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Στη µνήµη των γονέων µου, Σπύρου και Σοφίας 
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Πρόλογος συγγραφέα  

 παρούσα µελέτη πραγµατεύεται το βίο και την πολιτεία του 

Επιλοχία Φρειδερίκου/Φριτς Χέρµαν Σούµπερτ (Friedrich/ 

Fritz Hermann Schubert), ενός ιδιότυπου χαρακτήρα και 

σκληρού τροµοκράτη και εγκληµατία πολέµου, ο οποίος έδρασε ως 

διερµηνέας, κατάσκοπος και διοικητής του διαβόητου «Σώµατος Κυ-

νηγών», µε το οποίο διέπραξε πολλούς φόνους, βασανιστήρια, λεη-

λασίες, καταστροφές και απαγωγές αθώων στην Κρήτη και στη Μα-

κεδονία κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Επιπλέον, η µελέτη ασχολείται 

διεξοδικά µε τη µεταπολεµική περιπέτεια, αποκάλυψη, σύλληψη και 

δίκη του Σούµπερτ από το Ειδικό Στρατοδικείο Εγκληµατιών Πολέ-

µου στην Αθήνα και την εκτέλεσή του στη Θεσσαλονίκη. Σηµαντικό 

επίσης µέρος της εργασίας αναφέρεται στους Σουµπερίτες, τους γερ-

µανόφιλους και εθνικιστές Έλληνες που συνέπραξαν µε το Σούµπερτ 

σε βιαιότητες εναντίον των συµπατριωτών τους. Μέχρι και σήµερα σε 

µερικές περιοχές
1
 οι χαρακτηρισµοί «Σουµπερίτης» και «Σουµπεριτι-

σµός» είναι στη λαϊκή κουλτούρα ύβρεις συνώνυµες µε την προδοσία 

και τη βαναυσότητα.  

                                                      
1. Σε ποδοσφαιρικούς αγώνες οι Χανιώτες συχνά βρίζουν τους Ηρακλειώτες 

αποκαλώντας τους «Σουµπερίτες Καστρινούς...» (www.artablogs.gr). Σύµφωνα 

µε τη µαρτυρία του Χανιώτη Παναγιώτη Μάντακα (µαγνητοφωνηµένη τηλεφωνι-

κή συνέντευξη, Χανιά, 3.5.2008) «τους Ηρακλειώτες τους λέµε Ζουµπερίτες». Να 

σηµειωθεί ότι «ζούµπερο» στην κρητική διάλεκτο σηµαίνει «ζώο» «κτήνος». Σε 

χωριά της περιοχής του Παγγαίου της Ανατολικής Μακεδονίας η φράση «κάνεις 

σαν τον Σούµπερ» χαρακτηρίζει το «σκληρό, αµετανόητο και εκδικητικό άνθρω-

πο», βλ. Στράτος Θεοχάρης, µαγνητοφωνηµένη τηλεφωνική συνέντευξη, Βρασνά, 

9.3.2007. 

Η

 



ΘΑΝΑΣΗΣ Σ. ΦΩΤΙΟΥ 

 22

Η µελέτη αποσκοπεί: 1) να προσδιορίσει, όσο επιτρέπουν φυσικά 

οι υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης, τις πρακτικές που ο Σούµπερτ 

και το Σώµα του εφάρµοσαν κατά την εκτέλεση πράξεων βίας και 

τροµοκρατίας, 2) να ξεχωρίσει, στα κείµενα και στις µαρτυρίες που 

αναφέρονται στη ζωή και τη δράση του Σούµπερτ, ποια στοιχεία είναι 

ή µπορούν να είναι ιστορικά τεκµηριωµένα και ποια αποτελούν µύ-

θους, εικασίες και γενικεύσεις, 3) να συµπληρώσει τα κενά που αφο-

ρούν τη σταδιοδροµία του Σούµπερτ στη Μέση Ανατολή πριν το 

1941 και την πολυσχιδή δράση του κατά την Κατοχή, 4) να φέρει στο 

φως άγνωστα µέχρι σήµερα γεγονότα και επεισόδια, αλλά και να δι-

ευρύνει τα ήδη εξιστορηµένα στις πηγές µε περισσότερες λεπτοµέρει-

ες, ώστε ο αναγνώστης να εκτιµήσει ακριβέστερα την έκταση και το 

βάθος των βιαιοπραγιών του Σούµπερτ και των στενών του στελεχών 

που θεωρούνταν µια από τις µεγαλύτερες µάστιγες του ελληνικού 

πληθυσµού και 5) να θέσει τέλος, στο µέτρο του δυνατού, στην ανα-

παραγωγή στερεοτύπων που δεν αντέχουν σε επιστηµονικό έλεγχο, 

αλλά υπηρετούν µάλλον εικασίες και µυθοπλασίες, τάση που συνεχί-

ζεται ακόµη και σε πρόσφατες δηµοσιεύσεις.
2
  

Το θέµα στο οποίο εστιάζεται η παρούσα µελέτη έχει ελάχιστα ερευνη-

θεί και µελετηθεί για τους εξής κυρίως λόγους. Πρώτον, εξαιτίας της έλ-

λειψης αρχειακού υλικού και σχετικών µαρτυριών, δεύτερον, λόγω του 

ιδιάζοντος χαρακτήρα του «Σώµατος Σούµπερτ», το οποίο συχνά οι Έλλη-

νες το συνέχεαν µε γερµανικές µονάδες και συνεπώς καταλόγιζαν τις βιαι-

οπραγίες του στις τελευταίες, και τρίτον, γιατί οι αρµόδιες γερµανικές 

στρατιωτικές αρχές (Γραφείo Ic), οι οποίες δεν θεωρούσαν το «Σώµα 

Σούµπερτ» κανονικό τµήµα του στρατού της Βέρµαχτ, συστηµατικά από-

φευγαν να καταγράψουν τις δραστηριότητές του στο «ηµερολόγιο» 

(Tagebuch) και στις αναφορές που υπέβαλαν στα Αρχηγεία τους, ούτως 

ώστε σήµερα να είναι καταφανής η απουσία του Σούµπερτ και της οµάδας 

του από τα στρατιωτικά αρχεία της Βέρµαχτ που τηρούνται στην πόλη 

                                                      
2. Ανώνυµος, «Τα... µπάσταρδα του Χίτλερ που έσφαζαν µετά µουσικής», Το 

Ποντίκι, 19.10.2006. 
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Freiburg. Ο Μαρκ Μαζάουερ, συγγραφέας του βιβλίου Στην Ελλάδα του 

Χίτλερ (1994) σε απάντηση ηλεκτρονικής επιστολής µου έγραψε: «O 

Σούµπερτ ήταν ένας πολύ καταχθόνιος χαρακτήρας και πάντα έψαχνα να 

βρω υλικό γι’ αυτόν, αλλά δεν βρήκα τίποτε το σηµαντικό. Από τα ελληνι-

κά αρχεία είναι µάλλον απίθανο να βγάλεις τίποτε. Αµυδρά θυµούµαι ότι 

δικάσθηκε προς το τέλος του πολέµου, αλλά ιδέα δεν έχω που θα µπορέ-

σεις να βρεις τις δικογραφίες. Ακόµη και τα γερµανικά στρατιωτικά αρχεία 

της Βέρµαχτ δεν νοµίζω ότι κι αυτά θα σε βοηθήσουν καθόλου».
3
 Και είχε 

δίκιο, γιατί κανένα από τα γνωστά γερµανικά αρχεία δεν προσφέρει τίποτε 

αξιόλογο στο προκείµενο θέµα. Όσον αφορά την εντόπιση των δικογρα-

φιών από τη δίκη του Σούµπερτ στην Ελλάδα, ο ιστορικός Χάγκεν Φλάι-

σερ, ο οποίος έχει εξαντλητικά ερευνήσει το ζήτηµα, ανακάλυψε ότι «τα 

περισσότερα κρατικά ελληνικά έγγραφα περί εγκληµατιών πολέµου πολ-

τοποιήθηκαν το 1975 µε την έγκριση του τότε υπουργού ∆ικαιοσύνης!».
4
 

Είναι άξιο σηµείωσης ότι από τα δικόγραφα σώθηκε η απόφαση του Ειδι-

κού Στρατοδικείου Εγκληµατιών Πολέµου µε την οποία ο Σούµπερτ κατα-

δικάσθηκε σε θάνατο, στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου 1947. Όσον αφορά 

τις δικογραφίες δωσιλόγων του Ειδικού ∆ικαστηρίου Ηρακλείου, λίγο 

µετά την καταστροφή των φακέλων στη Χαλυβουργική το 1989 από την 

κυβέρνηση Α. Παπανδρέου, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου Α. 

