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Οι Γερµανοί σκοτώνουν εν ψυχρώ 82 γυναικόπαιδα και ηλικιωµένους και καίουν 43 σπίτια και 57
καλύβες!

Ήταν Κυριακή 3 Οκτωβρίου του 1943 µια ηλιόλουστη µέρα, µέρα µεσηµέρι και -όπως αναφέρει ο καθηγητής της

Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Πουλµέντης, που ήταν διερµηνέας στην γερµανική στρατιωτική αστυνοµία

Feldgendarmerie- οι Λιγκιάδες εκείνη την µέρα, αρχικά χτυπήθηκαν από πυρά όλµων που είχαν εγκατασταθεί στο

Νησί και στις όχθες της Λίµνης, κοντά στο χωριό Πέραµα.

Στην συνέχεια, 5 στρατιωτικά φορτηγά και 2 νοσοκοµειακά αυτοκίνητα ξεκίνησαν προς το Στρούνι και σε λίγη ώρα

ακούγονταν καθαρά τα πολυβόλα, ενώ οι φλόγες υψωνόταν από το χωριό και πυκνά σύννεφα καπνού κάλυπταν

την Λίµνη και τα Γιάννενα. Ήταν η αρχή του χρονικού ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τους Λιγκιαδιώτες...

To 1945, ο σεµνός δάσκαλος, αείµνηστος Κώστας Απ. Παπαγεωργίου, κατέγραψε τα γεγονότα τα φρίκης και τους

επιζήσαντες Λιγκιαδιώτες που βίωσαν την βαρβαρότητα του ναζισµού και τον Ιούνιο του 1947 εξέδωσε ένα µικρό

βιβλιαράκι 37 σελίδων. Ο αναγνώστης σίγουρα θα κλάψει από συγκίνηση, καθώς θα διαβάζει τις καταθέσεις των

επιζησάντων, που περιγράφουν τις κτηνωδίες των γερµανών ορεινών καταδροµέων της «Εντελβάις», στους

Λιγκιάδες.

«Αµέσως οι ναζί σκόρπισαν στο χωριό, όσες δεν ήθελαν τις άρχιζαν στις κοντακιές και στις κλωτσιές.

Μαζεύτηκαν επί τέλους καµιά ενενηνταριά άτοµα, γέροι, γριές γυναίκες, κοπέλες, παιδιά κορίτσια και

µωρά ακόµη ως τριών µηνών. Τους γέρους τους πήραν όλους µαζί ξέχωρα και µε χτυπήµατα µε τον

υποκόπανο, κλωτσιές, βρισιές, τους τράβηξαν κατά το σπίτι του Π. Τσιρίκη. Εκεί, µπάζοντάς τους στο

κελάρι, τους πιστόλιζαν και τους άφηναν. Στο µεταξύ, οι άλλοι τραβούσαν τα γυναικόπαιδα στα

κελάρια και τα θέριζαν µε το αυτόµατο».

Η Ελένη Χολέβα, που επέζησε, καταθέτει την µαρτυρία της:
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«Τα µικρά πιάνονταν από τα φουστάνια µας και µας τραβούσαν σκούζοντας. Μας έµπασαν όλους στο

κελάρι και βάρεσαν µε το πολυβόλο µέσα στο σωρό. Εµένα µια σφαίρα τρύπησε την σακούλα µε τις

παράδες και βρήκε το παιδί µου τον Αλέξη στο κεφάλι· του τίναξε τα µυαλά που µου γέµισαν το

πρόσωπο και τα στήθια. Έπεσα κι εγώ σαν χαµένη σφίγγοντας στην αγκαλιά το κουτσοκεφαλισµένο

µου παιδί. Ήµουν πνιγµένη στα αίµατα! Σε µια γωνιά είδα το άλλο µου παιδί τον Νικολάκη,

κοµµατιασµένο! Μια µεγάλη γλώσσα κατέβαινε και έγλειφε το κεφάλι του παιδί µου. Άκουσα πως

τσίριζαν οι σάρκες του που καίγονταν και ερχόταν στην µύτη η κνίσα τους! Η κνίσα από τις σάρκες

του µου γιόµισε την µύτη, µου φάνηκε πως κατάπινα κοµµατάκια από το παιδί µου. ∆ε βάσταξα, πήρα

τον ανήφορο. Η µυρωδιά µε κυνηγούσε...»

Το οδοιπορικό της φρίκης και της βαρβαρότητας των γερµανών ορεινών καταδροµών της «Εντελβάις» µέσα στους

Λιγκιάδες, δεν έχει τελειωµό...

Ο Κώστας Παπαγεωργίου συνεχίζει τις τραγικές καταγραφές για τους Λυγκιαδίτες και αναφέρει:

«Παίρνουν την τελευταία που απόµεινε Ελένη Μπαµπούσικα µε τα δύο της παιδιά, τον Γιάννη και τον

Παναγιωτάκη, χρονιάρικο και τους τραβούν να τους πετάξουν σ΄ ένα σπίτι που είχε λαµπαδιάσει. Η

µάνα αντιστέκεται και την σκοτώνουν. Πέφτει µαζί µε τον Γιάννη, που το σούβλισαν κι αυτό,

κρατώντας και τον Παναγιωτάκη στο βυζί, που µόλις τον είχε πάρει ξυστά η λόγχη στην ραχοκοκαλιά.

