασίας ο Alexander Schmorell κλήθηκε  
για στρατιωτική θητεία. Όπως όλοι οι στρατιώτες πρέπει να ορκιστεί πίστη στον Χίτλερ. Το έκανε, 
αλλά ζήτησε λίγο αργότερα - μάταια - την απόλυσή του από το στρατό. Το 1939 αρχίζει να 
σπουδάζει ιατρική στο Αμβούργο. 
Στις αρχές του 1940 Schmorell απορρίπτεται ως  γιατρός για το Δυτικό Μέτωπο. Τον Απρίλιο του 
1941, εντάσσεται σε μία φοιτητική ομάδα στο Μόναχο, όπου αργότερα γνωρίζει τον  Hans Scholl  
και τον Willi Graf. Ηγείται ο φίλος του από το σχολείο Christoph Probst και η συμφοιτήτρια του από 
το Αμβούργο Traute Lafrenz . Ανακάλυψε το πάθος του για τη γλυπτική με πρότυπο την ίδια. 
Στον Hans Scholl  ο Schmorell βρίσκει μια αδελφή ψυχή. Υπηρετούν στο ίδιο  νοσοκομείο, κάνουν 
μαζί κωπηλασία και αποφασίζουν να λάβουν μέτρα κατά του ναζιστικού καθεστώτος 
Μεταξύ  27 Ιουνίου και 12 Ιουλίου 1942 θα κυκλοφορήσουν τα πρώτα τέσσερα φυλλάδια του 
«Λευκού Ρόδου». Σε μία γραφομηχανή και έναν πολύγραφο αποτυπώνονταν σημαντικά 
αποσπάσματα των κειμένων.  Σε αυτόν αποδίδεται, μεταξύ άλλων, το δεύτερο  φυλλάδιο, στο οποίο 
κατήγγειλε το Ολοκαύτωμα των Εβραίων και το  καταδίκαζε ως «τρομερό έγκλημα κατά της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Το τέλος του Ιουλίου 1942 ,οι Schmorell, Hans Scholl και Willi Graf, 
επέστρεψαν στη Σοβιετική Ένωση για την πρακτική τους άσκηση.   

http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/60984/alexander-schmorell?type=galerie&show=image&i=60987


Ο Alexander Schmorell επιστρέφει με γερμανική στολή στην πατρίδα του,  στην οποία μαίνεται η 
ναζιστική πολεμική εξόντωση. Ο ίδιος αναζητά και βρίσκει επαφές με τους συμπατριώτες του και 
επιβεβαιώνει την αγάπη του για την πατρίδα του τη Ρωσία.  
Με την επιστροφή του στο  Μόναχο συνεχίζει τις επαφές  με τους Scholl και Graf. 
Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 1943 , ο Schmorell συμβάλλει στην παραγωγή και τη διάδοση 
του πέμπτου και του έκτου φυλλαδίου. Το τελευταίο είναι γραμμένο από τον αντιφρονούντα 
καθηγητή Kurt Huber, ο οποίος υποστήριζε ενεργά την ομάδα από το τέλος του 1942. 
Τα βράδια οι  Schmorell, Scholl και Graf έγραφαν συνθήματα για την ελευθερία σε δημόσια κτίρια. 
Μετά τη σύλληψη των Hans και Sophie Scholl, στις 18 Φλεβάρη του 1943  ο Schmorell 
προσπάθησε να κρυφτεί  στην ύπαιθρο. Επέστρεψε στο Μόναχο, όπου καταζητείτο.  
Στις 24 Φεβρουαρίου, θα αναγνωριστεί σε ένα καταφύγιο κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής 
επιδρομής και θα συνελήφθηκε. Στις 19 Απριλίου 1943 οι Alexander Schmorell, Willi Graf και ο 
καθηγητής Kurt Huber καταδικάστηκαν από το Λαϊκό Δικαστήριο σε θάνατο. Στις 13 Ιουλίου 1943 
εκτελέστηκε στην γκιλοτίνα στο Μόναχο .Ο Alexander  Schmorell ήταν  25 ετών. 
 
 

 

Γράμμα του Alexander  Schmorell στη ρωσίδα φίλη του Nelly, 9η, Δεκεμβρίου, 1942 

«Αναταραχή, φοβούνται ταραχές είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής μου εδώ. Δεν  θα αντέξω 

άλλο εδώ, είχα κάποιες υποχρεώσεις. Αυτό μου δίνει το ηθικό δικαίωμα να παραμείνω. Οι 

υποχρεώσεις αυτές έληξαν, η παραμονή μου στη Γερμανία έχει ολοκληρωθεί. Διακαής επιθυμία μου, 

.... να πάω πίσω στη Ρωσία, στο σπίτι μου». 

 
Πηγή:Bundeszentrale für politische Bildung (γερμανική ομοσπονδιακή κυβερνητική υπηρεσία υπεύθυνη για 
την προώθηση της αγωγής του πολίτη που υπάγεται στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών. 
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/60984/alexander-schmorell 
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Γνωρίζοντας τον Alexander Schmorell 

 
 

 
Η οικογένεια Schmorell : ο  Alexander, ο πατέρας του  Hugo, η μητριά του Elizabeth και τα αδέρφια 

του Natacha και Erich  



 
Alexander Schmorell (πρώτος από αριστερα) and Christoph Probst (δεύτερος από δεξιά) το 1935 

 

  



 
Ο Alexander Schmorell το 1940 

 
Alexander Schmorell με την νταντά του Feodosia Lapschina.  

http://www.welt.de/politik/deutschland/article105955503/Alexander-Schmorell.html


 

Αλέξανδρος Schmorell σε μια διάλεξη(© Gedenkstätte Deutscher Widerstand 
 

 
Christoph Probst και  Alexander Schmorell, 1941((© Gedenkstätte Deutscher Widerstand).  

http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/60984/alexander-schmorell?type=galerie&show=image&i=60989


 

Hans Scholl και Alexander Schmorell σε στρατιωτικό τραίνο τον Ιούλιο του 1942 
 

 
Alexander Schmorell, Ρωσία 1942   



 
Hubert Furtwangler, Hans Scholl, Willie Graf και Alexander Schmorell , 1942, Ανατολικό μέτωπο  
 

 
Hans Scholl και ο  Alexander Schmorell που παίζει μπαλαλάικα το 1942  



 
Alex Schmorell (αριστερά) και ο φίλος του Hans Scholl (δεξιά) το 1942 

 
Hans Scholl (στο κέντρο) Sophie Scholl και Alexander Schmorell (δεξιά) ,23 Ιουλίου 1942 

  



Γνωρίζοντας τον Alexander Schmorell  μέσα από τα φυλλάδια που έγραψε. 
 

Ποτέ δεν θα ήθελα να εκφέρω την γνώμη μου σε θέματα δόγματος ή θρησκείας επειδή σέβομαι και 
τιμώ τις δοξασίες των ανθρώπων. Παρ ΄ όλα αυτά ,  το να προσεγγίσω τα διδάγματα ενός Αγίου της 
ορθοδοξίας ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Η πρόκληση για την μεταφορά των λόγων του 
Alexander Schmorell στον αναγνώστη ,ενισχύθηκε από το γεγονός ότι οι περισσότεροι αν όχι όλοι 
όσοι αναφέρονται στο Λευκό Ρόδο εσκεμμένα ή μη τους παραγνωρίζουν.  
Το δεύτερο και τρίτο φυλλάδιο , τα φυλλάδια που έγραψε Alexander Schmorell , είναι ένα 
αξιοθαύμαστο κατηγορητήριο στο ναζισμό, με στοιχεία από τον ουμανισμό του Λάο Τσε, ιδρυτή του 
Ταοϊσμού και ένας ύμνος στη δημοκρατία που ξεκινά από τη φράση του Κικέρωνα «Η ευημερία του 
λαού είναι ο υπέρτατος νόμος» και τελειώνει με  τον ορισμό της τυραννίας κατά τον Αριστοτέλη. Τα 
κείμενα  θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμα και ως επαναστατικά φιλοσοφικά δοκίμια και δεν 
υπάρχει τίποτε που να παραπέμπει σε θρησκευτικό  δογματισμό.  
 

Flugblätter der Weißen Rose II /Φυλλάδιο του Λευκού Ρόδου II 

 
Είναι αδύνατο να συμμετέχουμε σε πνευματική συζήτηση με την Εθνικοσοσιαλιστική φιλοσοφία, 
γιατί αν υπήρχε μια τέτοια οντότητα, κάποιος θα πρέπει να προσπαθήσει με τη βοήθεια της 
ανάλυσης και συζήτησης, είτε για να αποδείξει το κύρος της ή να την καταπολεμήσει. Στην 
πραγματικότητα, όμως, αντιμετωπίζουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση.  Από την αρχή της 
ίδρυσής της αυτή η κίνηση εξαρτάται από την εξαπάτηση και την προδοσία του συνανθρώπου μας, 
ακόμα την ίδια στιγμή ήταν εσωτερικά διεφθαρμένη και θα μπορούσε να υποστηρίξει τον εαυτό της 
μόνο με συνεχή ψέματα. 
Μετά από όλα, ο Χίτλερ δηλώνει σε πρώιμη έκδοση του βιβλίου «του» (ένα βιβλίο γραμμένο στη 
χειρότερη γερμανική έχω διαβάσει ποτέ, παρά το γεγονός ότι έχει ανυψωθεί στη θέση της Βίβλου σε 
αυτό το έθνος των ποιητών και των στοχαστών ): «είναι απίστευτο, σε ποιο βαθμό πρέπει κανείς να 
προδώσει έναν λαό, προκειμένου να κυβερνήσει.» 
Αν η  αρχή αυτής της  καρκινική ανάπτυξης του έθνους  δεν ήταν ιδιαίτερα αισθητή, ήταν επειδή 
υπήρχαν ακόμα αρκετές καλές δυνάμεις για να την συγκρατήσουν. Καθώς μεγάλωνε ολοένα και 
περισσότερο και τελικά σε μια τελική εκτόξευση της ανάπτυξης επιτεύχθηκε χυδαία διαφθορά στην 
εξουσία, ο όγκος έσπασε  και μολύνθηκαν ολόκληρο το σώμα. 
Το μεγαλύτερο μέρος των πρώην αντιπάλων του πήγε να κρυφτεί. Οι γερμανοί διανοούμενοι 
κατέφυγαν στα κελάρια τους, εκεί, όπως και τα φυτά  στο σκοτάδι, μακριά από το φως και τον ήλιο, 
σταδιακά  πνίγονται και πεθαίνουν. Τώρα είμαστε αντιμέτωποι με το τέλος. Τώρα είναι καθήκον μας 
να βρουμε ο ένας τον άλλο και πάλι, για τη διάδοση πληροφοριών από άτομο σε άτομο, να 
κρατήσουμε ένα σταθερό σκοπό και να μην επιτρέψουμε στους εαυτούς μας καμία ξεκούραση , 
μέχρι και  ο τελευταίος άνθρωπος  να πειστεί για την επείγουσα ανάγκη του αγώνα εναντίον αυτού 
του συστήματος. Αν ένα τέτοιο κύμα αναταραχής περνά από τη χώρα αν «υπάρχει στον αέρα» αν 
πολλοί λάβουν μέρος  μπορούν να αποτινάξουν σε μια ύστατη προσπάθεια αυτό το σύστημα.  
Ένα φρικτό τέλος είναι καλύτερο από ό, τι η φρίκη χωρίς τέλος. 
Δεν είμαστε σε θέση να συντάξουμε μια τελική απόφαση σχετικά με το νόημα της ιστορίας μας. 
Αλλά αν αυτή η καταστροφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της ευημερίας των 
πολιτών, θα είναι μόνο λόγω του γεγονότος ότι καθαρίζονται από πόνο, που λαχταρούν για το φως 
στη μέση της πιο βαθιά νύχτα, να ξεσηκωθούν και τελικά να βοηθήσουν στην αποτίναξη του ζυγού 
που καταπιέζει τον κόσμο. 
Δεν θέλουμε να συζητήσουμε εδώ το ζήτημα των Εβραίων, ούτε θέλουμε αυτό το φυλλάδιο  να 
συνθέσει μια άμυνα ή απολογία. Όχι, μόνο ως παράδειγμα θέλουμε να δούμε το γεγονός ότι  μετά 
την κατάκτηση της Πολωνίας τριακόσιες χιλιάδες Εβραίοι  δολοφονήθηκε σε αυτή τη χώρα με τον 
πιο κτηνώδη τρόπο. Εδώ βλέπουμε το πιο τρομακτικό έγκλημα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
ένα έγκλημα που δεν υπάρχει παρόμοιο στην ιστορία. Οι Εβραίοι είναι επίσης ανθρώπινα όντα - δεν 
έχει σημασία ποια είναι η θέση που παίρνουμε σε σχέση με το εβραϊκό ζήτημα - και ένα έγκλημα 
αυτής της διάστασης έχει διαπραχθεί εναντίον των ανθρώπων. Κάποιος μπορεί να πει ότι στους  
Εβραίους αξίζει μια τέτοια μοίρα. Αυτός ο ισχυρισμός θα ήταν ένα τερατώδες θράσος - αλλά ας 
υποθέσουμε ότι κάποιος είπε αυτό - ποιά η θέση έχει ο ίδιος στη συνέχεια ως  προς το γεγονός ότι   