Αυγουλέας
5
, έντεχνα διέδωσε ότι κατ’ εντολήν του το αρχείο δωσιλόγων 

Ηρακλείου καταστράφηκε, ενώ στην πραγµατικότητα αυτό είχε µεταφερθεί 

σε κάποια αποθήκη του Πρωτοδικείου. Ο υπάλληλος, ο υπεύθυνος για το 

αρχείο, επέµενε σε όσους ζητούσαν να ερευνήσουν το αρχείο ότι οι δικο-

γραφίες είχαν προ πολλού γίνει παρανάλωµα του πυρός κατά διαταγή του 

Αυγουλέα. Μόλις το 2009, κατόπιν αδείας της Αρχής Προστασίας ∆εδο-

µένων, στον Παναγιώτη Λάµπρου, µεταπτυχιακό φοιτητή του Πανεπιστη-

µίου Κρήτης, και ύστερα από πιέσεις από ανώτερη δικαστική αρχή, ο εν 

                                                      
3. Mark Mazower, ηλεκτρονική επιστολή στο γράφοντα, 18 Ιουλίου 2001. 

4. Τα Νέα, 23.9.1998. 

5. Κωνσταντίνος Μαµαλάκης, µαγνητοφωνηµένη τηλεφωνική συνέντευξη, Ηρά-

κλειο, 26.3.2005. 
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λόγω υπάλληλος υποχρεώθηκε να παραδεχθεί την ύπαρξη του επίδικου 

αρχείου και να επιτρέψει την πρόσβαση σε αυτό. Το αρχείο αποτελεί θη-

σαυρό δικογράφων µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και πολλά ανα-

φερόµενα σε δίκες Σουµπεριτών που είχαν υπηρετήσει στην Κρήτη και 

στη Μακεδονία.
6
 Συµπερασµατικά, η έλλειψη αρχειακού υλικού αποτε-

λούσε ένα τεράστιο πρόβληµα που αντιµετώπιζε όποιος αποφάσιζε να 

αναλάβει επιστηµονική έρευνα στις δραστηριότητες του Σούµπερτ και του 

σώµατός του. 

Το ενδιαφέρον µου γεννήθηκε πριν από πολλά χρόνια και µε την 

πάροδο του χρόνου αυξήθηκε, για να «ωριµάσει» µετά τη Μεταπολί-

τευση, όταν πια αποφάσισα να µάθω από συγγενείς και άλλους συγ-

χωριανούς από ποιον και γιατί καταστράφηκε το χωριό των γονέων 

µου, το καλοκαίρι 1944. Η πυρπόληση της Μαραθούσας, µικρού χω-

ριού στις βόρειες υπώρειες του όρους Χολοµώντα Χαλκιδικής, σε 

γενικές γραµµές, µου ήταν βέβαια γνωστή, γιατί µικρό παιδί τότε 

διέφυγα µε την οικογένειά µου στα βουνά, µόλις λίγες ώρες προτού 

τα σπίτια και οι ελάχιστοι κάτοικοι που παρέµειναν γίνουν παρανά-

λωµα του πυρός. Μεταπολεµικά, η µακρά περίοδος σιωπής και «η 

στρατηγική της λήθης»
7
 κατέστησαν τέτοια θέµατα ταµπού ακόµη και 

σε οικογενειακές συζητήσεις. H µητέρα µου πότε πότε έλυνε τη σιω-

πή της για να εκφράσει το βαθύ καηµό της προσφυγιάς που δοκίµασε 

από µικρή, λέγοντας «καταραµένοι να ’ναι οι Ταγµατασφαλίτες, οι 

Γερµανοί και οι Βούργαροι που για τρίτη φορά µας έκαναν πρόσφυ-

                                                      
6. Παναγιώτης Λάµπρου, ηλεκτρονική επιστολή στο γράφοντα, Ηράκλειο, 

10.6.2010. Ο Λάµπρου ερευνά το αρχείο των δωσιλόγων ως µια από τις πηγές 

για τη µελέτη της Ηρακλειώτικης κοινωνίας κατά την περίοδο της Κατοχής. Η 

αγαστή συνεργασία µε τον Π. Λάµπρου αποδείχθηκε εποικοδοµητική. Όχι µόνο 

ανταλλάγησαν απόψεις σε θέµατα κοινά στην έρευνά µας, αλλά και επιβεβαιώθη-

καν, µε βάση το πρόσφατα «ανακαλυφθέν» αρχείο, πληροφορίες σχετικά µε τις 

δίκες σηµαντικού αριθµού Σουµπεριτών. Το αρχείο δωσιλόγων σήµερα φυλάσ-

σεται στα ΓΑΚ Ηρακλείου. 

7. Τάσος Κωστόπουλος, Η αυτολογοκριµένη µνήµη. Τα Τάγµατα Ασφαλείας και 

η µεταπολεµική εθνικοφροσύνη, Αθήνα 2005, σελ. 87. 
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γες», υπονοώντας ότι τις δυο άλλες φορές, το 1914 και 1922, αίτιοι 

της προσφυγιάς της ήταν οι Τούρκοι. 

Το γεγονός της καταστροφής παρέµεινε στη µνήµη µου σαν ένας 

εφιάλτης που αρνείται να εξαφανισθεί. Έτσι, ύστερα από τρεις σχεδόν 

δεκαετίες µετά το πόλεµο, το επεισόδιο ανασκαλεύθηκε το καλοκαίρι 

του 1979 στο σπίτι του θείου Νικόλα στη Μαραθούσα. Είχε γερό 

µνηµονικό και η αφήγησή του ήταν ζωντανή και δραµατική. Όταν 

τελείωσε τη λεπτοµερή αφήγησή του, τον ρώτησα ποιος ήταν ο αρχη-

γός των Γερµανών ή των Ταγµατασφαλιτών που αποφάσισε να κάψει 

το χωριό και πήρα την απάντηση «Ποιος να ξέρει; Άγνωστος ήταν».
8
 

Την ίδια µέρα άφησα τη Μαραθούσα και κατέβηκα στη Νέα Απολλω-

νία, έδρα των Γερµανών και Ταγµατασφαλιτών, σκεφτόµενος µήπως 

ο θείος Γιάννης θα µπορούσε να ικανοποιήσει την περιέργειά µου. Η 

απάντησή του ήταν αποκαλυπτική «Εδώ εγκαταστάθηκε ένας Γερµα-

νός ταγµατασφαλίτης, ο Σούµπερ, µε το τάγµα του γύρω στους 150, 

όλοι Κρητικοί. Αυτοί έκαψαν τη Μαραθούσα. Εγώ γνώρισα τον υπαρ-

χηγό του, Γερµανάκη, που δυο φορές δοκίµασε να µας συλλάβει στα 

κρησφύγετά µας στα Μπεσίκια».
9
 ∆εν ήξερε τίποτε περισσότερο για 

το Γερµανό αυτό και τη δράση του πριν αφιχθεί στη Νέα Απολλωνία, 

τον Ιούνιο του 1944. Στο σηµείο αυτό σταµάτησε η πρώτη µου από-

πειρα να συγκεντρώσω πληροφορίες γύρω από την καταστροφή της 

Μαραθούσας. Η πρόθεσή µου τότε ήταν απλώς η ικανοποίηση µιας 

περιέργειας. 

