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Τον 20ό αιϊνα, ο πλανιτθσ μασ τυλίχκθκε δυο φορζσ από τισ φλόγεσ παγκόςμιων 
ιμπεριαλιςτικϊν πολζμων που  ιταν αποτζλεςμα τθσ πάλθσ για το ξαναμοίραςμα του 
κόςμου από τουσ καπιταλιςτζσ.  

Αυτζσ οι αντικζςεισ μεγάλωςαν ακόμα περιςςότερο εξαιτίασ τθσ φπαρξθσ τθσ Σοβιετικισ 
Ζνωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν παγκόςμια καπιταλιςτικι  κρίςθ . Από ζνα ςθμείο και μετά, 
δεν μποροφςαν να λυκοφν παρά μόνο με πόλεμο μεταξφ των καπιταλιςτικϊν κρατϊν.  

Το ναηιςτικό κόμμα αναρριχικθκε ςτθν εξουςία με τθ βοικεια τθσ ςοςιαλδθμοκρατίασ και 

τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ και τθν ενίςχυςθ των Γερμανϊν βιομθχάνων, τθσ γερμανικισ 

άρχουςασ τάξθσ. Ιταν θ πολιτικι απάντθςθ τθσ ευρωπαϊκισ πλουτοκρατίασ , όχι μόνο τθσ 

γερμανικισ, ςτθν οικονομικι κρίςθ του καπιταλιςμοφ.  

Θ Ελλάδα ιταν μια από τισ χϊρεσ που υπζςτθ  τθν επίκεςθ τθσ Λταλίασ και αργότερα τθσ 

Γερμανίασ. Μπροςτά ς’ αυτι τθν επίκεςθ ο ελλθνικόσ λαόσ  ζχοντασ ωσ εφοδιο τθ νικθ του 

επί τθσ φαςιςτικισ Λταλιασ  , αφοφ ςυγκζντρωςε τισ δυνάμεισ του μετά τθν πείνα του 1941-

42 , δθμιοφργθςε τθ δικι του αλλθλεγγφθ. Δεν εμεινε όμωσ εκει.  

Ράνω ς’ αυτό το ζδαφοσ «άνκιςε» ο αντιςταςιακόσ άνκρωποσ, ο εργαηομενοσ που δεν 

αρκοφνταν πλζον ςτθ φιλανκρωπία που διαιϊνιηε τθν άςχθμθ κατάςταςι του, αλλά ζβαηε 

το ηιτθμα τθσ δθμιουργίασ μιασ άλλθσ κοινωνίασ. 

Σ’αυτι τθ χρονικθ ςτιγμι το ΚΚΕ και θ ΟΚΝΕ , μζςα ςτθν πιο ςκλθρι παρανομία, πθραν τθν 

πρωτοβουλία να δθμιουργιςουν ζνα αντιςταςιακό κινθμα ενάντια ςτθν τριπλθ φαςιςτικι 

κατοχι τθσ πατρίδασ μασ από τουσ Γερμανοφσ , Βοφλγαρουσ και Λταλοφσ. 

Δθμιοφργθςαν  το ΕΑΜ και το ζνοπλο ςκελοσ του τον ΕΛΑΣ  , τθν οργάνωςθ τθσ 

αντιςταςιακισ νεολαίασ , τθν ΕΡΟΝ, μαηί με άλλεσ μικρζσ προοδευτικεσ οργανϊςεισ. Τα 

μεγάλα αςτικά κόμματα το ζςκαςαν ςτθν Αίγυπτο μαηί με τον Βαςιλια .  

Ακόμθ και το βρετανικό υπουργείο εξωτερικϊν ςε εκκεςθ του αναφζρει και παραδζχεται: 
«Τθν ίδια ςτιγμι που τα ςυντθρθτικά ςτοιχειά ςπαταλοφςαν το χρόνο τουσ ςτθν αδρανεια 
, το ΕΑΜ τράβθξε μπροςτά φτάνοντασ ςτο ςθμείο ςτο όποιο μπορεί να ιςχυριςτεί κανεισ  
πωσ είναι  ο κφριοσ εκπρόςωποσ τθσ ελλθνικισ αντίςταςθσ.» Το ΕΑΜ οργάνωςε τθν ζνοπλθ 
λαϊκι αντίςταςθ . Δθμιοφργθςε φφτρα εξουςίασ ςτισ απελευκερωμζνεσ περιοχζσ 
(Αυτοδιοίκθςθ, Λαϊκι Δικαιοςφνθ). Τροφοδότθςε τθ λαϊκι πολιτιςτικι ανάταςθ.  