ολόκληρη η  νεολαία της πολωνικής αριστοκρατίας έχει καταστραφεί; (Μακάρι  ο Θεός να βοηθήσει  
να μην έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος του  προγράμματος ακόμη)  Όλοι οι  άρρενες απόγονοι  
από τα σπίτια των ευγενών, μεταξύ των ηλικιών δεκαπέντε και είκοσι ετών, μεταφέρθηκαν σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία και καταδικάστηκαν σε καταναγκαστική εργασία, και όλα 
τα κορίτσια αυτής της ηλικιακής ομάδας στάλθηκαν στη Νορβηγία, στα πορνεία ( Bordelle) των SS» 
Γιατί να σας πω αυτά τα πράγματα, δεδομένου ότι είστε πλήρως ενήμεροι από αυτούς - ή, αν όχι 
από αυτούς, στη συνέχεια, στη συνέχεια άλλα εξίσου σοβαρά εγκλήματα  διαπράχθηκαν από την 
παρούσα φοβερή υπανθρωπότητα; Γιατί εδώ έχουμε αγγίξει σε ένα πρόβλημα που μας αφορά 
βαθιά και μας αναγκάζει να σκεφτούμε. Γιατί ο γερμανικός λαός συμπεριφέρεται με τέτοια απάθεια 
απέναντι σε όλα αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα, εγκλήματα τόσο ανάξια της ανθρώπινης φυλής; 
Σχεδόν ο καθένας σκέφτεται γι΄ αυτό. Είναι αποδεκτό ως ένα γεγονός και διαγράφεται από την 
σκέψη. Ο γερμανικός λαός κοιμάται  το θαμπό, ηλίθιο ύπνο του και ενθαρρύνει αυτούς τους 
φασιστικούς εγκληματίες. Τους δίνει την ευκαιρία να συνεχίσουν τις λεηλασίες τους και φυσικά το 
κάνουν. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι οι Γερμανοί κακοποιούνται στα απλούστερα ανθρώπινα 
συναισθήματα τους, ότι δεν υπάρχει χορδή μέσα τους που να κραυγάζει στη θέα αυτών των 
πράξεων , ότι έχουν βυθιστεί σε μια μοιραία ασυνειδησία από την οποία δεν πρόκειται ποτέ να 
ξυπνήσουν; Φαίνεται να είναι έτσι  και σίγουρα θα είναι έτσι, αν ο Γερμανός δεν κινητοποιηθεί 
επιτέλους από λήθαργο του, αν δεν διαμαρτυρηθεί  όπου και όποτε μπορεί κατά αυτής της κλίκας 
των εγκληματιών, αν δεν δείχνει καμία συμπάθεια για αυτά τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. 
Και δεν είναι μόνο η συμπόνια που πρέπει να αισθάνεται, όχι, πολύ περισσότερο συνενοχή. Γιατί 
δίνει μέσω της απαθούς συμπεριφορά του σε αυτούς τους κακούς ανθρώπους την ευκαιρία να το 
πράξουν, πάσχει αυτή η "κυβέρνηση" που έχει μια τέτοια απείρως μεγάλη ενοχή, ναι, ο ίδιος φταίει 
για το γεγονός  περίπου σε όλα! Κάθε άνθρωπος θέλει να απαλλαγεί από την συνενοχή, ο καθένας 
συνεχίζει το δρόμο του με  ήρεμη συνείδηση. Αλλά δεν μπορεί να απαλλαγεί, ο καθένας είναι 
ένοχος, ένοχος, ένοχος!  Δεν είναι πολύ αργά, ωστόσο, να απομακρυνθεί από όλα αυτά τα 
επιλήψιμα εκτρώματα της κυβέρνησης  ώστε να αποφύγει να επιβαρυνθεί με ακόμη μεγαλύτερη 
ενοχή.  
Τώρα που τα τελευταία χρόνια τα μάτια μας έχουν ανοίξει εντελώς, που γνωρίζουμε ακριβώς ποιος 
είναι ο αντίπαλος μας , τώρα είναι καιρός να εξαλειφθεί αυτή η καφέ ορδή. Μέχρι το ξέσπασμα του 
πολέμου το μεγαλύτερο μέρος του γερμανικού λαού τυφλώθηκε, οι Ναζί δεν έδειχναν την αληθινή 
τους όψη. Αλλά τώρα που τους έχουμε αναγνωρίσει , πρέπει να είναι μόνο και πρώτο καθήκον, η 
ιερή υποχρέωση κάθε γερμανού να καταστρέψει τα θηρία. 
«Όταν η κυβέρνηση είναι διακριτική, οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Όταν η κυβέρνηση είναι 
παρεμβατική, οι άνθρωποι είναι διαλυμένοι. Καλή τύχη, αλίμονο! η ίδια βασίζεται στη δυστυχία. Καλή 
τύχη, αλίμονο! είναι η μάσκα της δυστυχίας. Τι θα βγει από αυτό; Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το 
τέλος.  Η διαταγή είναι αναστάτωση και μετατρέπεται σε διαταραχή, το καλό γίνεται κακό. Οι 
άνθρωποι βρίσκονται σε σύγχυση. Δεν είναι έτσι, μέρα με την ημέρα, από την αρχή;  
Ο σοφός άνθρωπος είναι, επομένως, γωνιώδεις , αν και δεν τραυματίζει τους άλλους, έχει αιχμηρές 
γωνίες, αν και δεν βλάπτει, είναι ακέραιος αλλά όχι τραχύς. Είναι διαυγής , αλλά δεν προσπαθεί να 
λάμψει». Lao-tse. 
«Όποιος αναλαμβάνει να κυβερνήσει το βασίλειο και να το διαμορφώσει σύμφωνα με την ιδιοτροπία 
του, δεν βλέπω τον επιτύχει το στόχο του. Αυτό είναι όλο «Η βασιλεία είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός. Δεν μπορεί να κατασκευαστεί στην πραγματικότητα. Αυτός που προσπαθεί να την 
χειραγωγήσει θα την χαλάσει, αυτός που προσπαθεί να θέσει υπό την εξουσία του, θα την χάσει. 
Ως εκ τούτου: Μερικά πλάσματα βγαίνουν  μπροστά, άλλα ακολουθούν, ορισμένοι έχουν ζεστή 
ανάσα, άλλοι κρύα, μερικοί είναι ισχυροί , άλλοι αδύναμοι, μερικοί επιτυγχάνουν την αφθονία ,άλλοι 
υποκύπτουν. Ο σοφός άνθρωπος αρνηθεί αναλόγως την υπερβολική ότι θα αποφύγει την 
αλαζονεία ότι δεν θα αποτύχει λόγω υπερβολικού ζήλου» Lao-tse. 
 
Παρακαλώ κάνετε όσα αντίγραφα είναι δυνατόν αυτού του φυλλαδίου και διαδώστε το.  
 
  



Η Καφέ ορδή  
 

Sturmabteilung (Τάγματα εφόδου) ήταν η παραστρατιωτική οργάνωση του Ναζιστικού Κόμματος 
στη διάρκεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης που  έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άνοδο των Ναζί, 
ασκώντας βία κατά των πολιτικών αντιπάλων και των  ατόμων με αναπηρία. Φορούσαν καφέ 
πουκάμισα, γεγονός που ήταν τυχαίο, γιατί το τέλος του 1923 ο ηγέτης τους Gerhard Rossbach 
κατέφυγε στην Αυστρία και αγόρασε ένα μεγάλο φορτίο από καφέ πουκάμισα που προορίζονταν 
αρχικά για τις γερμανικές δυνάμεις των αποικιών της Αφρικής.  
Braunhemd "καφέ πουκάμισο" καθιερώθηκε ως  το πουκάμισο Ναζιστικού κόμματος . 
 