Λόγω πρόσθετων πανεπιστηµιακών καθηκόντων επανήλθα στο 

θέµα ύστερα από εικοσαετία. Το 1999, µια δεκαετία µετά την κατάρ-

ρευση του κοµµουνισµού, επέστρεψα από τον Καναδά στη Νέα Απολ-

λωνία για να ηχογραφήσω συνεντεύξεις µε ανθρώπους της παλιάς 

και νέας γενιάς, οι οποίοι, υπέθεσα, θα αισθάνονταν πιο ελεύθεροι 

τώρα να µιλήσουν για τις εµπειρίες που βίωσαν κατά την Κατοχή. 

                                                      
8. Νικόλαος Φωτίου, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, Μαραθούσα, 14.8.1979. 

9. Ιωάννης Τσολάκης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, Νέα Απολλωνία, 

14.8.1979. 
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Όσοι δεν µε γνώρισαν φάνηκαν επιφυλακτικοί ή απρόθυµοι να µιλή-

σουν όταν τους εξήγησα ότι σκόπευα να γράψω τοπική ιστορία, δη-

λαδή το χρονικό των χωριών που βρίσκονται στα βόρεια της λίµνης 

Βόλβης και τα οποία δεινοπάθησαν από τους εχθρούς όχι µόνο από 

το «τάγµα» του Σούµπερτ, αλλά και από τους Γερµανούς και τους 

Βουλγάρους. Τελικά, υποχώρησα µπροστά στο τείχος της σιωπής που 

υψώθηκε µπροστά µου. Τότε διαπίστωσα ότι «οι τραυµατικές εµπει-

ρίες ασκούν µεγαλύτερη αρνητική επίδραση στον ψυχισµό σε σχέση 

µε εκείνη των φυσικών καταστροφών»
10

 µε αποτέλεσµα τα προσωπι-

κά βιώµατα να σφραγίζονται µε τη σιωπή. 

Ένας από τους χωρικούς, έφηβος ακόµη το 1944, έδειξε προθυµία 

να µιλήσει για το Σούµπερτ, αρχίζοντας την αφήγησή του µε την εξής 

εισαγωγή:  

«Ο Σούµπερ ήταν Ελληνογερµανός, ο οποίος συγκρότησε ένα λόχο 

από Κρητικούς που έβγαλε από τις φυλακές. Όταν ήρθε στη Μακε-

δονία πρόσθεσε και µερικούς Πόντιους Μπαφραλήδες από το Ό-

µπαρ. Έναν από τους πιο σπουδαίους, ονόµατι Λάζαρος, έτυχε να 

το συναντήσω στο καφενείο του χωριού του στη δεκαετία του ’50, 

όταν πήγα εκεί για ξυλεία. Μου µίλησε για τη θητεία του στη Νέα 

Απολλωνία και πόσο υπερήφανος ήταν για την υπηρεσία του στο 

σώµα του Σούµπερ. Ο Σούµπερ στρατολόγησε µε τη βία και µερικά 

παιδιά από χωριά της ∆υτικής Χαλκιδικής. ∆υο νεαροί από τα Πε-

τράλωνα εκµυστηρεύθηκαν στη µάνα µου ότι ήθελαν να λιποτακτή-

σουν και αυτή τους έστειλε στην Αµαλία που τους φυγάδευσε. Εδώ 

ο Σούµπερ έφερε και τη γυναίκα του την Καίτη, δασκάλα από τα 

Γιαννιτσά, η οποία µας διευκόλυνε όσο µπορούσε. Στο τέλος του 

πολέµου, τη δικάσανε για συνεργασία και την εκτελέσανε. Ο Σού-

µπερ και οι επιτελείς του, Γερµανάκης και Καπετανάκης, ήταν οι 

πιο αιµοβόροι. Βασάνισαν και σκότωσαν πολλούς από το χωριό µας 

και τα γύρω χωριά. Τον Αύγουστο το τάγµα έφυγε και εγκαταστά-

θηκε στο Χορτιάτη τον οποίο έκαψε µαζί µε τα γυναικόπαιδα. Στο 

τέλος του πολέµου ο Σούµπερ έφυγε στη Γερµανία και το 1946 γύ-

                                                      
10. Βαγγέλης Καραµανωλάκης, «Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο: Το βίωµα του Εµφυλίου 

Πολέµου», Η Αυγή, 20.9.2009. 
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ρισε στην Ελλάδα µε το όνοµα Γεωργιάδης. Η οργάνωση [ΕΑΜ] 

τον ανακάλυψε στον Πειραιά, τον συνέλαβε και, αφού δικάσθηκε, 

εκτελέσθηκε».
11

 

Ένα µεγάλο µέρος από τις πληροφορίες, αποκαλυπτικές και ενδι-

αφέρουσες, ήταν προφανώς αναπαραγωγή από αφηγήσεις τρίτων 

προσώπων και από τα µέσα ενηµέρωσης, όπως ο ίδιος ο µάρτυρας 

παραδέχθηκε. Φυσικά η αφήγησή του περιείχε ανακρίβειες που δια-

πιστώθηκαν µόνο αργότερα κατά την διάρκεια της έρευνας. Οµολο-

γουµένως τα νέα στοιχεία στο κείµενο του Νεοαπολλωνιώτη κέντρι-

σαν το ενδιαφέρον µου για να αναζητήσω περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά µε το πρόσωπο του Σούµπερτ. Η Κατοχή, το νέο πεδίο έρευ-

νάς µου, ήταν σε αδρές µόνο γραµµές γνωστή. Γι’ αυτό ανέτρεξα σε 

άτοµα που θα µπορούσαν, κατά την κρίση µου, να µε βοηθήσουν. 

Η αναφορά στην παρουσία πολλών Κρητικών στο σώµα του Σού-

µπερτ προκάλεσε την περιέργειά µου να ψάξω τη σχέση του Σού-

µπερτ µε την Κρήτη. Ο Μανώλης Φραγκιαδάκης, ένας παλιός φίλος 

µε τον οποίο συνυπηρέτησα στο Πολεµικό Ναυτικό, µε ενδιαφέροντα 

για την ιστορία της Κρήτης, ανταποκρίθηκε πρόθυµα στο αίτηµά µου 

και κατάφερε να προµηθευθεί ένα απόσπασµα των πρακτικών της 

δίκης του Σούµπερτ µε το εξής σχόλιο «ένας φίλος µου µου έδωσε το 

απόσπασµα αυτό και µου είπε ότι µόνο αυτό διαθέτει».
12

 Ήταν το 

πρώτο και µάλιστα πολύ σηµαντικό έγγραφο –παρόλο που το εισαγω-

γικό µέρος έλειπε– διότι περιέχει ένα µακρύ κατάλογο µε τα ονόµατα 

των τόπων και των θυµάτων του Σούµπερτ στην Κρήτη και στη Μα-

κεδονία από το 1941 µέχρι το 1944. Ονοµάζονται µικρά χωριά, ό-

πως το Ελευθεροχώρι, το Ασβεσταριό, η Γοργόπη και η Κάρπη στις 

ανατολικές υπώρειες του Πάικου, αλλά αποσιωπώνται τα εγκλήµατα 

του Σούµπερτ στα χωριά στη νότια περιοχή της λίµνης Βόλβης (Νέα 

                                                      
11. Θεόφιλος Τσολάκης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, Νέα Απολλωνία, 

16.6.1999. 

12. Μανώλης Φραγκιαδάκης, προσωπική επιστολή στο γράφοντα, Ηράκλειο, 

18.12.2001. 
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Απολλωνία, Νέα Μάδυτος, Μελισσουργός, Μαραθούσα). Προς το 

παρόν άφησα την περίπτωση της Κρήτης και εστίασα το ενδιαφέρον 

µου στο χώρο της Μακεδονίας, αποσκοπώντας την εντόπιση γρα-

πτών πηγών σχετικά µε την περιοχή Βόλβης. 

