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Λίγο έξω από το Βερολίνο

Ο στρατός των Ναζί που θάφτηκε µαζί
µε τις µπότες του

Ο αρχαιολόγος Χάρτµουτ Τσίµερµαν, µέλος της Ένωσης για την Ανάκτηση των Πεσόντων στην
Ανατολική Ευρώπη, ξεθάβει τα αποµεινάρια Γερµανώ στρατιωτών. Τα κράνη και οι µπότες τους
έµειναν ανέπαφες µετά από σχεδόν εβδοµήντα χρόνια!

Βερολίνο
Μετά από εντατικές ανασκαφές που διήρκεσαν σχεδόν µια δεκαετία, αρχαιολόγοι
από πέντε ευρωπαϊκές χώρες έφεραν στο φως ένα νεκροταφείο Γερµανών
στρατιωτών του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.
Μέλη της «Ένωσης για την Ανάκτηση των Πεσόντων στην Ανατολική Ευρώπη» από
το 2005 εργάζονταν προκειµένου να ξεθάψουν ένα µαζικό τάφο στρατιωτών των
Ναζί, οι οποίοι έπεσαν κατά την τριήµερη µάχη στα υψώµατα του Ζέελοφ, που έλαβε
χώρα µεταξύ 16-19 Απριλίου 1945, σε µια ύστατη προσπάθεια να ανακόψουν την
προέλαση του Κόκκινου Στρατού.
Το νεκροταφείο, που βρίσκεται κοντά στο Κλέσιν, λίγο έξω από το Βερολίνο,
αποκάλυψε µερικές συγκλονιστικές εικόνες: ανάµεσα στα αποµεινάρια των Γερµανών

στρατιωτών ξεχωρίζουν εκείνα που τα οστά είναι ακόµη µέσα στις δερµάτινες µπότες,
οι οποίες έχουν διατηρηθεί σε σχεδόν άριστη κατάσταση, µετά από εβδοµήντα
χρόνια κάτω από τη γη.
∆ίπλα στις µπότες, ξεχωρίζουν επίσης τα ατσάλινα κράνη και λίγα σπασµένα
πολυβόλα των στρατιωτών του Τρίτου Ράιχ, να προβάλλουν σκουριασµένα µέσα
από τα βαθιά ορύγµατα. Στην συγκλονιστική αυτή ανασκαφή προέβησαν
αρχαιολόγοι-µέλη της Ένωσης από την Ολλανδία, τη Γερµανία, την Ελβετία, την
Ουκρανία και τη Ρωσία, οι οποίοι επί εννιά συναπτά έτη συνεργάστηκαν δίνοντας
εκπληκτικά αποτελέσµατα.
«Αναζητούµε για τους χιλιάδες ανώνυµους νεκρούς που έχουν ταφεί δίχως µια
επιτύµβια πλάκα να δηλώνει το όνοµα και την χώρα καταγωγής τους µέσα σε
µαζικούς τάφους. Επιθυµούµε να αποκαταστήσουµε τα ονόµατα τους µετά από
σχεδόν εβδοµήντα χρόνια» ήταν η σχετική ανακοίνωση της Ένωσης (VBGO - Verein
zur Bergung Gefallener in Osteurope) που ιδρύθηκε το 1992 και διαθέτει περί τα
διακόσια µέλη.
«∆εν ψάχνουµε ειδικά για στρατιώτες της Βερµαχτ ή για Αµερικανούς Πεζοναύτες ή
για φαντάρους του Κόκκινου Στρατού: δεν ξεχωρίζουµε τους ανθρώπους σε Καλούς
ή Κακούς. Αναζητούµε στρατιώτες, από την Αεροπορία, το Πεζικό ή το Ναυτικό, που
υπήρξαν Πατεράδες, Γιοι και Αδέλφια, αλλά ταυτόχρονα και θύµατα ενός φριχτού
πολέµου για τον οποίο ούτε ευθύνονται, αλλά ούτε κι επιθύµησαν», επισηµαίνει στον
ιστότοπο της η Ένωση, η αρχαιολογική σκαπάνη της οποίας έφερε στο φως αυτό το
ιστορικής σηµασίας µαζικό κενοτάφιο. Η Ένωση τοποθέτησε στην κορυφή ενός από
τα ορύγµατα έναν ξύλινο σταυρό µε ένα γερµανικό κράνος πάνω του, προς τιµήν των
πεσόντων του Ζέελοφ.
Η συγκεκριµένη µάχη ήταν ένα µέρος της επιχείρησης προσβολής των πόλεων
Ζέελοβ και Βερολίνου από τον Κόκκινο Στρατό και τον διοικητή του, του στρατάρχη
Γκιόργκι Ζούκοφ που διέταξε µαζικές επιθέσεις σε χαρακώµατα του Τρίτου Ράιχ που
αποτελούσαν την τελευταία οργανωµένη γραµµή άµυνας έξω από το Βερολίνο. Η
µάχη γύρω από τα υψώµατα του χωριού Ζέελοβ, 60 χλµ. ανατολικά του Βερολίνου,
διήρκεσε τρεις ηµέρες, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Απριλίου 1945 έως τις
19 του µήνα.
Σχεδόν ένα εκατοµµύριο Σοβιετικοί στρατιώτες του 1ου Λευκορωσικού Μετώπου
(συνυπολογιζοµένων και 78.556 στρατιωτών της 1ης Πολωνικής Στρατιάς)
επιτέθηκαν απέναντι σε περίπου 200.000 Γερµανούς στρατιώτες της 9ης Στρατιάς
υπό την ηγεσία του στρατηγού Τέοντορ Μπούσε. Μετά το πέρας της 72ωρης µάχης,
νεκροί ήταν ένας αριθµός Σοβιετικών στρατιωτών που κυµαίνεται κάπου ανάµεσα σε
30.000-33.000 κι αντίστοιχα περίπου 12.000 Γερµανοί. Παρ’ όλες τις απώλειες του, ο
Κόκκινος Στρατός κατάφερε να περικυκλώσει το Βερολίνο στις 23 Απριλίου,
αρχίζοντας την αντίστροφη µέτρηση για την είσοδο του στη γερµανική πόλη και την
αυτοκτονία του Αδόλφου Χίτλερ, που σήµανε το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.