  

  



Φυλλάδιο του Λευκού Ρόδου III (20 /4/1943) 
 

«Salus publica suprema lex.»/«Το δημόσιο  συμφέρον είναι ο ανώτατος νόμος» 
Όλες οι ιδανικές μορφές διακυβέρνησης είναι ουτοπίες. Ένα κράτος δεν μπορεί να  κατασκευαστεί σε 
καθαρά θεωρητική βάση αλλά θα πρέπει να αναπτυχθεί και να ωριμάσει με τον τρόπο που ένα άτομο 
ανθρώπινο ον ωριμάζει. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι κατά την έναρξη κάθε πολιτισμού το 
πρόπλασμα του κράτους ήταν παρόν. Η οικογένεια είναι τόσο παλιά όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος και 
πέραν από αυτό , ο λογικός άνθρωπος  έχει δημιουργήσει ένα κράτος του οποίου η θεμελιώδης 
δικαιοσύνη και ο υπέρτατος νόμος πρέπει να είναι η ευημερία όλων. Το κράτος υποτίθεται ότι 
αντιπροσωπεύουν μια αναλογία με τη θεία τάξη, και το υψηλότερο όλων των ουτοπιών, η Πόλη του 
Θεού, είναι το μοντέλο, το οποίο πλησιάζει το τέλος. Εμείς δεν θα κρίνουμε τις διάφορες πιθανές 
μορφές διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, συνταγματικής μοναρχίας , τη μοναρχίας, κλπ. Μόνο ένα 
θα είναι σαφώς και απερίφραστα ξεχωρίζει: Κάθε άνθρωπος έχει την απαίτηση για ένα χρήσιμο και 
δίκαιο κράτος , το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία του ατόμου, καθώς και τη γενική ευημερία. 
Επειδή ο άνθρωπος, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, έχει φυσικό στόχο να φθάσει στην επίγεια 
ευτυχία του στην ανεξαρτησία και την αυτενέργεια  ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα στην κοινότητα 
της ζωής και του έργου του έθνους. 
Αλλά η σημερινή "κατάσταση", αλλά είναι η δικτατορία του κακού. «Τα γνωρίζουμε ότι για μεγάλο 
χρονικό διάστημα», ακούω να έχετε αντίρρηση «και δεν είναι απαραίτητο να φέρετε  στην προσοχή 
σε μας και πάλι». Αλλά, σας ρωτώ, αν γνωρίζετε γιατί δεν σας ενοχλήσει, γιατί ανέχεστε ότι αυτοί οι 
κυβερνώντες να ληστεύουν σταδιακά και ανοικτό τον τομέα των δικαιωμάτων σας το ένα μετά το 
άλλο, ώσπου μια μέρα απολύτως τίποτα δεν θα μείνει παρά μία μηχανοποιημένη κατάσταση 
μετάδοσης από εγκληματίες και μεθυσμένους; Είναι το πνεύμα σας ήδη τόσο πολύ κατώτερο από το 
βιασμό που ξεχάσετε ότι δεν είναι μόνο το δικαίωμά σας, αλλά ηθικό καθήκον σας για την εξάλειψη 
αυτού του συστήματος; 
Αλλά αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να επιδείξει τη δύναμη να απαιτήσει τα δικαιώματά του, 
τότε είναι απολύτως βέβαιο ότι θα χαθεί. Θα αξίζει να διασκορπιστούμε στη γη, όπως τη σκόνη πριν 
από τον άνεμο εάν δεν συγκεντρώναμε τις δυνάμεις μας σε αυτή την ύστατη ώρα και τελικά να 
βρίσκαμε  το θάρρος που μέχρι τώρα έχουμε έλειπε.. Μην κρύβετε τη δειλία σας πίσω από ένα 
μανδύα της σκοπιμότητας. 
Επειδή με κάθε μέρα που περνά, αν συνεχίζετε να έχετε ενδοιασμούς αν δεν αντισταθείτε σε αυτή 
από την κόλαση, μια παραβολική καμπύλη μεγαλώνει δικό σας σφάλμα όλο και ψηλότερα. 
Πολλοί, ίσως οι περισσότεροι, από τους αναγνώστες αυτών των φυλλαδίων δεν βλέπουν ξεκάθαρα 
πώς μπορούν να ασκήσουν μια αποτελεσματική αντίσταση. 
Μπορείτε να δείτε τις δυνατότητες. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να  δείξουμε ότι ο καθένας είναι σε 
θέση να συμβάλει στην ανατροπή αυτού του συστήματος. Όχι με ατομικιστική της αντιπολίτευσης, με 
τον τρόπο του «πικραμένου ερημίτη», για να προετοιμάσουν το έδαφος για την ανατροπή αυτής της 
«κυβέρνησης» ή να επιφέρουν την επανάσταση στο νωρίτερο δυνατόν, αλλά μόνο με τη συνεργασία 
πολλών πεπεισμένων, δραστήριων ανθρώπων., ανθρώπων που έχουν συμφωνήσει ως προς τα 
μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για την επίτευξη του στόχου τους. Δεν έχουμε κανένα μεγάλο 
αριθμό των επιλογών ως προς αυτά τα μέσα. Η μόνη διαθέσιμη είναι η παθητική αντίσταση. 
Η έννοια και ο στόχος της παθητικής αντίστασης είναι να ανατραπεί ο εθνικοσοσιαλισμός, και σε 
αυτόν τον αγώνα κανείς δεν πρέπει να οπισθοχωρήσει από κάθε πορεία , κάθε δράση, ανεξάρτητα 
από τη φύση της. Σε όλα τα σημεία που πρέπει να αντιταχθεί εθνικοσοσιαλισμού  όπου είναι 
ευάλωτη. Σύντομα πρέπει να έρθει το τέλος αυτού του τερατώδους κράτους. Μια νίκη της φασιστικής 
Γερμανίας σε αυτόν τον πόλεμο θα είχε ανυπολόγιστα τρομακτικές συνέπειες. Δεν πρέπει είναι η 
στρατιωτική νίκη επί του μπολσεβικισμού  το πρώτο μέλημα για κάθε γερμανό, αλλά η ήττα των Ναζί. 
Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να έρχεται πρώτο. Η μεγαλύτερη ανάγκη για την τελευταία αυτή απαίτηση, 
θα αποδείξουμε σε σας σε ένα από τα επόμενα φυλλάδια μας. 
Και τώρα κάθε  πεπεισμένος αντίπαλός του εθνικοσοσιαλισμού πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό του 
πως μπορεί να αγωνιστεί ενάντια στην παρούσα «κατάσταση» με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, 
πώς μπορεί να τη χτυπήσει με τα πιο ευαίσθητα χτυπήματα. Μέσω της παθητικής αντίστασης, 
αναμφίβολα.   



Είναι σαφές ότι είναι αδύνατο  να δώσουμε σε κάθε άνθρωπο επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές για 
τη συμπεριφορά του . εμείς μπορούμε να δείχνουν γενικά το δρόμο και μόνο αυτός θα βρει τον 
τρόπο για την επίτευξη αυτού του στόχου: 
Σαμποτάζ στις εγκαταστάσεις εξοπλισμών και πολεμικές βιομηχανίες, σαμποτάζ σε όλα 
συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, δημόσιες τελετές, και τις οργανώσεις του Εθνικού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος. Εμποδίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της πολεμικής μηχανής (ένα μηχάνημα που 
λειτουργεί μόνο για έναν πόλεμο που ασχολείται μόνο με τη διάσωση και διατήρηση του Εθνικού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος και της δικτατορίας του).  
Σαμποτάζ σε όλους τους τομείς της επιστήμης και εκπαίδευσης  που εργάζονται για τη συνέχιση του 
σημερινού πολέμου - είτε σε πανεπιστήμια, κολέγια, εργαστήρια, ερευνητικά ινστιτούτα, τεχνικά 
γραφεία. Σαμποτάζ σε όλα τα πολιτιστικά ιδρύματα που θα μπορούσαν δυνητικά να ενισχύσει το 
"κύρος" των φασιστών μεταξύ των ανθρώπων. 
Σαμποτάζ σε όλους τους κλάδους των τεχνών που έχουν έστω και την παραμικρή εξάρτηση από τον 
εθνικοσοσιαλισμό και τον εξυπηρετούν. 
Σαμποτάζ σε όλες τις εκδόσεις , όλες τις εφημερίδες που χρηματοδοτούνται  από την κυβέρνηση  
και ότι υπερασπίζεται την ιδεολογία και βοηθά την διάδοση του καφέ ψέματος. 
Δεν δίνουν δεκάρα για τη δημόσια μονάδες (Ακόμα και όταν διεξάγονται υπό το πρόσχημα της 
φιλανθρωπίας). Για αυτό είναι μόνο μια μεταμφίεση. 
Στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα δεν έχει όφελος ούτε για τον Ερυθρό Σταυρό, ούτε για τους 
άπορους .. Η κυβέρνηση δεν έχει ανάγκη τα χρήματα, δεν εξαρτάται οικονομικά από αυτούς τους 
εράνους - Τα πιεστήρια λειτουργούν συνεχώς να κατασκευάζουν οποιαδήποτε επιθυμητή ποσότητα 
χαρτονομίσματος. 
Αλλά ο λαός πρέπει να βρίσκεται συνεχώς κάτω από την ένταση, δεν πρέπει να επιτραπεί η πίεση 
του λίγο για να χαλαρώσει! Δεν πρέπει να συμβάλλουν από την μεταλλουργία μέχρι την 
κλωστοϋφαντουργία και άλλα παρόμοια.  
Προσπαθήστε να πείσετε όλους όσους γνωρίζετε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των χαμηλότερων 
κοινωνικών τάξεων, για την ματαιότητα της συνέχισης της απελπισίας του πολέμου. την πνευματική 
και οικονομική υποδούλωση από τους Εθνικοσοσιαλιστές, την καταστροφής όλων των ηθικών και 
θρησκευτικών αξιών και να τους παροτρύνετε σε παθητική αντίσταση! 
Ο Αριστοτέλης στα :« Πολιτικά».    και επί πλέον είναι μέρος (της φύσης της τυραννίας)  ότι τίποτα 
δεν μένει κρυφό , οποιοδήποτε θέμα λέει ή κάνει, αλλά παντού τον ακούν κατάσκοποι ... επίσης, να 
υποκινήσει τον κόσμο τον ένα ενάντια στον  άλλο και να αποξενώσει τους φίλους , και τον λαό από 
τους ευγενείς και τους πλούσιους μεταξύ τους.  
Επίσης, μέρος αυτών των τυραννικών μέτρων , είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες προκειμένου να 
πληρώνονται οι σωματοφύλακες  και οι στρατιώτες  και έτσι ότι θα ασχολούνται με την απόκτηση 
των προς το ζην και δεν θα έχουν ούτε τον ελεύθερο χρόνο ούτε ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 
συνωμοτικές πράξεις ... περαιτέρω [να εισπράττει] εξέτασε την υψηλή φορολογία του εισοδήματος, 
όπως επιβλήθηκε στις Συρακούσες από τον Διονυσίο που οι  πολίτες μέσα σε πέντε χρόνια , 
πρόθυμα κατέβαλαν όλα τα χρήματά τους σε φόρους. Έτσι, ο τύραννος έχει την τάση συνεχώς να 
υποδαυλίζει πολέμους.  
 
Παρακαλείστε να αντιγράψετε και να διανείμετε!  