Από το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανε-

πιστήµιο επωφελήθηκα της ευγενικής προσφοράς του καθηγητή 

Γιάννη Χασιώτη, παλιού φίλου από τα φοιτητικά χρόνια και του συ-

ναδέλφου του, Βασίλη Γούναρη. Ο τελευταίος µε έφερε σε επαφή µε 

το Στράτο ∆ορδανά, ο οποίος προθυµότατα µου απέστειλε αντίγραφο 

της διδακτορικής του διατριβής µε θέµα τα αντίποινα των Γερµανών 

στη Μακεδονία, η οποία αργότερα εκδόθηκε σε βιβλίο.
13

 Η εργασία, 

εντυπωσιακή ιδίως από την άποψη περιεχοµένου, τεκµηρίωσης και 

ύφους, αντλεί πληροφορίες από πολλές ξένες και ελληνικές αρχειακές 

πηγές. Για την περίπτωση του Σούµπερτ και του σώµατός του ο συγ-

γραφέας στήριξε την αφήγησή του σε πληροφορίες που συγκέντρωσε 

αποκλειστικά από τα ελληνικά αρχεία. Ειδικότερα ο ∆ορδανάς
14

 ανα-

κάλυψε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης τα πρακτικά και τις αποφάσεις του 

Ειδικού ∆ικαστηρίου ∆ωσιλόγων που αφορούν τις µετακατοχικές δί-

κες εθελοντών στο σώµα Σούµπερτ. Το αρχείο αυτό µαζί µε τα ιστο-

ρικά αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Μουσείου Μπενάκη, 

στο οποίο τηρούνται οι εκθέσεις του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού, 

αποτέλεσε µια από τις πιο σηµαντικές πηγές για τις δραστηριότητες 

του Σούµπερτ και της οµάδας του στην Κεντρική Μακεδονία. Εκτός 

από µια σύντοµη µνεία, η περιοχή της Βόλβης παραδόξως απουσιάζει 

από τα παραπάνω ιστορικά αρχεία. Τα ελληνικά αρχεία ήταν η δεύτε-

ρη απογοήτευσή µου, οπότε άρχισα πια να προβληµατίζοµαι πώς θα 

µπορούσα να συνδέσω τη δράση του Σούµπερτ στην περιοχή Βόλβης 

µε εκείνη στην Κεντρική Μακεδονία. Η σύνδεση προς στιγµήν ήταν 

αδύνατη γιατί στη διατριβή του ∆ορδανά ο κύκλος της δράσης του 

                                                      
13. Στράτος Ν. ∆ορδανάς, Το αίµα των αθώων. Αντίποινα των γερµανικών αρ-

χών κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944, Αθήνα 2007. 

14. Στο ίδιο, σελ. 24-25. 
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Σούµπερτ δεν ήταν πλήρης. Εποµένως, τα κενά θα µπορούσαν να 

καλυφθούν µόνο ύστερα από επίµονη και ενδελεχή έρευνα στα ελλη-

νικά αρχεία και ιδιαίτερα στους δωσιλογικούς φακέλους του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης. 

Στις αρχές του 2004, ο ∆ορδανάς συνέχισε την έρευνά του στο 

Εφετείο Θεσσαλονίκης για την εξεύρεση φακέλων σχετικών µε τις 

δίκες των δωσιλόγων που συγκρότησαν τα διάφορα Τάγµατα Ασφα-

λείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Στους σωρούς των φακέλων εντο-

πίσθηκε και ένας φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε το Σούµπερτ και 

τους άνδρες του. Ο ερευνητής έθεσε στη διάθεσή µου κατ’ επιλογήν 

φωτοτυπηµένα έγγραφα τα οποία µελέτησα στη Θεσσαλονίκη. Το πε-

ριεχόµενο του φακέλου αποτελείται από βουλεύµατα, πρακτικά και 

αποφάσεις του Ειδικού ∆ικαστηρίου ∆ωσιλόγων Θεσσαλονίκης από 

το 1945 µέχρι το 1948, αναφορές αστυνοµικών και πολιτικών αρ-

χών, ένορκες καταθέσεις µαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης και 

εξετάσεις κατηγορουµένων που υπηρέτησαν στο σώµα του Σούµπερτ. 

Το δικογραφικό αυτό υλικό αποδείχθηκε αρκετά πλούσιο για τα κα-

λυφθούν τα υπάρχοντα κενά και να συµπληρωθούν µε περισσότερες 

και ακριβέστερες λεπτοµέρειες τα επεισόδια από τη δράση του Σού-

µπερτ και του σώµατός του στη Μακεδονία. Ενδεικτικά χρονολογή-

θηκαν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι µετακινήσεις και οι σταθµοί του 

Σούµπερτ στα διάφορα µέρη και ήρθαν στο φως η παραµονή και η 

δράση του σε χωριά της ∆υτικής Χαλκιδικής. Για την περιοχή της 

Βόλβης το αρχειακό υλικό, αν και φειδωλό, χρησιµοποιήθηκε ως 

στήριξη για τις προφορικές µαρτυρίες από χωριά της Βόρειας Χαλκι-

δικής. Με βάση λοιπόν το νέο αρχειακό υλικό επανεξετάσθηκαν οι 

δραστηριότητες του Σούµπερτ στη Μακεδονία µε αποτέλεσµα να δη-

µοσιευθεί ένα προκαταρκτικό άρθρο.
15

 Κατά τις συναντήσεις και συ-

ζητήσεις που επακολούθησαν, ο ∆ορδανάς µε ενθάρρυνε να αναλάβω 

την έρευνα της εγκληµατικής πορείας του Σούµπερτ από την εγκατά-

                                                      
15. Θεσσαλονικέων Πόλις, «Έγκληµα και τιµωρία: Ο “Μακεδόνας” Φριτς Σού-

µπερτ (1941-1947)», τεύχος 20, 2006, σελ. 66-103. 
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στασή του στην Κρήτη το 1941 µέχρι την καταδίκη του το 1947. Την 

πρότασή του θεώρησα ως πρόκληση, αλλά και βαριά ευθύνη για κά-

ποιον που έµπαινε σε ένα νέο πεδίο ιστορικής έρευνας και ιδιαίτερα 

σε εκείνο της Κρήτης, το οποίο χωρίς βοήθεια θα ήταν δύσκολο να το 

πλησιάσει. 

Στις αρχές του 2005, ο Μ. Φραγκιαδάκης µε έφερε σε επικοινω-

νία µε τον Κώστα Μαµαλάκη, επιµελητή σύγχρονης ιστορίας στο Ι-

στορικό Μουσείο Κρήτης στο Ηράκλειο, ο οποίος είχε ήδη γίνει η 

αφορµή, ύστερα από τα αποσπάσµατα των πρακτικών της δίκης του 

Σούµπερτ που διέθεσε, να κινήσει το ενδιαφέρον µου για το Γερµανό 

εγκληµατία και τη δράση του στην Κρήτη. Έκτοτε, ο Μαµαλάκης πα-

ρέµεινε ένας από τους πιο στενούς και πολύτιµους συνεργάτες της 

έρευνας, η οποία χωρίς τη συµβολή του δεν θα µπορούσε να φέρει 

στο φως άγνωστα µέχρι σήµερα στοιχεία γύρω από το πρόσωπο και 

τις δραστηριότητες του Σούµπερτ και της οµάδας του. Στα τέσσερα 

χρόνια που µεσολάβησαν από την πρώτη επαφή ανταλλάγησαν δεκά-

δες ηλεκτρονικές επιστολές και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και κατα-

βλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια στον εντοπισµό, την ταύτιση και την 