Διοργάνωςε εκλογζσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ Κατοχισ, από τισ οποίεσ εκλζχτθκε το Εκνικό 
Συμβοφλιο,. Στισ εκλογζσ, ψιφιςαν για πρϊτθ φορά κακολικά οι γυναίκεσ και οι νζοι από 
18 χρόνων. Συμμετείχαν περίπου 1.800.000 ψθφοφόροι ενϊ ςτισ εκλογζσ του 1936 είχαν 
πάρει μζροσ 1.000.000 ψθφοφόροι, αφοφ δεν αναγνωριηόταν το δικαίωμα να ψθφίηουν 
και οι γυναίκεσ. 

Μζςα λοιπόν ς’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ ςυνζβθςαν τα γεγονότα που κα εξιςτοριςουμε.     



 
ΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ  

 
Στισ 23 Φλεβαρθ του 1943 ςτο Σιδ. Στακμό 
Κατερίνθσ εκτελζςτθκαν 40 κάτοικοι από τα χωριά 
Άγιοσ Δθμιτριοσ και Λιβάδι , ωσ αντίποινα για τθν 
ανατίναξθ και καταςτροφι του μεταλλείου χρωμίου 
, που βρίςκεται ςτθ κζςθ  «Μπάρα» ςτον Άγιο 
Δθμιτριο ,από τουσ αντάρτεσ του ΕΛΑΣ, ςτα πλαίςια 
γενικότερων επικζςεων ςε μεταλλεία και ορυχεία ς’ 
όλθ τθν Ελλάδα. Σκοπόσ των επικζςεων αυτϊν ιταν 
να ςταματιςει θ λεθλαςία του ορυκτοφ πλοφτου τθσ 
χϊρασ και να ςτερθκοφν τα κατοχικά ςτρατεφματα 
το χρϊμιο, που τουσ ιταν τόςο απαραίτθτο για τθν 
πολεμικι τουσ βιομθχανία.  
Το μεταλλείο το εκμεταλλευόταν οι Γερμανοί και 
πριν από το 1940 και είχαν ωσ αντιπρόςωπο και 
διαχειριςτι τουσ τον Κϊςτα Νταϊφά , δθμοςιογράφο 