1000 Reichsmark ανταμοιβή για τη συμβολή στη σύλληψη ενός εγκληματία. 

 

 
Εβδομαδιαία ναζιστική εφημερίδα «Völkischer Beobachter».  24 Φεβρουαρίου  1943 

 
- Το Εθνικό Ποινικό κέντρο ελέγχου της αστυνομίας του Μονάχου, ανακοίνωσε: Ψάχνουμε για τον 
εικονιζόμενο πρώην φοιτητή Alexander Schmorell , γεννημένο  στις 16 (3) Σεπτέμβριος 1917 στο  
Όρενμπουργκ, και τελευταία ζούσε στο Μόναχο. Ο Schmorell έχει ύψος  1,82 - 1,85 μέτρα , είναι 
λεπτός, έχει σκούρα ξανθά μαλλιά, μπλε-γκρι μάτια, μεγάλα πεταχτά αυτιά και  εξέχοντα λάρυγγα, 
όρθια βάδιση και μιλάει Υψηλή γερμανική (διάλεκτος) με προφορά Βαυαρίας. Φορούσε τελευταία 
γκρι-πράσινο άθλητικό καπέλο με λευκό-γκρι κορδόνι , γκρι-πράσινο αντιανεμικό, πράσινο σακάκι, 
μακρύ, ανοικτό γκρι παντελόνι και καφέ φθαρμένα παπούτσια… 
Πηγή: Ludwig-Maximilians-Universität München 
http://www.universitaetsarchiv.uni-muenchen.de/monatsstueck/2013/sdmfebruar13/index.html  

http://www.universitaetsarchiv.uni-muenchen.de/monatsstueck/2013/sdmfebruar13/index.html


Οι δίκες των μελών του «Λευκού Ρόδου»  στον απόηχο της ήττας στο  
Στάλινγκραντ. 
 
Στη μάχη του Στάλινγκραντ (17/07/1942 έως 02/02/1943) η  δύναμη των ναζιστικών στρατευμάτων 
ήταν  1.011.000 στρατιώτες και μετείχαν:  

 η 6η  Στρατιά του Paulus  

 η 4η  Στρατιά Τεθωρακισμένων του Hermann Hoth .  

 η 8η  Ιταλική Στρατιά 

 η 2η  Ουγγρική Στρατιά, 

 η 3η  και η 4η  Ρουμάνικη Στρατιά και  

 το 369ο  Κροατικό Σύνταγμα Πεζικού 
Η «Κυανόλευκη Μεραρχία » το όνειρο του ναζιστή δοσίλογου Γεωργίου Μπάκου, να ντύσει τους 
Έλληνες με τη  στολή των Waffen SS και να τους στείλει στο Ανατολικό μέτωπο, τινάχτηκε στον 
αέρα στις 20 Σεπτεμβρίου 1942. 
Οι απώλειες των Γερμανών ήταν τεράστιες . 800.000 νεκροί και τραυματίες 
Στις 31 Ιανουαρίου 1943 είχαν απομείνει μόνο  91.000 πεινασμένοι και παγωμένοι  γερμανοί 
στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους ήταν τραυματίες. Στις 2 Φεβρουάρίου 1943 ο  στρατάρχης 
Friedrich Wilhelm Ernst Paulus παραδόθηκε μαζί με 23 στρατηγούς, 60.000 οχήματα, 1.500 άρματα 
και 6.000 κανόνια. 
Από τους 91.000 αιχμαλώτους μόνο 6.000 επέζησαν. 

 
Die Schlacht um Stalingrad vom 17.7.1942 bis 2.2.1943. 
Nach der Kapitulation der faschistischen deutschen Truppen am 31.1. und 2.2.1943 gingen 91 000 
Überlebende in die Gefangenschaft. 
Ein junger Soldat und fanatischer Nazi, der dieses Ende noch nicht begriffen hat. 
(Η Μάχη του Στάλινγκραντ από 17/07/1942 έως 02/02/1943. Μετά την παράδοση των γερμανικών φασιστικών 
στρατευμάτων  31/1. και 02/02/1943 91 000 επιζώντες οδηγήθηκαν σε αιχμαλωσία. 
Ένας νεαρός στρατιώτης και  φανατικός ναζιστής ο οποίος δεν έχει ακόμη κατανοήσει το τέλος). 
Πηγή:https://www.bild.bundesarchiv.de/cross-
search/search/_1467661734/?search[view]=detail&search[focus]=328  

https://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1467661734/?search%5bview%5d=detail&search%5bfocus%5d=328
https://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1467661734/?search%5bview%5d=detail&search%5bfocus%5d=328


Σε δίκες παρωδία καταδικάστηκαν σε θάνατο και μόνιμη στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων 
7 μέλη του «Λευκού Ρόδου», ενώ κλήθηκαν να πληρώσουν τα δικαστικά έξοδα . 
Οι δικαστές του Λαϊκού Δικαστηρίου (Volksgerichtshofs) ήταν ο «περιοδεύον θίασος» των  
υπάνθρωπων: 

 Dr. Roland Freisler  Πρόεδρος  

 Franz Breithaupt SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS  

 Hanns Bunge SA-Gruppenführer  

 Max Köglmaier SA-Gruppenführer und Staatssekretär  
 
(SA : συντομογραφία της λέξης Sturmabteilung (Τάγματα Εφόδου) , παραστρατιωτική οργάνωση, 
που αρχικά ήταν μία συμμορία δολοφόνων. Στις 11 Μαΐου 1923 ο ηγέτης της SA , αντικαθίσταται 
από τον Χέρμαν Γκέρινγκ με απόφαση του Χίτλερ.O Γκέρινγκ οργάνωσε την SA ιεραρχικά σύμφωνα 
με τα στρατιωτικά πρότυπα, δημιουργώντας συντάγματα, τάγματα και λόχους) 
 
Ο λόγος της θανατικής καταδίκης ήταν ότι καλούσαν το λαό με τα φυλλάδια να σαμποτάρει τον 
πόλεμο και να ανατρέψει το ναζιστικό τρόπο ζωής. 
 
Στην πρώτη δίκη στις 22 Φεβρουάριου 1943 (http://opinioiuris.de/entscheidung/1603) 
καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν οι: 

 Hans Fritz Scholl  

 Sophia Magdalena Scholl 

 Christoph Hermann Probst 
 
Στη δεύτερη δική στις 19 Απριλίου του 1943 (http://opinioiuris.de/entscheidung/1604) 
καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν οι: 

 Alexander Schmorell  

 Kurt Huber  

 Wilhelm Graf  
 
Ο υπάνθρωπος Freisler προσπάθησε να αφαιρέσει την αξιοπρεπεια των κατηγορουμένων  
Alexander Schmorell και Wilhelm Graf , αναφέροντας ότι κατατάχτηκαν στη Βέρμαχτ για να 
σπουδάσουν ιατρική και πήραν χρήματα και γεύματα , παροχές δηλαδή περισσότερες από τους 
άλλους φοιτητές.Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα ευγμωμωνες στον Χίτλερ. Αναφέρει 
ότι ως Γερμανοί στρατιώτες έχουν δώσει όρκο υποταγής στο Χίτλερ και ότι τα λόγια του Schmorell , 
ότι δεν θα πυροβολούσε ούτε Γερμανούς ούτε Ρώσους είναι απύθμενος παραλογισμός. 
Ο καθηγητής Huber καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί « ως  Γερμανός καθηγητής πανεπιστημίου θα 
έπρεπε να είναι πρωτίστως ένας εκπαιδευτικός της νεολαίας μας …και να ενισχύει την απόλυτη 
εμπιστοσύνη στο Χίτλερ»  
 
Τα «αξιοκατάκριτα»  λόγια του καθηγητή Huber: 
«Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür 
verbrecherischer Gewaltstaaten, das sind die Grundlagen des neuen Europa». 
 
«Η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία της θρησκείας, η προστασία των πολιτών από τις 
αυθαιρεσίες των εγκληματικών καθεστώτων  της βίας, αποτελούν τα θεμέλια της νέας 
Ευρώπης». 
 
Καταδίκη σε θάνατο 
«Οι Huber, Schmorell και Graf είναι προδότες που βοήθησαν τον εχθρό στον πόλεμο και 
αποσυνθεσαν τη στρατιωτική μας δύναμη και τη γερμανική νεολαία. Από την προδοσία τους έχουν 
χάσει  την τιμή τους για πάντα» 
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19 Απριλίου του 1943 .Η καταδικαστική απόφαση 
 

 
 
 
Im Namen des Deutschen Volkes 
In der Strafsache gegen 

1. den Alexander Schmorell aus München, geboren am 16. September 1917 in Orenburg 
(Rußland), 

2. den Kurt Huber aus München, geboren am 24. Oktober 1893 in Chur (Schweiz), 
3. den Wilhelm Graf aus München, geboren am 2.Januar 1915 in Kuchenheim, 
4. den Hans Hirzel aus Ulm, geboren am 30. Oktober 1924 in Untersteinbach (Stuttgart), 
5. die Susanne Hirzel aus Stuttgart, geboren am 7. August 1921 in Untersteinbach, 
6. den Franz Joseph Müller aus Ulm, geboren am 8. September 1924 in Ulm, 
7. den Heinrich Guter aus Ulm, geboren am 11.Januar 1925 in Ulm, 
8. den Eugen Grimminger aus Stuttgart, geboren am 29.JuIi 1892 in Crailsheim, 
9. den Dr. Heinrich Philipp Bollinger aus Freiburg, geboren am 23. April 1916 in Saarbrücken, 
10. den Helmut Karl Theodor August Bauer aus Freiburg, geboren am 19.Juni 1919 in 

Saarbrücken, 
11. den Dr. Falk Erich Walter Harnack aus Chemnitz, geboren am 2. März 1913 in Stuttgart, 
12. die Gisela Schertling aus München, geboren am 9. Februar 1922 in Pößneck/Thür., 
13. die Katharina Schüddekopf aus München, geboren am 8. Februar 1916 in Magdeburg, 
14. die Traute Lafrenz aus München, geboren am 3. Mai 1919 in Hamburg,  



zur Zeit in dieser Sache in gerichtlicher Untersuchungshaft, wegen Feindbegünstigung u.a.,hat der 
Volksgerichtshof, I. Senat, auf Grund der Hauptverhandlung vom 19. April 1943, an welcher 
teilgenommen haben als Richter: 
Präsident des Volksgerichtshofs Dr. Freisler, Vorsitzer,Landgerichtsdirektor Stier, SS-
Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Breithaupt, SA-Gruppenführer Bunge, SA-
Gruppenführer und Staatssekretär Köglmaier,als Vertreter des Oberreichsanwalts: Erster 
Staatsanwalt Bischoff, 
 
für Recht erkannt: 
 
