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Παπά Λοχέρ απολογήσου...

Τιμή: 15,00 €
SKU: AB-002109316
Σε απόθεμα: 1
Κατηγορίες Βιβλίου: Κατοχή - Αντίσταση 1940-45, Μακεδονία

Περιγραφή Βιβλίου
Τούτο το βιβλίο είναι ένα σημαντικό ντοκουμέντο για τις ναζιστικές θηριωδίες,
εκτελέσεις, και βαρβαρότητες που διέπραξε στην περιοχή της Κατερίνης και στο
χωριό Τρίλοφος, ένας ιερωμένος, ο ευαγγελικός ιερέας Benjamin G. Locker,
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υπαξιωματικός της γερμανικής Μυστικής Στρατιωτικής Αστυνομίας (FGP) και
διοικητής της Γκεστάπο Κατερίνης το 1943-1944 επικεφαλής ναζιστικών ορδών
και ελλήνων ταγματασφαλιτών συνεργατών τους. Το απόσπασμα του κειμένου που
ακολουθεί, από ένορκη εξέταση του τότε διοικητή Χωροφυλακής Κατερίνης, δίνει
μια ζοφερή εικόνα της τότε πραγματικότητας: ... " Τα μέσα του μηνός Νοεμβρίου
'43 ετοποθετήθην εις την Διοίκησιν Χωροφυλακής Κατερίνης ως Διοικητής αυτής.
Εκεί συνήντησα τον ανωτέρω Λόχερ, ο οποίος ήτο Διοικητής Γκεστάπο Κατερίνης,
εις τον οποίον επαρουσιάσθην άμα τη αφή-ξει μου κατόπιν διαταγής του... " Έχω
προσωπικήν αντίληψην των βασανιστηρίων και των φόνων, διότι την επομένην
μεμονωμένης ή ομαδικής εκτελέσεως πολιτών ανευρίσκαμε τα πτώματα
ακρωτηριασμένα με αποκομμένα τα ώτα, την ρίνα, και τριχοτομημένα δια
μαχαίρας τα δάχτυλα των χεριών, εις τρόπον ώστε ο όνυξ να ομοιάζει με τοιούτον
όρνιθος. Συγκεκριμένως, μετά από κάθε εκτέλεση διέδιδον οι εκτελεσταί εις την
ταβέρναν ότι τον εκτελεσθέντα τον έκαναν όρνιθα..." Είναι ο κύριος υπεύθυνος
των εκτελέσεων αίτινες εγένοντο εις την περιφέρειαν Κατερίνης και Γουμενίτσης,
καθώς και του βιασμού πολλών γυναικών και κοριτσιών της Κατερίνης καίτοι εις
τον πολιτικόν του βίου είχε το επάγγελμα του πάστορος. Άλλο δεν έχω να
προσθέσω και γράμματα γνωρίζω".

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 14 x 21 cm
- Βάρος: 0.560 kg
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