από τθν Ακινα με καταγωγι από το Βόλο (1). 
 Στθ διάρκεια τθσ κατοχισ τα γερμανικά κατοχικά ςτρατεφματα ςυνζχιςαν τθν 
εκμετάλλευςθ του. 
Στο μεταλλείο οι Γερμανοί απαςχολοφςαν Αθ-δθμθτρινουσ (ζνα άτομο από κάκε 
οικογζνεια) χωρίσ να τουσ πλθρϊνουν . Μετά τον Λουνθ του 1942 απαςχολοφςαν και 34 
Εβραίουσ (2) από τθ Κεςςαλονίκθ(3). 
Το βράδυ τθσ 18θσ προσ 19θσ Φλεβάρθ του 1943 αντάρτεσ του ΕΛΑΣ από τα τμιματα 
Κεςςαλίασ ανατίναξαν το μθχανοςτάςιο , ζβαλαν φωτιά ςτισ αποκικεσ , αφοφ 
προθγουμζνωσ πιραν τρόφιμα και εκρθκτικζσ φλεσ. Οδθγοί ςτθν επιχείρθςθ 
χρθςιμοποιικθκαν από τον εφεδρικό ΕΛΑΣ Αγ. Δθμθτρίου  ενϊ αποχωρϊντασ οι αντάρτεσ 
πιραν μαηί τουσ και δυο γερμανοφσ ςτρατιϊτεσ τουσ οποίουσ αργότερα εκτζλεςαν.(4). 
Τθν ίδια μζρα (19-2-1943) οι γερμανοί ζκαναν επιδρομι ςτο χωριό για να ςυλλάβουν 
ομιρουσ . Από το παρατθρθτιριο των ανταρτϊν ειδοποιοφνται οι κάτοικοι να φφγουν. Ζτςι 
μζνουν ςτο χωριό κυρίωσ θλικιωμζνοι. Ο γερμανικόσ ςτρατόσ ςυλλαμβάνει ομιρουσ και 
φεφγει για τθν Κατερίνθ. Θ προςπάκεια απελευκζρωςθσ από τον ΕΛΑΣ δεν ιταν ζγκαιρθ , 
προλαβαίνει όμωσ ζνασ Εβραίοσ και δραπετεφει. Οι όμθροι μεταφζρονται ςτο Σιδ, Στακμό 
Κατερίνθσ  και κλείνονται ς’ ζνα βαγόνι. Στο Στακμό φτάνουν και οι ςυγγενείσ τουσ , οι 
οποίοι μάταια περιμζνουν τθν απελευκζρωςθ τουσ . 
Στισ 23 του Φλεβαρθ ςυλλαμβάνεται και ο πρϊθν Διμαρχοσ Κατερίνθσ Αιμίλιοσ 
Ξανκόπουλοσ , ο όποιοσ ιταν επιμελθτισ τροφοδοςίασ των εργατϊν του μεταλλείου, 
κατθγοροφμενοσ ότι εφοδίαηε τουσ αντάρτεσ του ΕΛΑΣ. Τθν ίδια μζρα επιςτρατεφονται 
δεκαπζντε Κατερινιωτεσ για να ςκάψουν τον τάφο. 
 Τθν ϊρα που μπροςτά από το βαγόνι με τουσ ομιρουσ ςτακμεφει το τρζνο για τθν Ακινα , 
οι μελλοκάνατοι οδθγοφνται ςτον τόπο τθσ εκτζλεςθσ. Οι όμθροι εκτελοφνται. Ο Αιμιλιοσ 
Ξανκόπουλοσ , λίγο πριν , είχε προλάβει ν’ αφιςει ςθμείωμα ςτθ γυναίκα του , ςτο όποιο , 
μεταξφ άλλων, ζγραφε…. «δεν μπόρεςα να δθμιουργιςω περιουςία, γιατί ζηθςα τίμια».(5) 



Τθν ίδια μζρα ο ΕΛΑΣ ζδωςε μάχθ ςτα ςτενά τθσ Ρζτρασ και ανατίναξε το εργοςτάςιο 
ξυλείασ ςτθ Μορνα.  
Στισ 2 του Μαρτθ του 1943 θ εφθμερίδα των δωςίλογων ςτθ Κεςςαλονίκθ «Νζα Ευρϊπθ» 
γνωςτοποιεί,  με ανακοίνωςθ του γερμανοφ ςτρατιωτικοφ διοικθτι Κεςςαλονίκθσ –
Αιγαίου, ότι «…Ζλλθνεσ λθςται παραπλανθκείσ από μπολςεβίκουσ τρομοκρατασ 
επετεκθςαν εναντίον ενόσ ορυχείου» και « για το λόγο αυτό ετυφεκιςκθςαν , εκ τθσ εκεί 
περιοχισ, 37 κάτοικοι». Ρροειδοποιεί ότι «ο γερμανικόσ ςτρατόσ κα τιμωριςει και εισ το 
μζλλον κάκε τρομοκρατικϊν εκδιλωςαν ελλινων κομμουνιςτϊν». 
Αυτά είναι ςυμφϊνα με όςα γνωρίηουμε , τα γεγονότα που ζγιναν τον Φλεβαρθ του 1943 
ςτθν Ριερία. 
 