Alexander Schmorell, Kurt Huber und Wilhelm Graf haben im Kriege in Flugblättern zur 
Sabotage der Rüstung und zum Sturz der nationalsozialistischen Lebensform unseres 
Volkes aufgerufen, defaitistische Gedanken propagiert und den Führer aufs gemeinste 
beschimpft und dadurch den Feind des Reiches begünstigt und unsere Wehrkraft zersetzt. 
Sie werden deshalb mit dem Tode bestraft. 
Ihre Bürgerrechte haben sie für immer verwirkt. 
Eugen Grimminger hat einem feindbegünstigenden Hochverräter Geld gegeben. Zwar kam 
ihm nicht zum Bewußtsein, dass er dadurch half, den Feind des Reiches zu begünstigen. 
Aber er rechnete damit, dass dieser das Geld benutzen könnte, um unserem Volk seine 
nationalsozialistische Lebensform zu rauben. 
Weil er so einen Hochverrat unterstützt hat, bekommt er zehn Jahre Zuchthaus und hat seine 
Ehre für zehn Jahre verwirkt. 
Heinrich Bollinger und Helmut Bauer haben Kenntnis von hochverräterischen Umtrieben 
gehabt, das aber nicht angezeigt. Dazu haben sie fremde Rundfunknachrichten über 
Kriegsereignisse oder Vorkommnisse im Innern Deutschlands zusammen angehört. 
Dafür bekommen sie sieben Jahre Zuchthaus und haben ihre Bürgerehre für sieben Jahre 
verloren. 
Hans Hirzel und Franz Müller haben – als unreife Burschen von Staatsfeinden verführt – 
hochverräterische Flugblattpropaganda gegen den Nationalsozialismus unterstützt. Dafür 
bekommen sie fünf Jahre Gefängnis. 
Heinrich Guter hat von solchen Propagandaabsichten gewusst, das aber nicht angezeigt. Er 
wird dafür mit achtzehn Monaten Gefängnis bestraft. 
Gisela Schertling, Katharina Schüddekopf und Traute Lafrenz haben dasselbe verbrochen. 
Als Mädchen bekommen sie dafür ein Jahr Gefängnis. 
Susanne Hirzel hat hochverräterische Flugblätter verbreiten helfen. 
Dass sie hochverräterisch waren, wusste sie zwar nicht; aber nur deshalb, weil sie in 
unverzeihlicher Gutgläubigkeit sich keine Gewissheit verschafft hat. Sie wird mit sechs 
Monaten Gefängnis bestraft. 
Allen Angeklagten, die Zuchthaus oder Gefängnis bekommen haben, hat der 
Volksgerichtshof ihre Polizei- und Untersuchungshaft ganz auf ihre Strafe angerechnet. 
Falk Harnack hat zwar auch seine Kenntnis von hochverräterischen Umtrieben nicht 
angezeigt. Aber bei ihm liegen so einmalig besondere Verhältnisse vor, dass man ihn wegen 
dieser Unterlassung nicht bestrafen kann. Er wird daher freigesprochen. 
 
Gründe 
Dieses Urteil muss im Zusammenhang mit dem Urteil, das der Volksgerichtshof vor wenigen 
Wochen hat fällen müssen, betrachtet werden. Damals waren drei Personen abzuurteilen, die mit 
den Kern dieser hochverräterischen Unterstützung unserer Kriegsfeinde gebildet haben. Zwei von 
ihnen, Hans Scholl und Sophie Scholl, waren die Seele der wahrhaft hoch- und 
landesverräterischen, feindbegünstigenden, unsere Wehrkraft zersetzenden Organisation. Sie 
stammen aus einer Familie, die selbst volksfeindlich eingestellt war, und in der sie keine Erziehung 
genossen, die sie zu anständigen Volksgenossen machte. Über ihre Tat und Schuld stellte der 
Volksgerichtshof damals fest: 
(Hier folgt zunächst der volle Wortlaut der Begründung des Urteils gegen Hans Scholl, Sophie 
Scholl, Christoph Probst.)  
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Alles, was der Volksgerichtshof in diesem Urteil festgestellt hat, ist auch Ergebnis der 
Wahrheitsfindung im jetzigen Verfahren. Und beruht, soweit die Angeklagten dieses Verfahrens mit 
in Frage kommen, auch auf deren Bekundungen, wie überhaupt alles, was in diesem Verfahren 
festgestellt ist, auf den Aussagen der Angeklagten selbst beruht, soweit nicht im Einzelnen etwas 
anderes ausdrücklich hervorgehoben ist. Nur in folgenden Punkten hat die neue Hauptverhandlung 
ein anderes Bild ergeben: 

1. Das Flugblatt »Studenten und Studentinnen« hat Huber verfasst. Scholl und Schmorell 
haben dies Flugblatt nur etwas geändert und dann herausgebracht; 

2. in Stuttgart hat nicht Sophie Scholl sondern Hans Hirzel die Flugblätter zur Post gegeben. 
Sophie Scholl hat sie ihm nur nach Ulm gebracht und ihm aufgetragen, sie postfertig zu 
machen und in Stuttgart in Postkästen zu werfen. 

3. Zu den Auslagen hat Grimminger 500 RM beigetragen. 
Diese Unrichtigkeiten im ersten Urteil ergeben sich daraus, dass die damaligen Angeklagten in 
diesen Punkten die Schuld dreier jetziger Angeklagter (Huber, Hirzel und Grimminger) mit auf sich 
genommen haben. 
Der Volksgerichtshof, der diesmal mit denselben haupt- und ehrenamtlichen Mitgliedern geurteilt 
wie damals, legt Wert auf die Feststellung, dass sein damaliges Urteil auch bei Kenntnis der 
wirklichen Sachlage in diesen drei Punkten nicht anders gelautet hätte. 
Heute hat der Volksgerichtshof einen weiteren Teil der Kerngruppe dieser Organisation abzuurteilen 
gehabt: 

1. Schmorell, der ungefähr in gleicher Weise wie Scholl mitwirkte. 
2. Graf, der in fast gleichem Umfang wie Schmorell und Scholl hochverräterisch und 

feindbegünstigend mitarbeitete. Beide waren von der Wehrmacht zum Medizinstudium 
abkommandiert. Beide hätten dem Führer besonders dankbar sein müssen, denn er ließ 
ihnen dieses Studium - wie allen dazu abkommandierten Medizinstudenten - bezahlen; sie 
bekamen einschließlich Verpflegungsgeld monatlich über 250 RM, ohne dies aber mit 
Verpflegung in Natur etwa 200 RM, also mehr als die meisten Studenten sonst von zu 
Hause bekommen. Beide waren Feldwebel, beide in Studentenkompanien eingereiht! 

3. Neben [ihnen] steht heute noch ein Mann, der Erzieher der Jugend sein sollte: der damalige 
Professor Huber, der sich als Philosoph bezeichnet und dessen Einwirkung auf seine 
Studenten zwar fachlich gut gewesen sein mag. (Darüber zu urteilen fehlt dem Gericht 
Anlass und Kenntnis). Aber ein deutscher Hochschulprofessor ist vor allem ein Erzieher 
unserer Jugend und hat als solcher besonders in Not- und Kampfzeit darauf hinzuwirken, 
dass unsere Hochschuljugend zu würdigen jüngeren Brüdern der Kämpfer von Langemarck 
erzogen wird; dass sie in absolutem Vertrauen zu unserem Führer, zu Volk und Reich 
gekräftigt wird, dass ihre Glieder harte und opferbereite Kämpfer unseres Volkes werden! 

 
Der Angeklagte Huber tat aber genau das Gegenteil! Er stärkte Zweifel anstatt sie zu töten; er 
führte Reden über Föderalismus und Demokratie mit Mehrparteiensystem als Notwendigkeiten für 
Deutschland, statt ehernen Nationalsozialismus zu lehren und vorzuleben. In einer Zeit, in der es 
nicht darauf ankam, Probleme zu wälzen, sondern darauf, das Schwert zu packen, säte er Zweifel 
in unsere Jugend. 
Ein staatsfeindliches Flugblatt der »Widerstandsbewegung« redigierte er mit, ein anderes 
»Studentinnen und Studenten« verfasste er selbst. Zwar wünschte er dringend, dass ein Satz, den 
er eingefügt hatte, darin bleibe. In ihm war die Studentenschaft aufgefordert worden, sich ganz der 
Wehrmacht zur Verfügung zu stellen. Aber dass er diesen Satz eingefügt hatte, kann ihn nicht 
entschuldigen. Denn die Wehrmacht spielte er hier gegen den Führer und die NSDAP aus, die dies 
Flugblatt aufs schwerste beschimpfte und zu bekämpfen aufrief! 
Dass die mitverurteilten Studenten diesen Satz gegen seinen Willen gestrichen haben, entschuldigt 
ihn also gar nicht. Wer die deutsche Wehrmacht auffordert, gegen den Nationalsozialismus zu 
gehen, der will ihr ihre Kraft rauben. Denn diese beruht auf der nationalsozialistischen 
Weltanschauung unserer Soldaten. Das ist die Grundlage der Unbezwinglichkeit unserer 
nationalsozialistischen Revolutionsarmeen!  



Ein solcher »Professor« ist nach den großen Trommlern der Pflicht unter den deutschen 
Professoren, nach Fichte und Kant, ein Schandfleck der deutschen Wissenschaft, den diese mit 
Recht vor einigen Tagen im Zusammenhang mit diesem Verfahren ausgemerzt hat: mit Schimpf 
und Schande wurde er aus Amt und Würden entfernt. Huber sagt weiter, er habe auch geglaubt, 
etwas Gutes zu tun. Wir fallen aber nicht in den Fehler des Weimarer Zwischenstaates zurück, der 
Hoch- und Landesverräter als Ehrenmänner ansah und als Überzeugungstäter auf Festungshaft 
schickte. Die Zeiten, wo jeder mit einem eigenen politischen »GIauben« herumlaufen konnte, sind 
vorbei! Für uns gibt es nur noch ein Maß, das nationalsozialistische. Danach messen wir alle! 
Schmorell faselt, weil seine Mutter Russin war, zu seiner Entschuldigung davon, er sei Halbrusse, 
er habe Deutsche und Russen irgendwie vereinigen wollen. Zu welch bodenloser Verirrung er dabei 
gekommen ist, geht daraus hervor, dass er in der Hauptverhandlung einmal sagte, er habe sich 
vorgenommen, als deutscher Soldat »weder auf Deutsche noch auf Russen zu schießen«! 
Die nationalsozialistische Strafrechtspflege will allerdings die Persönlichkeit des Täters erfassen. 
Auf abwegige, volksfeindliche Einstellungen kann und darf sie aber nicht eingehen. Vor allem der 
Volksgerichtshof muss dafür sorgen, dass nicht noch einmal im Kriege ein Riss in unser Volk 
hineinkommt. Schmorell ist deutscher Soldat, hat dem Führer Treue geschworen, konnte sein 
Studium auf Kosten der Volksgemeinschaft weiterführen; er hat kein Recht zu einem inneren 
Vorbehalt, Halbrusse zu sein. Wie überhaupt die Moral der reservatio mentalis vor einem deutschen 
Gericht nicht bestehen kann. 
Graf hat wenigstens den Mut gehabt, zum Schluss in der Hauptverhandlung zu erklären, für sein 
Verbrechen gebe es keine Entschuldigung. Seine Tat ist aber so schlimm, dass diese allzu späte 
Einsicht das Urteil nicht ändern kann. 
Im einzelnen haben diese drei Angeklagten vor allem folgendes getan: 
1. Schmorell beriet (von den Flugblättern der »Weißen Rose« und dem Flugblattentwurf des 

»Probst« die in diesem Verfahren kaum eine Rolle spielen, abgesehen) alles mit Scholl 
zusammen. Er beteiligte sich am Entschluss, Flugblätter zu verfassen und zu verbreiten, 
arbeitete bei deren Herstellung aktiv mit, besorgte teilweise das dazu nötige Material, kannte 
und billigte deren Inhalt, besonders den der »Widerstandsbewegung« und den der 
Hetzschrift »Studentinnen und Studenten«, nahm an deren Verbreitung außerhalb 
Münchens teil, fuhr dazu selbst nach Salzburg, Linz und Wien und steckte dort die 
Flugblätter für diese Städte und Frankfurt a.M. in Postkästen, beteiligte sich bei den 
nächtlichen Streu- und Schmieraktionen und beim Verbreiten von Flugblättern mit der Post 
in München, nahm an einem Abschiedsabend für ihn und Graf im Atelier Eickemeyer (als sie 
im Sommer 1942 zum.Fronteinsatz abfuhren) teil und auch an sonstigen Zusammenkünften 
mit Huber und Studentinnen, in denen politisch im Sinne ihrer volksverräterischen Gedanken 
und Pläne diskutiert wurde. Auch fuhr er mit Scholl zu Grimminger, um dort Geld locker zu 
machen; und ebenfalls mit Scholl zu Propagandazwecken zu Harnack. 