ανίχνευση Σουµπεριτών και «Γκεσταπιτών», τοµέα στον οποίο ο Μα-

µαλάκης παραµένει µοναδικός. Η βοήθειά του αποδείχθηκε ιδιαίτερα 

σηµαντική καθότι: 1) διέθεσε υλικό από το ιδιωτικό του αρχείο το 

οποίο αποτελείται από αντίγραφα δικογράφων, προφορικών µαρτυ-

ριών, αναφορών Βρετανών και Κρητικών αξιωµατούχων του ΕΑΜ 

και της ΕΟΚ, από έγγραφα του αρχείου του Γ. Κάββου, από φωτοτυ-

πίες τοπικών εφηµερίδων από την κατοχική και µετακατοχική περίο-

δο, από φωτογραφίες και αντικείµενα στρατιωτικής φύσης, 2) αντα-

ποκρίθηκε σε παράκλησή µου να πάρει συνεντεύξεις από άτοµα σε 

µερικά δυσπρόσιτα χωριά της Κρήτης και από το Ηράκλειο τις µαρ-

τυρίες των οποίων ευγενώς έθεσε στη διάθεσή µου και 3) φρόντισε 

να προγραµµατίσει συναντήσεις µε άτοµα τα οποία επέλεξε για τις 

προσωπικές τους εµπειρίες και εξασφάλισε τη συγκατάθεσή τους να 

µιλήσουν µε έναν «ξένο» ερευνητή. Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι Κρητι-
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κοί γενικά περισσότερο από τους άλλους Έλληνες –όσοι βέβαια γνω-

ρίζουν και θυµούνται τα γεγονότα– «από φόβο δεν τολµούν να µιλή-

σουν για κανέναν ή για οτιδήποτε».
16

 Επηρεασµένοι από τις ωµότη-

τες των εχθρών κατά των Κρητικών αλλά και των Κρητικών εναντίον 

δωσιλόγων συµπατριωτών τους, σιγούν αποφεύγοντας να αναµο-

χλεύσουν παλιά πάθη και να ανασκαλέψουν πληγές που γι’ αυτούς 

δεν έχουν ακόµη επουλωθεί. 

Από τον Κ. Μαµαλάκη άκουσα για πρώτη φορά λεπτοµέρειες για 

την καταγωγή και τη δράση του Σούµπερτ στην Τουρκία (Σµύρνη). 

Όπως ο ίδιος µε διαβεβαίωσε, την ιστορία την αφηγήθηκε σε αυτόν ο 

ταγµατάρχης Ραλφ Στόκµπριτζ (Ralph Stockbridge), διευθυντής τότε 

της βρετανικής µυστικής υπηρεσίας πληροφοριών ISLD (Inter Ser-

vices Liaison Department), η οποία ερεύνησε την «υπόθεση» Σού-

µπερτ, όταν ο τελευταίος πρωτοεγκαταστάθηκε στο Ρέθυµνο το θέρος 

του 1941. Τα βασικά στοιχεία της ιστορίας έχουν ως εξής:  

Ο Σούµπερτ γεννήθηκε στη Σµύρνη από Έλληνα πατέρα, τον Σπυ-

ρίδωνα Κωνσταντινίδη, και µητέρα Τουρκάλα και βαφτίσθηκε Πέ-

τρος. Ο πατέρας του «δεν ήταν καλό πράµα» και κακοµεταχειριζόταν 

τη µητέρα του, η οποία τον εγκατέλειψε, παίρνοντας τον Πέτρο µαζί 

της. Αυτή επανατούρκεψε και φανάτισε το γιο της να µισεί οτιδήποτε 

ελληνικό. Ο Πέτρος νέος κατατάχθηκε στο τουρκικό στρατό και πολέ-

µησε µε τον Κεµάλ εναντίον των Ελλήνων στο Σαγγάριο ποταµό. Στη 

µάχη διέπρεψε και του απονεµήθηκε παράσηµο σε σχήµα ηµισελήνου 

για το οποίο ήταν πολύ υπερήφανος. Στη δεκαετία του 1930 µετανά-

στευσε στη Γερµανία, όπου ζήτησε αλλαγή ονόµατος, επιλέγοντας το 

ευκολοπρόφερτο Φριτς Σούµπερτ. Το 1941, εµφανίσθηκε µε τα κατο-

χικά στρατεύµατα στο Ρέθυµνο ως υπαξιωµατικός ή απλός στρατιώ-

της. Στην πόλη αυτή ο Σούµπερτ πήγαινε σε παλιούς µαχαλάδες κο-

ντά στη βενετσιάνικη Φορτέτσα για να µιλήσει τούρκικα µε ηλικιωµέ-

νους Μικρασιάτες. Σ’ αυτούς εκµυστηρεύθηκε την ελληνική του κατα-

                                                      
16. Κωνσταντίνος Μαµαλάκης, µαγνητοφωνηµένη τηλεφωνική συνέντευξη, Η-

ράκλειο, 26.3.2005. 
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γωγή και τις υπηρεσίες του στον τουρκικό στρατό και µε πολύ καµάρι 

επέδειξε το παράσηµό του.
17

 

Οι πληροφορίες αυτές περί της «ελληνικότητας» του Σούµπερτ δεν 

είχαν υποβληθεί σε ιστορική βάσανο για να ελεγχθεί η αξιοπιστία 

τους. Την περίοδο αυτή είχα λάβει µέσω του Σ. ∆ορδανά σηµείωµα 

του καθηγητή Χάγκεν Φλάισερ (Hagen Fleischer), ο οποίος είχε ανα-

καλύψει σε αρχείο του Βερολίνου τη «Βεβαίωση θανάτου του Σιού-

µπερτ Φρειδερίκου του Αυγούστου και της Βιλχεµίνης, ετών 50, γεν-

νηθέντος εις Ντόρτµουντ Βεστφαλίας» υπογεγραµµένη από το διευ-

θυντή των Εγκληµατικών Φυλακών Επταπυργίου στη Θεσσαλονίκη.
18

 

Αµέσως µετά την έρευνα του Φλάισερ εστίασα το ενδιαφέρον µου στα 

αρχεία των πόλεων Ντόρτµουντ (Dortmund) και Βερολίνου µε αποτέ-

λεσµα να ανακαλυφθεί σχεδόν όλο το παρελθόν του Σούµπερτ πριν 

ενταχθεί ως βετεράνος το 1941 σε ηλικία 44 ετών στον «Εφεδρικό 

Στρατό» (Erzatzheer) της Βέρµαχτ. Συνοπτικά στο δηµοτικό αρχείο 

του Ντόρτµουντ (Stadtarchiv Dortmund) οι εγγραφές στο οικογενεια-

κό και ατοµικό ληξιαρχικό µητρώο αφορούν γονείς, επάγγελµα, γάµο 

στη Σµύρνη µε Ιταλίδα, εγκατάσταση το 1926 στην Αλεξάνδρεια, 

γέννηση δυο αγοριών και τέλος την επιστροφή του Σούµπερτ και της 

οικογένειάς του το 1939 από την Αλεξάνδρεια στο Ντόρτµουντ µέχρι 

την αναχώρηση το 1941 της γυναίκας του µε τα παιδιά τους στο Πα-

λέρµο της Σικελίας. Στο αρχείο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών 

του Βερολίνου (Deutsche Dienststelle/WASt) ανακαλύφθηκαν οι µε-

ταλλικές ταυτότητες ή ΤΑΠ (Ταµπέλα Αναγνώρισης Πτώµατος), επί 

τη βάσει των οποίων συντάχθηκε ένα σύντοµο στρατιωτικό µητρώο 

του Σούµπερτ µε αναφορά στις µεταθέσεις του σε διάφορες µονάδες 

                                                      
17. Παραλλαγές της ελληνικής καταγωγής του Σούµπερτ υπάρχουν στο άρθρο 

του Αγγλοκρητικού Στήβενς Σµιθ «Φριτς Σούµπερ», Χανιώτικα Νέα 2.8.1998, και 

στο ιστορικό πόνηµα του δηµοσιογράφου Ι.Γ. Μανωλικάκης, Ο Γολγοθάς της 

Κρήτης, Αθήνα 1951, σελ. 111-121.  