ΑΝΑΖΗΣΩΝΣΑ ΣΙ ΑΙΣΙΕ ( Η ΝΑΖΙΣΙΚΗ ΕΠΕΚΣΑΗ) 
Ροιεσ όμωσ ιταν οι αιτίεσ και ποιεσ οι ςυνζπειεσ τθσ βάρβαρθσ αυτισ πραξθσ των 
γερμανων ναηιςτϊν;  
Ο Αιμίλιοσ Ξανκόπουλοσ αναρωτιόταν ςτο τελευταίο του γράμμα… «…κι εγϊ δεν ξερω πωσ 
μου ιρκε αυτό το κακό» . Το ερϊτθμα αυτό του πρϊθν δθμάρχου Κατερίνθσ κα μποροφςε 
ν’ απαντθκεί , αν γνϊριηε τθ διαταγι που ειχε εκδϊςει ο Χίτλερ ςτισ 16.2.1942 για τθν 
ζνταςθ τθσ τρομοκρατίασ ςτθν νοτιοανατολικι  Ευρϊπθ.  
«Αν ο αγϊνασ αυτόσ κατά των ςυμμοριϊν ςτα Βαλκάνια –διζταςςε ο Χίτλερ- δεν διεξαχκει 
με τα πιο ωμα μζςα , τότε δεν κα επαρκοφν πια οι διακζςιμεσ δυνάμεισ …γι’ αυτό ο 
ςτρατόσ ζχει το δικαίωμα να χρθςιμοποιεί κατά των γυναικϊν και των παιδιϊν κάκε μζςο, 
αρκεί μόνο να οδθγεί αυτό ςε επιτυχια…»(6). 
Γιατί όμωσ ο Χίτλερ ζδωςε αυτι τθ διαταγι;  
 Ρρόκειται για τθ διαταγι ενόσ  παράφρονα εγκλθματία που προςπακοφςε να κατακτιςει 
τον κόςμο, όπωσ κα ικελε μια απλοϊκι και επιφανειακι ερμθνεία;  
 Σίγουρα όχι. Ρίςω από τον Χίτλερ κρυβόταν οι επιδιϊξεισ του γερμανικοφ κεφαλαίου που 
ικελε, με κάκε μζςο, τθν επζκταςι του. Ρίςω από τθ φοβερι πολεμικι μθχανι του τρίτου 
άιχ και τισ ωμότθτζσ τθσ υπιρχαν οι βλζψεισ των βιομθχανικϊν κολοςςϊν τθσ Γερμανίασ 
για ζνα νζο μοίραςμα τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ , ςφμφωνα με τα ςυμφζροντα τουσ. 
Ζτςι, μζςα ςτα πλαίςια αυτϊν των ςχεδιαςμϊν, τα ςτελζχθ του οικονομικοφ επιτελείου 
είχαν ανακζςει ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ το ρόλο του τροφοδότθ των γεωργικϊν και 
μεταλλευτικϊν προϊόντων, δθλαδι ςτισ βαλκανικζσ χϊρεσ.  
«Θ εκβιομθχάνιςθ κα πρζπει να προςανατολιςτεί ςε 
πρϊτθ γραμμι ςτθ γεωργικι παραγωγι… και ςτισ 
υπάρχουςεσ πρϊτεσ φλεσ (7) ζγραφε ςε υπόμνθμα του 
ο Ουλ. Χαςελ , μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτιριου 
Κεντρικισ Ευρϊπθσ , το Σεπτζμβρθ του 1941. 
Ο Χ. Φελιγκερ, πρόεδροσ ταυτόχρονα και τθσ 
Επιτροπισ Εξωτερικοφ Εμπορίου τθσ Ομάδασ 
Βιομθχανίασ του αιχ και του Δ.Σ. των εργοςταςίων 
Ντιντιερ Α.Ε. , μπορεί να κεωρθκεί πρόδρομοσ τθσ 
«ευρωπαϊκισ ιδζασ». Μιλϊντασ  ςτισ 8-11-1941 για το 
«Σχεδιαςμό του μεγάλου χϊρου» τόνιηε … «μόνο ζνα 
ςτακερό ευρωπαϊκό μπλοκ , μόνο μια κοινι ςτράτευςθ 
όλων των δυνάμεων , μπορεί να ικανοποιιςει ςε 