2. Von Graf ist dasselbe festzustellen wie von Schmorell, nur, dass er an den Fahrten nach 
außerhalb nicht beteiligt war und auch nicht Material zur technischen Flugblattherstellung 
beschafft hat. Dafür machte er eine informations- und Propagandafahrt, die ihn u.a. zu 
Bollinger führte, den er zu werben suchte. 

3. Huber wusste vom Treiben Scholls, der ihm seine Gedanken, Pläne und Handlungen gesagt 
hatte, nahm an den Zusammenkünften teil, redigierte das Flugblatt »an alle Deutschen« der 
Widerstandsbewegung, lieferte selbst den Entwurf zum Flugblatt »Studentinnen und 
Studenten«, gab bei den Zusammenkünften seine »poIitischen« Gedanken im Sinne der 
Notwendigkeit des Föderalismus der angeblich »süddeutschen Demokratie« gegenüber dem 
angeblich preußisch-bolschewistischen Flügel des Nationalsozialismus kund, bestärkte also 
die Studenten in ihrer Volks- und Staatsfeindlichkeit. In welchem Geist er das tat, dafür 
zeugt unwiderleglich sein Flugblattentwurf. An seiner Gesinnung und seinen Werken ändert 
auch nichts, dass er, wie er sagt, nachdem sein Satz über Studententum und Wehrmacht 
gestrichen war, (vergeblich) den Entwurf hat anhalten wollen. Denn wäre das Flugblatt, so 
wie er es verfasst hatte, herausgekommen, so wäre sein Verhalten genauso zu verurteilen. 

Wer als Professor oder Student so den Führer beschimpft, gehört nicht mehr zu uns. Wer so den 
Nationalsozialismus begeifert, hat keinen Platz mehr zwischen uns. Wer so mit seinen 
hochverräterischen Ausgeburten eines volksfeindlichen Gehirns im Kriege unsere Geschlossenheit 



und Kampfentschlossenheit aufspaltet, der nagt an unserer Wehrkraft; er hilft dem Feind in diesem 
Krieg (§ 91b StGB.). Männer wie Huber, Schmorell und Graf wissen das auch. 
Wer so handelt, hat den Tod verdient. Solches Verhalten können auch nicht Verdienste (auf solche 
weist Huber hin) wettmachen. 
Dieser ersten Gruppe von Verurteilten, die mit den Geschwistern Scholl und Probst, den der 
Volksgerichtshof ebenfalls in seinem ersten Urteil bestraft hat, den Kern der Dolchstoß—
Organisation der „Widerstandsbewegung“ bilden, steht nach der Bedeutung seiner Tätigkeit der 
Angeklagte Grimminger am  
nächsten. Ihn besuchten in Stuttgart Scholl und Schmorell, erzählten von ihren volksfeindlichen 
Agitationen, Plänen des Flugblattvertriebes oder der Bereisung von Universitäten, um 
Gleichgesinnte zu finden und davon, das sie dafür Geld von ihm haben wollten. Er antwortete 
ausweichend, sagte aber dabei Scholl, er solle doch nach einigen Wochen noch einmal kommen. 
Das tat Scholl. Und nun gab ihm Grimminger 500,-RM! Den Eindruck, dass er sich dabei bewusst 
geworden wäre, mit diesem Geld über die Unterwühlung der Einigkeit der Heimat hinaus zugleich 
auch unsere Front und unsere Kriegskraft zu schwächen, und dadurch unseren Kriegsfeinden zu 
helfen, hat er freilich nicht gemacht. Aber auch als schwerer Fall von Hochverrat wäre dieser Fall 
anders bestraft worden, wenn nicht zum Schluss in der Hauptverhandlung - noch nach dem 
Strafantrag des Oberreichsanwalts – erwiesen worden wäre (Zeugin Hahn), dass er für seine 
Angestellten, die Soldaten sind, besonders viel tut; einem von ihnen, der schwerverletzt ist, sogar 
das Studium ermöglichen will. 
Das alles ließ dem Gericht seine Versicherung glaubhaft erscheinen, dass er nicht daran gedacht 
hat, den Feind des Reiches zu begünstigen. Und lässt seine Persönlichkeit in etwas besserem 
Lichte erscheinen. Deshalb hat der Volksgerichtshof seine Tat (§ 83 StGB.) als mit zehn Jahren 
Zuchthaus gesühnt angesehen, wodurch auch die Sicherheit des Reiches ihm gegenüber voll 
gewährleistet wird. 
Die nächste Gruppe der Angeklagten hat trotz Kenntnis des volksfeindlich-hochverräterischen 
Unternehmens keine Anzeige erstattet und außerdem ihr Ohr dem Feinde geliehen. Das sind 
Bollinger und Bauer. Bollinger war aus einer katholischen Jugendorganisation »Das neue 
Deutschland« (im Saargebiet vor dessen Heimkehr ins Reich) mit Graf bekannt. Diesem Bund 
gehörte übrigens auch Scholl an, den Bollinger ebenfalls daher kannte. Als Graf sich auf Anraten 
von Scholl entschloss, eine Reise ins Rheinland auch dazu zu benutzen, um in Universitätsstädten 
Bonn und Freiburg - bei Bekannten die Stimmung zu sondieren und für ihre volksfeindlichen Pläne 
zu werben, wollte er in Freiburg auch Bollinger sprechen, erfuhr aber, dass dieser nach Ulm 
gefahren war. Dort meldete er sich bei ihm und besuchte mit ihm zusammen dessen dortigen 
Bekannten. Bei diesem sprachen sie nichts Politisches. Spät abends aber, als Bollinger den Graf 
wieder zum Bahnhof begleitete, erzählte er ihm von den Gedanken und Plänen des Kreises Scholl 
in München. Seine Werbungsversuche waren erfolglos. Wohl aber ließ er ihm ein Flugblatt zurück. 
Das zeigte bald darauf Bollinger seinem Freunde, dem Mitangeklagten Bauer, übrigens auch einem 
Bekannten aus dem »neuen Deutschland«! Nicht um zu werben, sondern um ihm das Gespräch mit 
Graf zu erzählen. Bollinger und Bauer waren sich in der Ablehnung des Flugblattes und der ganzen 
Scholl‘schen Aktion einig. 
Um der Sicherung des Reiches willen muss ein Urteil wie dieses zeigen, dass, wer als reifer Mann 
mit Hochschulbildung, wie diese beiden, so etwas nicht anzeigt, ins Zuchthaus wandert. Die Polizei 
kann nicht überall sein. Die Volksgemeinschaft ist darauf angewiesen, dass jeder, der ein 
anständiger deutscher sein will, wenn er von so etwas erfährt, die Partei, den Staat und die 
Behörden unterstützt und solche hochverräterischen Unternehmungen meldet. Bei diesen beiden ist 
auch ihr Ungehorsam gegenüber dem Führer zu bestrafen: Weil sie, obwohl sie wussten, dass es 
der Führer verboten hat, ausländische Sender über militärische und innerpolitische Vorkommnisse 
abhörten. Sie taten das nämlich mehrmals über Wochenende gemeinsam auf einer Skihütte. Sie 
versuchen dies damit zu entschuldigen, sie hätten sich nur über angebliche Studentenunruhen in 
München unterrichten wollen. 
Eine dummdreiste Ausrede! Darüber unterrichtet man sich als ordentlicher Deutscher nicht im Radio 
Beromünster und London! 
Den schweren Fall der Nichtanzeige des Hochverrates (§ 139 StGB.) und das Abhören der 
Auslandsender (§ 1 der Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen) hat der 



Volksgerichtshof bei jedem mit sieben Jahren Zuchthaus bestraft. Beide baten zwar, ihnen ihre 
Berufsmöglichkeiten nicht zu zerstören. Daran hätten sie aber vorher denken sollen! 
Huber, Schmorell und Graf haben als Volksverräter, die im Kriege dem Feind geholfen und unsere 
Wehrkraft zersetzt haben, treulos gehandelt und der deutschen Jugend, - besonders der Jugend 
von Langemarck - Schande gemacht. Sie haben durch ihren Verrat ihre Ehre für immer verloren. 
Ihre Ehre haben durch ihre Treulosigkeit auch Grimminger, Bollinger und Bauer verwirkt; wie der 
Volksgerichtshof feststellt, auf eine ihrem Strafmaß gleiche Zeitspanne. 
Die dritte Gruppe der heutigen Angeklagten sind dumme Jungen und dumme Mädels, durch die die 
Sicherheit des Reiches nicht ernstlich gefährdet ist. 
An der Spitze stehen hier die Schüler und Klassenkameraden Hans Hirzel und Franz Müller. Hirzel 
unterhielt sich, wenn Scholl in Ulm auf Urlaub war, öfter mit diesem. Scholl hat, wie der 
Volksgerichtshof aus eigener Wahrnehmung weiß, einen stark suggestiven, durch Nur-
Intellektualität noch gesteigerten Einfluss, erst recht auf einen so unreifen Wirrkopf wie Hirzel, 
ausgeübt. Scholl bearbeitete Hirzel in seinem Sinne. Er riet ihm, sich politisch weiterzubilden, damit 
er beim Zusammenbruch Deutschlands als Redner im Sinne der SchoII'schen föderaIistisch-
individualistischen Mehrparteiendemokratie wirken könne! . . . 
Dem Volksgerichtshof fällt auf, dass aus einer Schulklasse drei Schüler (auch Heinrich Guter) in 
dieser Sache erscheinen und noch weitere erwähnt wurden! Da muss etwas nicht stimmen, was am 
Geiste dieser Klasse liegt und was der Senat nicht allein diesen Jungen zur Last legen kann. Man 
schämt sich, dass es eine solche Klasse eines deutschen humanistischen Gymnasiums gibt! Den 
Gründen hierfür im einzelnen nachzugehen, ist aber nicht Aufgabe des Volksgerichtshofes . . . 
Die Angeklagten, die verurteilt sind, müssen auch die Kosten dieses Strafverfahrens tragen. 
Nur besondere Kosten gegen Harnack trägt die Reichskasse, weil dieser freigesprochen ist. 
gez. Dr. Freisler, Stier. 
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Η αίθουσα 216 των δικαστηρίων στο Μόναχο  
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Το κελί του Alexander Schmorell 
 

 
 
Το εσωτερικό του κελιού 83 της φυλακής Neudeck στο Μόναχο, στο οποίο ο Alexander Schmorell 
παρέμεινε μέχρι την εκτέλεση του. Η ημερομηνία λήψης της φωτογραφίας είναι μεταξύ η 01.01.1943 
και 31.12.1943. http://www.sz-photo.de/?16607724099100603390&MEDIANUMBER=00004616 
Copyright:SZ Photo/Süddeutsche Zeitung Photo  

 
 

Το χαριτωμένο κελί προπαγάνδας στη φωτογραφία, πιθανόν και να μην αντιστοιχούσε στις 
πραγματικές συνθήκες κράτησης. Ο Alexander  είχε καταδικασθεί σε μόνμη απώλεια των πολιτικών 
δικαιωμάτων του, που σήμαινε ότι θα μπορούσε να είχε  κακομεταχείριση στη φυλακή ,να μην είχε 
κρεβάτι , κουβέρτες κλπ στο κελί του. 