18. Χάγκεν Φλάισερ, µαγνητοφωνηµένη τηλεφωνική συνέντευξη, Αθήνα, 

28.10.2006. 
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της Κρήτης και Μακεδονίας από το 1941 µέχρι το 1944. Στην Ελλά-

δα ο Σούµπερτ απεστάλη ως διερµηνέας-κατάσκοπος, αλλά στις αρχές 

του 1943 εντάχθηκε στο σώµα των Στρατονόµων γνωστών ως «πετα-

λάδων» (Feldgendarmerie). Στο οµοσπονδιακό αρχείο του Βερολίνου 

(Bundesarchiv Berlin) εντοπίσθηκε η κοµµατική ταυτότητά του 

(NSDAP Mitgliederkarteikarte), η οποία φέρει ηµεροµηνία 1η Ιανου-

αρίου 1934, αρχική εγγραφή στο Εθνικοσοσιαλιστικό Κόµµα και διά-

φορες διευθύνσεις επαφής στη Γερµανία. 

Η έρευνα στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών (ΙΑΥ-

Ε) ανακάλυψε µικρό αριθµό εγγράφων που αφορούν τη διαδικασία 

και την έναρξη της δίκης του Σούµπερτ χωρίς όµως τα πρακτικά της 

δίκης. Το σηµαντικότερο και µοναδικό για την Κρήτη δικόγραφο (α-

πόσπασµα) του αρχείου είναι µια απόφαση (Μάρτιος 1948) του Ειδι-

κού ∆ικαστηρίου ∆ωσιλόγων Χανίων, η οποία µεταξύ άλλων περιέχει 

ονοµαστικό κατάλογο 36 Σουµπεριτών µε λεπτοµερή περιγραφή των 

κατά τόπους εγκληµάτων τους.
19

 Στον ίδιο φάκελο ο ερευνητής µπο-

ρεί να παρακολουθήσει διεξοδικά µέσω των εγγράφων τη διαδικασία 

της αναγνώρισης, της σύλληψης, του εγκλεισµού σε ιταλικό στρατό-

πεδο και της αυτοκτονίας του διαβόητου Σουµπερίτη Γ. Καπετανάκη. 

Το Αρχείο Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) στην Αθήνα 

αποδείχθηκε µάλλον φειδωλό. Στο αρχείο σώζεται µια έκθεση της 

Υπηρεσίας Πληροφοριών Στρατού, ένα από τα ελάχιστα σωζόµενα 

έγγραφα από το πλήθος των αναφορών και προφορικών µαρτυριών 

που είχαν τότε υποβληθεί στο Εθνικό Γραφείο Εγκληµατιών Πολέµου 

για το σχηµατισµό του εγκλητηρίου εναντίον του Σούµπερτ.
20

 

 Η ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού (∆ΙΣ) διαθέτει πλούσιο υλικό α-

ποτελούµενο κυρίως από «εκθέσεις δράσεως» που Κρητικοί αρχηγοί 

                                                      
19. Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (ΙΑΥΕ), 1949, φάκ, 135, 1

ος
 υπο-

φάκ.: Ειδικόν ∆ικαστήριον ∆ωσιλόγων Χανίων, Αριθ. 63, Χανιά, 30 Μαρτίου 

1948. 

20. ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, φάκ. 219, Μέρος Α, «Προς το Κεντρικό Εθνικό Γραφείο 

Εγκληµατιών Πολέµου», Β.Σ.Τ. 902/19.5.1947. 
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αντιστασιακών οργανώσεων και ενόπλων οµάδων υπέβαλαν στο ΓΕΣ 

µετά την Κατοχή. Ο ερευνητής µε έκπληξη ανακαλύπτει ότι στην 

πλειονότητα των εκθέσεων, όπως σε αυτές των οπλαρχηγών Μπα-

ντουβά, Πετρακογιώργη και της οµάδας του Γρηγοράκη ή «Σατανά» 

και άλλων, ο Σούµπερτ είτε αποσιωπάται τελείως είτε απλώς κατονο-

µάζεται. Ενδεικτικά, ο Ρεθυµνιώτης συνταγµατάρχης Χρ. Τζιφάκης 

στην έκθεσή του αποδίδει σε γερµανικά στρατεύµατα τα εγκλήµατα 

που είναι τεκµηριωµένο ότι διέπραξε ο Σούµπερτ µε την οµάδα του 

σε συγκεκριµένα χωριά της Κρήτης, και αρκείται να χαρακτηρίσει το 

σώµα του Σούµπερτ απλώς «εκτελεστικό απόσπασµα» που διέπραξε 

τα «φρικοδέστερα κακουργήµατα».
21

 Οι εκθέσεις του ∆ΙΣ, αλλά και 

άλλες γραπτές πηγές, αποτελούν ένα από τα σοβαρά προβλήµατα που 

ο ερευνητής έχει να αντιµετωπίσει, καθότι οι ισχνές πληροφορίες 

εκτίθενται συχνά ατεκµηρίωτες, διογκωµένες ή ανακριβείς για λόγους 

που εξυπηρετούν τους ειδικούς σκοπούς του γράφοντος. 

Τέλος, στο Ιστορικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη (ΙΑΜΜ) στην 

Αθήνα φυλάσσονται οι εκθέσεις του Ελβετού Εµίλ Βένγκερ (Emile 

Wenger), εκπροσώπου του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού κατά τη διάρ-

κεια της Κατοχής, επιφορτισµένου µε τον επισιτισµό και γενικά τη 

βοήθεια των αµάχων πληθυσµών που είχαν πληγεί από τους κατακτη-

τές και τους συνεργάτες τους. Οι εκθέσεις του Βένγκερ είναι πολύτιµη 

πηγή για τα εγκλήµατα του Σούµπερτ ιδιαίτερα στα Γιαννιτσά και στο 

Χορτιάτη, καθότι εκτός από τις περιγραφές των καταστροφών και των 

βιαιοτήτων, περιλαµβάνουν και µαρτυρικές καταθέσεις επιζώντων
22

. 

Οι εφηµερίδες που κυκλοφόρησαν στα µετακατοχικά χρόνια πε-

ριέχουν άρθρα από τις δίκες του Σούµπερτ και των Σουµπεριτών, τα 

οποία συµβάλλουν ποικιλοτρόπως στη συµπλήρωση της εικόνας. Η 

                                                      
21. ∆ΙΣ, τόµ. 6, αριθ. εγγρ. 4, φάκ. 911/Α/4β, «Συνοπτική έκθεση επί της επι-

κρατούσης πολιτικοστρατιωτικής καταστάσεως στον Ν. Ρεθύµνου», «Προς Ελλη-

νικήν Κυβέρνησιν Καΐρου», Ρέθυµνο, ∆εκέµβριος 1943, σελ. 39. 

22. ΙΑΜΜ, Αρχείο Νικολάου ∆έα, Αριθ. εισ. 262, φάκ. 5: «Έκθεσις επί των τα-

ξειδίων µας εις τας επαρχίας», Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεµβρίου 1944. 
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ποιότητα και η πληρότητα των άρθρων αυτών διαφέρει από εφηµερί-

δα σε εφηµερίδα και ο ερευνητής χρειάζεται να επαγρυπνεί, διότι 

συχνά οι µαρτυρικές καταθέσεις παραποιούνται ή δραµατοποιούνται, 

ενώ ονόµατα, ηµεροµηνίες και άλλα στοιχεία συγχέονται, παραλείπο-

νται ή µεταδίδονται παρεφθαρµένα. Γι’ αυτό, οι πληροφορίες αυτές, 

κατά το δυνατό, θα πρέπει να ελέγχονται και να διασταυρώνονται µε 

άλλες πηγές, όταν υπάρχουν, για να προσδιορισθεί η αξιοπιστία τους. 