επαρκι βακμό τισ ανάγκεσ που αναμζνεται να προκφψουν μετά τον πόλεμο …Επιδιϊκουμε 
μια όςο το δυνατόν καλφτερθ εκμετάλλευςθ των πθγϊν των πρϊτων υλϊν… Για το ςκοπό 
αυτό , δθλαδι για τθν οργάνωςθ τθσ πρωτοβουλίασ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, είναι 
αναγκαία μια θγεςία τθν οποία εμείσ βζβαια τθν αξιϊνουμε για τθ Γερμανία».(8) 
Σε άρκρο ςτθν «Εκνικι εφθμερίδα τθσ Εςςθσ»  με τίτλο «Δυο ζκνθ, δυο αντικζςεισ- θ 
προδοςία ζναντι τθσ Ν.Α. Ευρϊπθσ , θ ευρωπαϊκι προςαρμογι τθσ Ελλάδασ»(9) , ο 
γερμανόσ αρκρογράφοσ ανζκετε ςτθν Ελλάδα τθν τφχθ τθσ «Καλιφόρνιασ τθσ νζασ 
Ευρϊπθσ»  που κα παίξει το ρόλο «προμθκευτοφ δι’ ειδικθν διατροφθν του ευρωπαϊκοφ 
πλθκυςμοφ» . Ριο κάτω αναφζρει ότι «ςτθν οργάνωςθ τθσ πρζπει να ςυμπεριλθφκεί και θ 
εκμετάλλευςθ των υπαρχόντων μεγάλων κοιταςμάτων διαφόρων ορυκτϊν». Ο 
αρκρογράφοσ επιςθμαίνει ακόμθ ότι κα πρζπει «…να περιοριςτοφν μερικοί βιομθχανικοί 
κλάδοι οι οποίοι διατθροφνται τεχνθζντωσ» (βλζπε ςθμερινοφσ ςτόχουσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ). 
Ρίςω από τουσ προςεκτικά διατυπωμζνουσ ςχεδιαςμοφσ του γερμανικοφ ιμπεριαλιςμοφ 
για το χϊρο των Βαλκανίων και τθν Ελλάδα ειδικότερα κρυβόταν θ επιδίωξθ τθσ λθςτρικισ 
εκμετάλλευςθσ τθσ ελλθνικθσ παραγωγισ. Ακόμθ και ο Μουςολίνι αναγκάςτθκε να πει ότι 
« οι γερμανοί 
πιραν απ’ τουσ 
ζλλθνεσ … και 
τα κορδόνια των 
παπουτςιϊν 
τουσ» .( 10) 
Μζςα ςτα 
πλαίςια τθσ 
λθςτρικισ 
εκμετάλλευςθσ 
τθσ χϊρασ μασ 
δεςπόηουςα 
κζςθ ζχει θ 
εκμετάλλευςθ του ορυκτοφ πλοφτου και κυρίωσ του χρωμίου από το όποιο παράγεται το 
ατςάλι, μζταλλο πολφτιμο για τθν πολεμικι βιομθχανία. Θ εξαςφάλιςθ του ορυκτοφ 
πλοφτου γινόταν κυρίωσ προσ όφελοσ των γερμανικϊν μονοπωλίων , όπωσ θ εταιρία 
Κρουπ. Ρραγματικά δεν μπορείσ να καταλάβεισ ποιοσ διαπραγματεφεται τθν αγορά ι τθν 
ενοικίαςθ των μεταλλείων , θ εταιρία ι ο γερμανικόσ ςτρατόσ. Θ ταφτιςθ είναι ςχεδόν 
πλιρθσ. 
Είναι άραγε τυχαίο το γεγονόσ ότι θ δθμοςίευςθ του άρκρου για τον παραγωγικό 
προςανατολιςμό τθσ Ελλάδασ ζγινε ςε εφθμερίδα τθσ Εςςθσ , πόλθ όπου ιταν και θ ζδρα 
τθσ ΚΟΥΡ ; Ι είναι άςχετθ θ ςφμπτωςθ ότι το ίδιο πρόςωπο είναι αντιπρόςωποσ τθσ 
ΚΟΥΡ ςτθν Ελλάδα και διοικθτικόσ πολεμικόσ ςφμβουλοσ ςτο οικονομικό τμιμα τθσ 12θσ 
ςτρατιάσ τθσ Βερμαχτ (γερμανικόσ ςτρατόσ) ; 