  

http://www.sz-photo.de/?16607724099100603390&MEDIANUMBER=00004616


Το τελευταίο γράμμα του Alexander Schmorell  
 
 

Meine lieben Vater und Mutter!     München, den 13. Juli 1943 
Nun hat es doch nicht anders sein sollen, und nach dem Willen Gottes soll ich heute mein irdisches 
Leben abschließen, um in ein anderes einzugehen, das niemals enden wird und in dem wir uns alle 
wieder treffen werden. Dies Wiedersehen sei euer Trost und eure Hoffnung. Für euch ist dieser 
Schlag leider schwerer als für mich, denn ich gehe hinüber in dem Bewusstsein, meiner tiefen 
Überzeugung und der Wahrheit gedient zu haben. Dies alles lässt mich mit ruhigem Gewissen der 
nahen Todesstunde entgegensehen. Denkt an die Millionen von jungen Menschen, die draußen im 
Felde ihr Leben lassen - ihr Los ist auch das meinige. In wenigen Stunden werde ich im besseren 
Leben sein, bei meiner Mutter, und ich werde euch nicht vergessen, werde bei Gott um Trost und 
Ruhe für euch bitten. Und werde auf euch warten! Eins vor allem lege ich euch ans Herz: Vergesst 
Gott nicht!!! 
Euer Schurik 
 
 
«Αγαπημένοι μου πατέρα και μητέρα, 
τελικά δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα και σήμερα με το θέλημα του Θεού θα αποχωρήσω από την 
γήινη αυτή ζωή και θα υπάγω σε μία άλλη, η οποία δεν έχει τέλος και στην οποία θα ξαναβρεθούμε 
όλοι. Αυτή η αντάμωση ας είναι η παρηγοριά και η ελπίδα σας. Για εσάς είναι αυτό το χτύπημα 
δυσκολότερο από ότι για μένα, γιατί φεύγω με την ακλόνητη πεποίθηση, ότι υπηρέτησα την Αλήθεια. 
Αυτή η πεποίθηση μου επιτρέπει να αντιμετωπίσω την επερχόμενη ώρα του θανάτου με ήσυχη 
συνείδηση. Σκεφθείτε τα εκατομμύρια των νέων, που πεθαίνουν τώρα στα πεδία των μαχών. Το 
πεπρωμένο τους είναι και το δικό μου. Χαιρετίστε εγκάρδια όλους τους αγαπημένους μου 
γνωστούς...Σε λίγες ώρες θα είμαι σε μία καλύτερη ζωή, μαζί με την μητέρα μου και δεν θα σας 
ξεχάσω, θα παρακαλάω τον Θεό να σας χαρίσει παρηγοριά και γαλήνη. Θα σας περιμένω! Μόνο ένα 
θέλω να σας τονίσω: Μην ξεχνάτε τον Θεό!! 
Ο Σούρικ σας !» 

(η μετάφραση προέρχεται από :https://katanixis.blogspot.gr/2016/05/blog-post_1.html) 

 
(Shurik .ρωσικό υποκοριστικό το  οποίο χρησιμοποιείται  ακόμη και σήμερα στην οικογένεια Schmorell) 
http://orthodoxe-bibliothek.de/index.php/zeitschriften/der-boote/1993/1993-4/826 
 

  

https://katanixis.blogspot.gr/2016/05/blog-post_1.html
http://orthodoxe-bibliothek.de/index.php/zeitschriften/der-boote/1993/1993-4/826


Στις 13 Ιουλίου 1943 ο Alexander Schmorell και ο Kurt Huber εκτελέστηκαν  με 
γκιλοτίνα στη φυλακή Stadelheim στο Μόναχο  

 
Εδώ δολοφονήθηκαν τα μέλη του «Λευκού Ρόδου». Deutsches Historisches Museum 

  



Η γκιλοτίνα της φυλακής Stadelheim στο Μόναχο  
 

 
Fallbeil im Bayerischen Nationalmuseum: "Fund von singulärer Bedeutung" 

 
Όταν ο Χίτλερ ανήλθε στην εξουσία ανακοίνωσε ότι οι προδότες και αντιστασιακοί θα εκτελούνται 
και διέταξε να κατασκευαστούν 20 γκιλοτίνες. Με αυτές δολοφονήθηκαν 2.805 άτομα κατά τη 
διάρκεια της ναζιστικής εποχής.  
Στη φυλακή Stadelheim του Μονάχου, μεταξύ 1933 και 1945  δολοφονήθηκαν με γκιλοτίνα  
περισσότεροι από 1.000 φυλακισμένοι. Θεωρήθηκε ότι η γκιλοτίνα βυθίστηκε το 1945 στο Straubing 
στον Δούναβη. Αυτόπτες μάρτυρες το αντέκρουσαν και παρά την εντατική έρευνα η γκιλοτίνα δεν 
είχε βρεθεί.  
Στις 10 Ιανουαρίου 2014 μία είδηση κάνει το γύρο του κόσμου. Σε μία αποθήκη  του Εθνικού  
Μουσείου της  Βαυαρίας βρέθηκε η γκιλοτίνα του Λευκού Ρόδου.  
« Αυτή η φήμη υπάρχει  εδώ και πολύ καιρό, αλλά τώρα είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι είναι η γκιλοτίνα, 
με την οποία θανατώθηκαν ο Χανς και η Σοφί Scholl », δήλωσε ο Πρόεδρος του Λαογραφικού  
τμήματος του Μουσείου  dr. Sybe Wartena και επιβεβαίωσε έκθεση της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας. 

 
Πηγές: 

 http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/bild-942937-588060.html 

 http://www.sueddeutsche.de/muenchen/bayerisches-nationalmuseum-guillotine-der-geschwister-
scholl-aufgetaucht-1.1859781 

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2538973/How-Nazis-slaughtered-16-000-people-guillotine-
Found-Munich-cellar-death-machine-reveals-forgotten-horror.html 

 http://www.nytimes.com/2014/01/11/world/europe/a-guillotine-in-storage-bears-signs-of-a-role-in-
silencing-nazis-critics.html?_r=0  

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/bild-942937-588060.html
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/bayerisches-nationalmuseum-guillotine-der-geschwister-scholl-aufgetaucht-1.1859781
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/bayerisches-nationalmuseum-guillotine-der-geschwister-scholl-aufgetaucht-1.1859781
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2538973/How-Nazis-slaughtered-16-000-people-guillotine-Found-Munich-cellar-death-machine-reveals-forgotten-horror.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2538973/How-Nazis-slaughtered-16-000-people-guillotine-Found-Munich-cellar-death-machine-reveals-forgotten-horror.html
http://www.nytimes.com/2014/01/11/world/europe/a-guillotine-in-storage-bears-signs-of-a-role-in-silencing-nazis-critics.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/01/11/world/europe/a-guillotine-in-storage-bears-signs-of-a-role-in-silencing-nazis-critics.html?_r=0


"Ludwig-Maximilians-Universität München" 
 

 
1953 ,Αμφιθέατρο. Karin Kleeblatt (μητέρα του Christoph Probst),η σύζυγος του Dr.Schmorell, η σύζυγος του 
καθηγητή Huber, η Inge  Aicher-Scholl (αδελφή των Scholl ) και οι γονείς των Scholl  
http://www.welt.de/regionales/muenchen/article13849275/Kirche-ehrt-Widerstandskaempfer-Alexander-
Schmorell.html 

  

http://www.welt.de/regionales/muenchen/article13849275/Kirche-ehrt-Widerstandskaempfer-Alexander-Schmorell.html
http://www.welt.de/regionales/muenchen/article13849275/Kirche-ehrt-Widerstandskaempfer-Alexander-Schmorell.html


Ο τάφος του Alexander Schmorell 
 

 
 

Στις 14 Ιουλίου, το σώμα του Alexander Schmorell παραδόθηκε στην οικογένειά του. Τάφηκε στο 
νεκροταφείο Perlacher Forst  του Μονάχου. Στη βάση της επιτύμβιας στήλης υπάρχει ο 
παραδοσιακός ρωσικός ορθόδοξος σταυρός. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται  νεκρώσιμη ακολουθία 
στον τάφο του από τον κλήρο της  Ρωσικού καθεδρικού ναού του Μονάχου. 
 
(Ο πατέρας του,  γιατρός  Hugo,  ήταν προτεστάντης και η μητριά του Elisabeth καθολική)  



 
Russische Orthodoxe Kirche in München, Deutschland/ 
http://sobor.de/images/stories/pdf/Schmorell-B4-1993.pdf 

 

 
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Nikolai Artemoff του Ρωσσικού καθεδρικού ναου του Μονάχου στον τάφο 

του Alexander Schmorell το 2005  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ3tGZnNTNAhVCLsAKHXZdB3AQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sobor.de%2F&usg=AFQjCNF43XV-5F1JVRDcoeI-nxn2k4a-kg&sig2=2cyZL9cR9hCYfaNCuu_3Mw
http://sobor.de/images/stories/pdf/Schmorell-B4-1993.pdf


Ο νεομάρτυρας Αλέξανδρος ο εν Μονάχω μαρτυρήσας 
 

Τον Νοέμβριο του 1981 η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δήλωσε τον Alexander Schmorell  
Νεομάρτυρα κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με 
πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Μάρκου του Βερολίνου και της Γερμανίας (ROCOR) ξεκίνησε η 
διαδικασία αγιοποίησής του. Στις  11 Ιούλη του 1994  η απόφαση του Συμβουλίου των Επισκόπων, 
ήταν να δοξαστεί στη Γερμανική Επισκοπή της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο εξωτερικό ως 
τοπικά τιμώμενος άγιος. Το 2007, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία Απόδημου αποφάσισε την 
αγιοποίηση του Αλέξανδρου Schmorell. 
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2007, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Μάρκος  του Βερολίνου και της 
Γερμανίας κατευθύνθηκε στο Όρενμπουργκ μέσω Μόσχας για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που 
για 90η επέτειο από τη γέννηση του.( http://www.synod.com/synod/eng2007/10enorenburg.html) 

Στις 4 Φεβρουάρίου 2012 η διαδικασία αγιοποίησης του Alexander Schmorell ολοκληρώθηκε. 
 