Απαραίτητο συµπλήρωµα του πρωτογενούς υλικού αποδείχθηκαν 

οι προφορικές µαρτυρίες που σχεδόν επί µία δεκαετία συνέλεξα ύ-

στερα από επιτόπιες συνεντεύξεις µε ανθρώπους από διάφορα κοι-

νωνικά στρώµατα και µε διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις. Ένας 

αριθµός συνεντεύξεων µαγνητοφωνήθηκε από το τηλέφωνο, επειδή 

θεωρήθηκε το πιο κατάλληλο µέσο µε το οποίο εύκολα γεφυρώθηκε η 

τεράστια απόσταση µεταξύ του Καναδά, όπου η µόνιµη κατοικία µου, 

και της Ελλάδας. Αυτή η µέθοδος τηλεπικοινωνίας µε τους πληροφο-

ρητές αποδείχθηκε αρκετά αποδοτική και λιγότερο χρονοβόρα. Από 

τα άτοµα που δέχθηκαν να δώσουν πληροφορίες τηλεφωνικά, άλλα 

µου ήταν ήδη γνωστά και άλλα είχαν ενηµερωθεί προηγουµένως από 

τρίτο πρόσωπο, ούτως ώστε να έχει προηγηθεί κάποια ψυχολογική 

προετοιµασία για την τηλεφωνική επικοινωνία. Αν και µερικοί στην 

αρχή έδειξαν ενδοιασµούς, η ιδέα ότι µιλούσαν µε κάποιον Έλληνα 

του εξωτερικού που ενδιαφερόταν για την ιστορία του τόπου τους, 

τους ενθάρρυνε ώστε να µιλήσουν πιο ελεύθερα στη µοναξιά του σπι-

τιού τους –σε αντίθεση µε το καφενείο– και µακριά από τους συγχω-

ριανούς τους. Φυσικά υπήρχαν και µάρτυρες, ιδίως από την Κρήτη, 

που εξέφρασαν φόβο ότι πρόθεσή µου ήταν να τους σύρω στα δικα-

στήρια µε την κατηγορία ότι συκοφαντούν και ατιµάζουν τη µνήµη 

των νεκρών.
23

 Άλλοι πάλι µάρτυρες περιορίσθηκαν σε γενικότητες µε 

τη δικαιολογία ότι «αυτά δεν χρειάζεται να τα ξαναλέµε. Είναι παλιές 

                                                      
23. Μιχαήλ Ματσαµάς, µαγνητοφωνηµένη τηλεφωνική συνέντευξη, Χανιά, 

29.1.2006. 



ΘΑΝΑΣΗΣ Σ. ΦΩΤΙΟΥ 

 36

ιστορίες που τις βρίσκεις σε βιβλία και εφηµερίδες».
24

 Εξέλαβα την 

προτροπή ενός Κρητικού µάρτυρα στα σοβαρά και κατόπιν έρευνας 

εντόπισα το δηµοσίευµα µόνο για να ανακαλύψω ότι ο αρθρογράφος 

απλούστατα αναπαρήγαγε αποσπάσµατα από την απόφαση του δικα-

στηρίου που είχε καταδικάσει τον Σούµπερτ το 1947.
25

 

Όσον αφορά τη νεότερη βιβλιογραφία, δεν έχει εκπονηθεί ολο-

κληρωµένη µελέτη στο θέµα του Σούµπερτ. Οµολογουµένως αναφο-

ρές στον ίδιο και το «τάγµα» του σε εργασίες που πραγµατεύονται 

γεγονότα της Κατοχής είναι ελάχιστες και οι συγγραφείς αβασάνιστα 

αναπαράγουν στοιχεία από παλαιότερες εργασίες και από δηµοσιεύ-

µατα σε εφηµερίδες. Για τη Μακεδονία η εργασία του Στράτου ∆ορ-

δανά σχετικά µε τα γερµανικά αντίποινα αποτελεί εξαίρεση καθότι, 

όπως προαναφέρθηκε, περιλαµβάνει τµήµα στο οποίο πραγµατεύεται 

ενδελεχώς δραστηριότητες του Σούµπερτ στη Μακεδονία το 1944. 

Όσον αφορά την Κρήτη, οι πληρέστερες και οι πιο εµπεριστατωµένες 

αφηγήσεις γύρω από το Σούµπερτ και τη δράση του περιέχονται στα 

πονήµατα των Κρητικών Ι. Μανωλικάκη
26

 και Γ. Κάββου
27

. Ο Μανω-

λικάκης στηρίζει το σύντοµο κείµενό του κατά το πλείστον σε προφο-

ρικές µαρτυρίες που έθεσε υπό στοιχειώδη κριτικό έλεγχο, ενώ ο νο-

µοµαθής λοχαγός Γεώργιος Κάββος στο ογκώδες έργο του, στο οποίο 

δεν δηλώνονται οι πηγές µε παραποµπές, προσφέρει πληρέστερη 

εικόνα του Σούµπερτ και των δραστηριοτήτων του στη Κρήτη. Από 

την προνοµιακή θέση του ανακριτή Γερµανών και Ιταλών εγκληµα-

τιών πολέµου Κρήτης, ο Κάββος είχε πρόσβαση σε πολλές µαρτυρικές 

καταθέσεις και αναφορές που είχαν υποβληθεί στο γραφείο του το 

1945 από πολιτικές, στρατιωτικές, αστυνοµικές και εκκλησιαστικές 

                                                      
24. Ιωάννης Π. Παπαδάκης, µαγνητοφωνηµένη τηλεφωνική συνέντευξη, Όρος 

Ρεθύµνου, 13.12.2007. 

25. Αλέξανδρος Ασωνίτης, «Σας αρέσει ο κ. Σούµπερτ;», Ελευθεροτυπία, 

28.10.2001. 

26. Μανωλικάκης, ό.π. 

27. Γεώργιος Κάββος, Γερµανο-Ιταλική κατοχή και αντίσταση Κρήτης, 1941-

1945, Ηράκλειο 1991. 
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αρχές της Νήσου για εγκληµατίες πολέµου σαν τον Σούµπερτ. Επι-

πλέον, ο Κάββος παραθέτει αυτούσια πολλά έγγραφα των κατοχικών 

δυνάµεων, των γερµανόφιλων ελληνικών αρχών, των Βρετανών πρα-

κτόρων και των αντιστασιακών οργανώσεων, ούτως ώστε οι αφηγή-

σεις του να χαίρουν περισσότερης αξιοπιστίας και κύρους. Τέλος, το 

πλούσιο ιστορικό υλικό που ο συγγραφέας ευσυνείδητα πραγµατεύε-

ται, χρησίµευσε ως πολύτιµη πηγή για τη δηµιουργία ιστορικού 

πλαισίου µέσα στο οποίο τοποθετήθηκε ο Σούµπερτ και το σώµα του. 

Από τα αποµνηµονεύµατα αντιστασιακών αξίζει να µνηµονευθούν τα 

βιβλιαράκια του Κρουσανιώτη αντάρτη Χαρ. Γιανναδάκη,
28

 ο οποίος 

περιγράφει τον αλληλοσπαραγµό στο χωριό του µεταξύ των γερµα-

νόφιλων Σουµπεριτών/Γκεσταπιτών από τη µια µεριά και των αγ-

γλόφιλων οπαδών του καπετάν Γρηγοράκη ή «Σατανά» από την άλλη. 

Παρ’ όλες τις αδυναµίες του, αποδείχθηκε καλή πηγή στην οποία βα-

σίσθηκε η κατάρτιση ονοµαστικών καταλόγων των ανδρών που υπη-

ρέτησαν στο «Σώµα Σούµπερτ». 