Η ΠΟΤΔΑΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΧΡΩΜΙΟΤ 
Θ αξία του χρωμίου για τθ γερμανικι βιομθχανία προκφπτει από μια ςειρά αναφορζσ  ςε 
επιςτολζσ κλπ. υπθρεςιακϊν και ςτρατιωτικϊν παραγόντων. Στισ ςθμειϊςεισ του 
αντιςτράτθγου Γκ. Τομασ, προϊςταμζνου του Γραφείου εφοδιαςμοφ και εξοπλιςμοφ τθσ 



Βερμαχτ, ςτισ 3-5-1941, αναφζρεται ότι «…τα μεταλλεφματα τθσ Ελλάδασ ςαν κράματα 
ζχουν εξαιρετικι ςθμαςία για τθν παράγωγθ τθσ γερμανικισ βιομθχανίασ εξοπλιςμϊν, 
προπάντων τα μεταλλεφματα νικελίου και χρωμίου». 
Σε διαλζξεισ που ζγιναν ςτισ 3 και 4 Σεπτζμβρθ 1942 ςτθ Κεςςαλονίκθ από εκπροςϊπουσ 
του Επιτελείου Εφοδιαςμοφ και Οικονομίασ για τθ Ν.Α. Ευρϊπθ αναφζρεται ότι θ 
εκμετάλλευςθ του χρωμίου ς’ ολόκλθρο το χϊρο τθσ Νότιασ Ανατολισ ζχει «κακοριςτικι 
ςθμαςία για τθν αμυντικι οικονομία». Ο Οςκαρ Γκαμπελ ςε επιςτολι του ςτισ 30-8-1944 
χαρακτθρίηει το χρϊμιο ωσ το «ςθμαντικότερο μετάλλευμα». 
Θ ποςότθτα του χρωμίου που υπολόγιηε να εκμεταλλευτεί θ Γερμανία ςτθν Ελλάδα 
(κλειςτικαν και οι ςχετικζσ ςυμφωνίεσ από το νομικό ςφμβουλο τθσ εταιρίασ δρ. Ηολ) ιταν 
60.000 τονοι (11).  
Το αξιοποιιςιμο  υλικό ανερχόταν ςε 9.244 τόνουσ  το χρόνο (τζλθ του 1942) και κάλυπτε 
το 32,9% τθσ κατανάλωςθσ τθσ γερμανικισ πολεμικισ βιομθχανίασ(12)  , ενϊ μόνο το μινα 
Φλεβαρθ του 1943 ςτάλκθκαν 2.035 τόνοι με το ςιδθρόδρομο.  
Θ εξαιρετικι ςθμαςία που είχε θ αξιοποίθςθ του χρωμίου για τθ γερμανικι πολεμικι 
μθχανι ζγινε φαίνεται αντιλθπτι από το επιτελείο του ΕΛΑΣ και τουσ ςυμμάχουσ. Ο ΕΛΑΣ  
κατζςτρεψε το μεταλλείο χρωμίου ςτον Αγιο Δθμιτριο και ςτισ 8-3-1943 επιτζκθκε ςτο 
μεταλλείο Τςαγκλθ και 
δζκα μζρεσ αργότερα 
ςτο μεταλλείο Τςαγκλθ –
Αρντουαν (13) . Ζτςι, το 
αποτζλεςμα των 
επικζςεων αυτϊν ιταν 
να κλείςουν τα 
μεταλλεία «Πλυμποσ», 
«Ελαφίνα», «Χρϊμιο», 
«Τςαγκλισ». Θ 
παράγωγθ για το 1943 
μειϊκθκε από 49.600 
τόνουσ ςε 38000 τόνουσ 
(14). 
Ο Οςκαρ Καμπελ, 
προϊςτάμενοσ του 
τμιματοσ Μεταλλείων 
του Υπουργείου 
Οικονομίασ του άιχ , ςε 
δυο επιςτολζσ του ςτισ 
17-1-1944 και 30-8-1944 
επεςιμανε τουσ 
κινδφνουσ από τθν 
αντάρτικθ δράςθ , για 
τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
απρόςκοπτθσ εξόρυξθ 
του χρωμίου. Τθν πρϊτθ 
φορά ηθτά «τθν 



ειρθνοποιθςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και τθν εξαςφάλιςθ των δρόμων μεταφοράσ κακϊσ 
και τθν προςταςία των επιχειριςεων ζναντι επικζςεων ςυμμοριϊν»(15). 
Τθ δεφτερθ φορά  θ γερμανικι ψυχραιμία δίνει τθ κζςθ τθσ ςτθν αγωνία ενόσ 
ετοιμοκάνατου. Θ Τουρκία διακόπτει ςτισ 21-4-1944 τισ αποςτολζσ χρωμίου ςτθν 
Γερμανία. Ο Οςκαρ Γκαμπελ γραφεί : « δεν υπάρχει ςτθν Ευρϊπθ καμία άλλθ δυνατότθτα 
παραγωγισ χρωμίου , εκτόσ από τα Βαλκάνια. Γι αυτό θ προςταςία των μεταλλευμάτων 
χρωμίου και τθσ μεταφοράσ τουσ , πρζπει να κεωρθκεί από τθ γερμανικι Βερμαχτ ςαν ζνα 
από τα πιο επείγοντα κακικοντα τθσ»(16). 
Ακολουκει θ αξιολόγθςθ των μεταλλείων , ϊςτε να παρκοφν ανάλογα μζτρα προςταςίασ. 
Ωσ ςθμαντικότερα μεταλλεία χρωμίου , που πρζπει να προςτατευτοφν , αναφζρονται αυτά 
τθσ Βόρειασ Αλβανίασ (17). 
Το μεταλλείο του Αγίου Δθμθτρίου ζχει πάψει να λειτουργει από καιρό. 

 

Ο ΦΑΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟ 
 «…κι εγϊ δεν ξζρω πωσ μου ιρκε αυτό το κακό», αναρωτικθκε ο πρϊθν διμαρχοσ 

Κατερίνθσ λίγο πριν πεκάνει. Στθν κερδοςκοπικι απλθςτία του κεφαλαίου μπορεί να βρει 

κανείσ τθν πειςτικι απάντθςθ ςτθν απορία που εξζφραςε ο αξζχαςτοσ Αιμίλιοσ 

Ξανκόπουλοσ  , λίγο πριν εκτελεςτεί μαηί με τουσ ςυμπατριϊτεσ του ςτο Στακμό τθσ 

Κατερίνθσ, ωσ αντίποινα για τθν ανατίναξθ του μεταλλείου χρωμίου ςτον Άγιο Δθμιτριο. 

Γι αυτό λοιπόν ςτθν προςπάκεια που γίνεται από τουσ ιδεολογικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ 

άρχουςασ τάξθσ να κρφψουν τθν ςφνδεςθ που ζχει το τερατοφργθμα του ναηιςμοφ - 

φαςιςμοφ με τον καπιταλιςμό , το ίδιο κάνουν και οι δικοι μασ ναηιςτζσ, απαντάμε με τα 

ςοφά λόγια του Μπρεχτ 

«Ο καπιταλιςμόσ ςτισ φαςιςτικζσ χώρεσ υπάρχει πια μονάχα ςαν φαςιςμόσ κι ο φαςιςμόσ 

δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά ςαν καπιταλιςμόσ ςτην πιο ωμή και καταπιεςτική του 

μορφή, ςαν ο πιο θραςφσ κι ο πιο δόλιοσ καπιταλιςμόσ. Πώσ, λοιπόν, τώρα να πει κάποιοσ 

αντίπαλοσ του φαςιςμοφ την αλήθεια για το φαςιςμό όταν δε θζλει να πει τίποτα για τον 

καπιταλιςμό, που τον προκαλεί;;» 

 
Νίκοσ αλπιςτήσ 
 