(Στο σημείο αυτό οφείλω να αναφέρω ότι πολλοί καθολικοί αξιωματικοί που εκτελέστηκαν από το 
ναζιστικό καθεστώς, ανακηρύχτηκαν μάρτυρες της Καθολικής εκκλησίας. Ο καθηγητής Kurt Huber 
προστέθηκε το 1999 στο Γερμανικό Μαρτυρολόγιο του 20ου αιώνα. 
18.11.1999 - Nr. PRD99-072/ "Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20.Jahrhunderts" 
 http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=394&cHash=4196a482662c3e4c766fae12e5cda09d ) 
 

 
 
Πηγές: 
 Η αγιοποίηση του Αλέξανδρου Schmorell. στο Μητροπολιτικό ναό των Νεομαρτύρων και 

Ομολογητών της Ρωσίας στο Μόναχο 3 και 4 Φεβρουαρίου 2012/ 
https://www.flickr.com/photos/jimforest/sets/72157629206699911/with/6831871875/ 

 ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ. ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ/ 
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στο Εξωτερικό 
http://sobor.de/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Aeine-heiligsprechung-
verherrlichung-ist-eine-grossartige-und-durchaus-seltene-feierlichkeit&catid=79%3Aalexander-
schmorell-verherrlichung&Itemid=109&lang=de  

 http://www.pravmir.com/canonization-in-munich-saint-alexander-schmorell/ 

 

  

http://www.synod.com/synod/eng2007/10enorenburg.html
http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=394&cHash=4196a482662c3e4c766fae12e5cda09d
https://www.flickr.com/photos/jimforest/sets/72157629206699911/with/6831871875/
http://sobor.de/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Aeine-heiligsprechung-verherrlichung-ist-eine-grossartige-und-durchaus-seltene-feierlichkeit&catid=79%3Aalexander-schmorell-verherrlichung&Itemid=109&lang=de
http://sobor.de/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Aeine-heiligsprechung-verherrlichung-ist-eine-grossartige-und-durchaus-seltene-feierlichkeit&catid=79%3Aalexander-schmorell-verherrlichung&Itemid=109&lang=de
http://sobor.de/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Aeine-heiligsprechung-verherrlichung-ist-eine-grossartige-und-durchaus-seltene-feierlichkeit&catid=79%3Aalexander-schmorell-verherrlichung&Itemid=109&lang=de
http://www.pravmir.com/canonization-in-munich-saint-alexander-schmorell/


 
 

  



 
 

  



Orthodoxe Kirche spricht Widerstandskämpfer heilig 
 

Ein Gründungsmitglied der Widerstandsgruppe "Weiße Rose", Alexander Schmorell, ist für die 

Russisch-Orthodoxe Kirche jetzt ein Heiliger. 
 

 
Priester tragen eine Ikone für Alexander Schmorell durch die Kathedrale der Heiligen Neumärtyrer 
und Bekenner Russlands in München 

 
Die Russisch-Orthodoxe Kirche hat am Wochenende in München mit Alexander Schmorell (1917 
bis 1943) ein Gründungsmitglied der NS-Widerstandsgruppe "Weiße Rose" heiliggesprochen. Die 
Nazis hatten den deutsch-russischen Medizinstudenten 1943 mit dem Fallbeil hingerichtet. 
Die Ikone des "Neumärtyrers" wurde beim Gottesdienst am Samstag feierlich in die Mitte der Kirche 
getragen und verherrlicht. Auch am Sonntag in der sogenannten göttlichen Liturgie wird seiner im 
Rahmen des Pontifikalamts gedacht. 
Zusammen mit den Geschwistern Scholl gehörte Schmorell zu den führenden Köpfen der "Weißen 
Rose". Hans Scholl und er schrieben 1942 die ersten vier Flugblätter, Schmorell besorgte 
Schreibmaschine und Vervielfältigungsapparat. Nach der Festnahme der Scholls im Februar 1943 
versuchte sich Schmorell noch nach Österreich abzusetzen, aber die Flucht misslang. 
Die russischen Christen in der bayerischen Landeshauptstadt halten sein Andenken schon lange in 
Ehren. Schmorells Grab befindet sich in München nicht weit entfernt von seiner Hinrichtungsstätte 
und von der Russisch-Orthodoxen Kirche. 
 

Πηγή : DIE WELT/ 5.2.2012 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13851534/Orthodoxe-Kirche-spricht-Widerstandskaempfer-
heilig.html 
 
Neumärtyrer Alexander Schmorell .Die Engel staunten ob deiner Geduld 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH © 2001 - 2016 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/neumaertyrer-alexander-schmorell-die-engel-staunten-ob-deiner-geduld-
11639896/russisch-orthodoxe-priester-11639895.html  

http://www.welt.de/politik/deutschland/article13851534/Orthodoxe-Kirche-spricht-Widerstandskaempfer-heilig.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13851534/Orthodoxe-Kirche-spricht-Widerstandskaempfer-heilig.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/neumaertyrer-alexander-schmorell-die-engel-staunten-ob-deiner-geduld-11639896/russisch-orthodoxe-priester-11639895.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/neumaertyrer-alexander-schmorell-die-engel-staunten-ob-deiner-geduld-11639896/russisch-orthodoxe-priester-11639895.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article105955497/smb-schmorell1-DW-Politik-Muenchen-jpg.html


Η αντιναζιστική αγωγή ξεκινά από τα σχολεία 
 

Berufliche Schule"Alexander Schmorell" 
 

 

 
http://www.bs-schmorell.de/  

http://www.bs-schmorell.de/


kurt-huber-gymnasium gräfelfing münchen 

 
https://www.km.bayern.de/schule/0104.html?re=1 
 

Stadtteilschule Helmuth Hübener 

 

 
https://www.helmuthhuebener.de/  

https://www.km.bayern.de/schule/0104.html?re=1
https://www.helmuthhuebener.de/


Erwin-von-Witzleben-Grundschule 
 

 
 

Die Schule hat ihren Namen nach Erwin von Witzleben (1881-1944). Witzleben war 
Generalfeldmarschall und Widerstandskämpfer gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. 
Er wurde, nachdem das geplante Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 gescheitert war, zum 
Tode verurteilt. Das Urteil wurde am 8. August 1944 in Berlin-Plötzensee vollstreckt. An den 
Namensgeber erinnert eine Gedenktafel am Schuleingang, die am 4. Dezember 2001 enthüllt 
wurde…  
Το σχολείο πήρε το όνομά του από τον Erwin von Witzleben (1881-1944). Witzleben που ήταν 
Στρατάρχης και αντιστάθηκε ενάντια στην τυραννία των Ναζί. Μετά την προγραμματισμένη 
απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ που απέτυχει στις 20 Ιουλίου του 1944, 
καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ποινή εκτελέστηκε στις 8 Αυγούστου 1944 στο Βερολίνο-Plötzensee. Η 
ομώνυμη αναμνηστική πλάκα στην είσοδο του σχολείου, το οποίο παρουσιάστηκε στις 4 
Δεκεμβρίου 2001…. 

 
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/gebaeude-und-
anlagen/schulen/artikel.158806.php  

https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/gebaeude-und-anlagen/schulen/artikel.158806.php
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/gebaeude-und-anlagen/schulen/artikel.158806.php


Christoph Probst Gymnasium 

 

 
http://www.christoph-probst-gymnasium.de/ 
 

Graf-Wilhelm-Schule Steinhude 

 
http://www.gws-steinhude.de/  

http://www.christoph-probst-gymnasium.de/
http://www.gws-steinhude.de/


Sophie + Hans Scholl Schule Wiesbaden 

 

 
 
 
 

Copyright © 2016 Sophie + Hans Scholl Schule Wiesbaden 
http://www.sophie-und-hans-scholl-schule.de/  

http://www.sophie-und-hans-scholl-schule.de/


…και στην Ελλάδα; 
 

Στον πεζόδρομο της Γλάδστωνος, σε  πλήρη εγκατάλειψη, δίπλα στα τραπεζάκια του 
σουβλατζίδικου, βρίσκεται το μνημείο που στήθηκε για να τιμήσει τους εκτελεσθέντες πατριώτες της 
ΠΕΑΝ. Με τρόπο αυτό ή χώρα μας τιμά την Ιουλία Μπίμπα!!! 

 
 

 
Το μνημείο για την ηρωίδα Παναγιώτα Σταθοπούλου είναι μια παραμελημένη πινακίδα που 
τοποθετήθηκε στο πάρκο , επειδή οι ένοικοι της πολυκατοικίας που χτίστηκε στη θέση που ήταν το 
σπίτι της , αρνήθηκαν να τοποθετηθεί στην είσοδο .  



Στη χώρα μας τιμώνται από την πολιτεία οι ναζιστές, με τρανταχτό παράδειγμα το Χρήστο Καβράκο 
που το όνομά του δόθηκε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και προφανώς η προτομή του είναι 
καλοδιατηρημένη και βρίσκεται σε περίοπτη θέση. 

 

 
 
(Στην ιστοσελίδα http://www.ionikienotita.gr/?p=6561 , υπάρχει η πλήρης τεκμηρίωση για την δολοφονική 
δοσιλογική και ναζιστική δράση του)  

http://www.ionikienotita.gr/?p=6561


Η αντιναζιστική αγωγή φαίνεται στα ονόματα των δρόμων 

 

 
 
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schmorellplatz.jpg


…και στην Ελλάδα; 
 

 
 

 
  



«…ein rücksichtsloser Kampf gegen Hitler und seine allzuvielen Helfershelfer, 
Parteimitglieder, Quislinge usw. vorausgehen…» 
        Flugblätter der Weißen Rose IV 

 

«...Μια ανελέητη πάλη ενάντια στο Χίτλερ και τα τσιράκια του…» 

 

 

«Jetzt, da uns in den letzten Jahren die Augen vollkommen geöffnet worden 

sind, da wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, jetzt ist es allerhöchste Zeit, 

diese braune Horde auszurotten.» 

 

«Τώρα που τα τελευταία χρόνια τα μάτια μας έχουν ανοίξει εντελώς, που 

γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο αντίπαλος μας , τώρα είναι καιρός να 

εξαλειφθούν οι ΝΑΖΙ» 

 

 

     Παρακαλείστε να αντιγράψετε και να διανείμετε 

 