Από τα 80 συνολικά άτοµα που παραχώρησαν συνέντευξη, το ένα 

τρίτο περίπου µίλησε µαζί µου στο τηλέφωνο. Το µεγαλύτερο ποσο-

στό των τηλεφωνικών συνεντεύξεων πραγµατοποιήθηκε µε Κρητι-

κούς µάρτυρες, των οποίων τα ονόµατα και τα τηλέφωνα προµήθευ-

σαν οι συνεργάτες µου Κ. Μαµαλάκης στο Ηράκλειο και Επιµ. Πλα-

τσιδάκης στα Χανιά. Από τους Μακεδόνες µάρτυρες πολύτιµες ήταν 

οι αφηγήσεις του Νεαπολλωνιώτη Λάκη Κόκκοτα, έφηβου το 1944, 

τόσο για τη δράση του Σούµπερτ στο χωριό του όσο και για την ιστο-

ρία γενικά της περιοχής Βόλβης. Τήρησα τακτική τηλεφωνική επαφή 

µε µάρτυρες σαν τον Κόκκοτα όταν διαπίστωσα ότι οι γνώσεις τους 

γύρω από το χωριό και την ευρύτερη περιοχή τους µε βοηθούσαν για 

µια βαθύτερη κατανόηση της δυναµικής των κοινωνιών και των κα-

ταστάσεων που ερευνούσα. Η δηµιουργία «σταθερής βάσης» σε χω-

ριά και περιοχές ήταν µια τακτική η οποία, παρά τις αδυναµίες της, 

                                                      
28. Χαράλαµπος Γιανναδάκης, Αποµνηµονεύµατα, β΄ έκδ., Ηράκλειο 1987 και 

Αναµνήσεις από τα περασµένα, Ηράκλειο, 1995. 
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αποδείχθηκε, κατά τη γνώµη µου, αρκετά αποτελεσµατική καθώς οι 

αναλύσεις των γεγονότων, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, προ-

χώρησαν πέρα από τα όρια µιας απλής ή ρηχής περιγραφής. Μάρτυ-

ρες µε τους οποίους είχα περιοδικά συνδιαλέξεις –πλην του Κώστα 

Μαµαλάκη και του Στράτου ∆ορδανά– ήταν ο δικηγόρος ∆ιον. Κασά-

πης από τα Γιαννιτσά, ο Σταύρος Τσιώτσης από το Ασβεστοχώρι, ο 

Θεόδωρος Βαλαχάς από το Χορτιάτη, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος από 

τη Νέα Τρίγλια (για τη ∆υτική Χαλκιδική) και ο Βασίλειος Βογιατζής 

από τη Μαραθούσα. Οι λεπτοµερείς πληροφορίες των βασικών αυ-

τών µαρτύρων διασταυρώθηκαν µε τις πληροφορίες που άλλοι µάρ-

τυρες µου έδωσαν σε συνεντεύξεις. Συχνά οι επιλογές των µαρτυριών 

που έπρεπε να κάνω µετά από κάθε διασταύρωση δεν ήταν καθόλου 

εύκολες. Να σηµειωθεί ότι καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να υπάρ-

χουν τουλάχιστον δυο µάρτυρες για κάθε χωριό. Έπειτα, οι πληροφο-

ρίες από τις συνεντεύξεις αυτές διασταυρώθηκαν µε τις µαρτυρίες 

στο αρχειακό υλικό για να ελεγχθούν οι τυχόν ανακρίβειες, οι οποίες 

οφείλονται κυρίως στις αδυναµίες της µνήµης και στην αναµόχλευση 

παλιών πολιτικών παθών από µια από τις πιο ταραγµένες περιόδους 

της νεοελληνικής ιστορίας. 

Κατά τη µακρόχρονη και επίπονη πορεία της έρευνας για τη συγ-

γραφή του παρόντος πονήµατος, την προσπάθειά µου συνέδραµε έ-

νας αριθµός ατόµων, τα οποία θέλω να ευχαριστήσω και δηµοσίως. 

Πρώτα τους προαναφερθέντες Στράτο ∆ορδανά για θέµατα της Μα-

κεδονίας και Κώστα Μαµαλάκη για ζητήµατα που αφορούν την Κρήτη 

κατά την Κατοχή, οι οποίοι πρόθυµα απάντησαν ποικιλοτρόπως στο 

µπαράζ των ηλεκτρονικών µηνυµάτων και τηλεφωνικών µου κλήσε-

ων. Επιπλέον, αµφότεροι διάβασαν τη µελέτη και τµηµατικά και στην 

ολοκληρωµένη της µορφή και έκαναν χρήσιµες παρατηρήσεις. Στη 

φιλολογική βελτίωση του κειµένου η συµβολή του φίλου ∆ιονύση 

Τάνη, πεπειραµένου διορθωτή κειµένων, ήταν ανεκτίµητη. Επίσης 

πολύτιµες παρατηρήσεις στο κείµενο και συµβουλές πρόσφεραν ο 

πανεπιστηµιακός Γρηγόρης Μ. Σηφάκης και ο ερευνητής Παναγιώτης 
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Λάµπρου, ο οποίος µελετά τις δικογραφίες δωσιλόγων του αρχείου 

στο Πρωτοδικείου Ηρακλείου για τη συγγραφή διδακτορικής διατρι-

βής. Για οποιαδήποτε λάθη έκφρασης ή ουσίας παραµένουν στο κεί-

µενο ευθύνεται αποκλειστικά ο συγγραφέας.  

Επίσης οφείλω θερµές ευχαριστίες στους υπαλλήλους Dieter 

Knippschild του Stadtarchiv Dortmund, Heinz Fehlauer του Bunde-

sarchiv Berlin και Stephan Kuehmayer του Deutsche Dienstelle 

(WASt) Berlin, οι οποίοι λόγω του επαγγελµατισµού και της εξοικεί-

ωσής τους µε το αρχειακό υλικό πρόσφεραν πολύτιµη βοήθεια στον 

εντοπισµό αποκαλυπτικών για την παρούσα έρευνα εγγράφων και 

πληροφοριών. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την κυρία Ute von Livonius, ε-

ρευνήτρια επί αµοιβή στα οµοσπονδιακά στρατιωτικά αρχεία στην 

πόλη Φράιµπουργκ (Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg), η οποία 

ερεύνησε τους σχετικούς φακέλους αναζητώντας στοιχεία για τον 

Σούµπερτ και τη δράση του στην Ελλάδα χωρίς αποτέλεσµα. Στην 

ανάλυση και εµβάθυνση των δεδοµένων µε βοήθησαν µε τις συµβου-

λές τους οι πανεπιστηµιακοί Χάγκεν Φλάισερ, Μαρκ Μαζάουερ και 

Βασίλης Βουρκουτιώτης. Για την προµήθεια των συγγραµµάτων του 

Γιανναδάκη φρόντισε η κυρία Γεωργία Κατσαλάκη, επιµελήτρια της 

βιβλιοθήκης και του αρχείου του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, στη 

οποία οφείλω θερµές ευχαριστίες. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω 

το φίλο Χαλκιδικιώτη Βάιο Καλογριά που από την αρχή της συνεργα-

σίας µας πρόθυµα πρόσφερε βοήθεια απαντώντας στα ηλεκτρονικά 

µου µηνύµατα και αποστέλλοντας φωτοαντίγραφα σχετικών κειµένων 

από την Καλσρούη της Γερµανίας όπου σπούδαζε. Τέλος, αισθάνοµαι 

ότι δεν θα µπορέσω να ευχαριστήσω όσο θα ήθελα το φίλο Μανώλη 

Φραγκιαδάκη για την πολύτιµη και διαρκή στήριξη που αγόγγυστα 

µου παρείχε κατά τη διάρκεια της µακρόχρονης έρευνας. 

Εκτός από τους προαναφερθέντες, θα ήθελα να ευχαριστήσω και 

τους υπόλοιπους µάρτυρες, οι οποίοι δέχθηκαν να επικοινωνήσουν 

µαζί του και µε το δικό τους τρόπο να συµβάλουν στην ολοκλήρωση 

της εργασίας αυτής. Τους οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες. Από τη Μα-
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κεδονία θα ήθελα να ευχαριστήσω το Στράτο Θεοχάρη, Μαραθιώτη 

δάσκαλο, ο οποίος από την αρχή της έρευνας έδειξε συνεχή ζήλο και 

ενδιαφέρον για την έρευνα και µε συνόδευσε σε χωριά της Χαλκιδι-

κής για συνεντεύξεις. Τέλος, η µελέτη βλέπει το φως της δηµοσιότη-

τας χάρη στην µεγάλη υποµονή του εκδότη Πέτρου Παπασαραντό-

πουλου, ο οποίος έδειξε κατανόηση όσον αφορά το χρόνο ολοκλήρω-

σης της εργασίας µου. Η απόσταση που χωρίζει τον ερευνητή από 

τους χώρους και τις πηγές πληροφόρησης αποτέλεσε την κυριότερη 

αιτία, ώστε να καθυστερήσει η ολοκλήρωση της ανά χείρας µελέτης. 

Θανάσης Σ. Φωτίου 
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