Έκατσε έτσι δυό µέρες, ως που το βρήκαν οι χωριανοί να βυζαίνει στην πεθαµένη του µανούλα. Το

έστειλαν σ’ ένα αντάρτικο νοσοκοµείο στο Γρεβενίτι και γλύτωσε».

Το ίδιο βράδυ, η στρατιωτική διοίκηση της «Εντελβάις», στα Γιάννενα, κατέγραφε την ηµερήσια αναφορά της 3ης

Οκτωβρίου 1943, που έλεγε:

«Εκκαθαριστική επιχείρηση εναντίον του Στρουνίου, Λιγκιάδων και υψωµάτων ανατολικά και βορειοανατολικά

ολοκληρώθηκε. Από το χωριό Λιγκιάδες και τα υψώµατα ασθενής εχθρική αντίσταση. 50 άµαχοι εξοντώθηκαν,

Λιγκιάδες πυρπολήθηκαν».

Υπάρχει όµως και άλλη µια συµπληρωµατική αναφορά που συντάχτηκε από τον υπολοχαγό Καρλ-Χάιντς Ροτφούξ

(Karl-Heinz Rothfuchs), που ήταν ο επικεφαλής της GFP621, (Geheime-Feld-Polizei), της γερµανικής Στρατιωτικής

Μυστικής Αστυνοµίας, αλλά και Αξιωµατικός του γραφείου Ic (3ο Γραφείο), υπεύθυνος στο «τµήµα για την

κατάσταση του εχθρού και καταπολέµησης των συµµοριών» ο οποίος συµπληρώνει ότι:

«Το 79 Εφεδρικό τάγµα αναφέρει την ολοκλήρωση της επιχείρησης εναντίων των Λιγκιάδων και του Στρουνίου. Οι

Λιγκιάδες και τα υψώµατα κατελήφθησαν παρά την ασθενή εχθρική αντίσταση. 50 άµαχοι που είχαν εν µέρει

κρυφτεί στις κατοικίες τους εκτελέστηκαν, το χωριό πυρπολήθηκε».

Σήµερα, τόσα χρόνια µετά από τον χαλασµό των Λυγκιάδων, γνωρίζουµε πλέον ότι οι δολοφόνοι των Λυγκιαδιτών

είναι οι άνδρες του 79ου εφεδρικού τάγµατος των ορεινών καταδροµών της «Εντελβάις», το οποίο είχε διοικητή

τον λοχαγό Άλφρεντ Σραίπελ (Alfed Schroppel).

Στα Γιάννενα, εκείνη την µαύρη µέρα της 3ης Οκτωβρίου 1943, «το απόγιοµα της Κυριακής δε βγήκε κανένας για

περίπατο! Ήταν η πρώτη εκδήλωση λευκής διαµαρτυρίας για το φοβερό έγκληµα που έγινε µπροστά στα Γιάννενα.

Μονάχοι τους οι Ναζί φωτογραφούσαν το «ωραίο θέαµα» της καταστροφής ενός άκακου χωριού. Ο κόσµος

αργότερα ξεχύθηκε µε Επιτροπές να διαµαρτυρηθεί µε θάρρος για τις αγριότητες» αναφέρει χαρακτηριστικά ο

Κώστας Παπαγεωργίου.

Ο διερµηνέας Πουλµέντης στην γερµανική στρατιωτική αστυνοµία Feldgendarmerie στα Γιάννενα, αναφέρει στον

Κώστα Παπαγεωργίου, ότι: µετά από 25 µέρες ανέβηκε ο ίδιος στους Λιγκιάδες συνοδεύοντας τον διοικητή της

Feldgendarmerie, υπολοχαγό Μπέρνχαρντ Τοµκόβιακ (Bernhard Tomkoviak), έναν επιλοχία και 4 γερµανούς

στρατιώτες, για να πραγµατοποιήσουν µια επιτόπια έρευνα.

«Ήταν όλα έρηµα. Τα σπίτια µαύρα ερείπια. Στον δρόµο σκορπισµένα ανθρώπινα κόκκαλα, φαγωµένα

από τα σκυλιά! Σε µια µεριά είδα δύο παιδικά κεφαλάκια γδαρµένα και ξηραµένα. Βρωµούσε

πτωµαΐνη ολόκληρο το χωριό…»

Μετά τον πόλεµο, το 1956 η τότε Ελληνική κυβέρνηση δια µέσου του Ελληνικού Εθνικού Γραφείου Εγκληµάτων

Πολέµου, ζήτησε από την Εισαγγελία της Βόννης να ασκήσει ποινική δίωξη κατά των υπαιτίων της σφαγής των

Τράπεζα Ἰδεῶν - Το Ολοκαύτωµα στους Λιγκιάδες [3 Οκτωβρίου 1943] http://www.tideon.org/index.php/2012-02-03-08-49-48/1940-2/5448-3...

2 of 3 14/10/2014 12:12 µµ



Λυγκιάδων. Στην πορεία ακολουθήθηκε µια λανθασµένη γραφειοκρατική τακτική, µε ανακρίβειες στις ηµεροµηνίες

και στα ονόµατα των δολοφόνων, µε αποτέλεσµα η αρχική έρευνα να µην καταλήξει πουθενά...

 

Πηγή: Περί Πατρής
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