
 
 

 
 
 
 

 
 

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας  
σε επίσημη εκδήλωση μνήμης  

για τα θύματα του ναζισμού στη Βαυαρία  
και ιδιαίτερα για τους Σίντι και Ρομά 

 
 
Την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 έλαβε χώρα στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης 
Φλόσενμπουργκ της Βαυαρίας  επίσημη εκδήλωση για τα 71 χρόνια από την 
απελευθέρωση του Στρατοπέδου από τους αμερικανούς, στις 23 Απριλίου 1945.  
 
Συγκινητική ήταν η παρουσία του ιταλού Venanzio Gibillini πρώην κρατουμένου στο 
στρατόπεδο, που διηγήθηκε με λεπτομέρειες τα βάσανα τα δικά του και των άλλων 
κρατουμένων στο Φλόσσεμπουργκ. 
 
Επίσης συγκινητική ήταν και η παρουσία ανδρών και γυναικών που απελευθερώθηκαν 
το 1945 και σήμερα ζουν σε διάφορες χώρες, Πολωνία, Τσεχία, Ιταλία, Καναδά, Αμερική 
κ.λ.π.  
 
Εφέτος τιμήθηκαν ιδιαίτερα τα θύματα Σίντι και Ρομά που βασανίστηκαν στο 
στρατόπεδο αυτό και πολλοί άφησαν εκεί τη τελευταία του πνοή. Υπολογίζεται ότι 660 
Σίντι και Ρομά ήταν κρατούμενοι στο στρατόπεδο. Μετά το πέρας των ομιλιών έλαβαν 
χώρα στη λεγόμενη Κοιλάδα του Θανάτου τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου για τους 
Σίντι και Ρομά.  
 
Στην επίσημη τελετή παρέστησαν ο Βαυαρός Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. 
Λούτβικ Σπένλε, ο αντιπρόεδρος της Βαυαρικής Βουλής κ. Μέγιερ, ο πρόεδρος του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βαυαρίας κ.Πέτερ Κίσπερτ, ο Διευθυντής των 
Βαυαρικών Στρατοπέδων Συγκέντρωσης κ. Καρλ Φρέλλερ εκπρόσωποι νεολαίας 
διαφόρων κρατών και πολλοί εκπρόσωποι της βαυαρικής κοινωνίας. 
 
 
Από ελληνικής πλευράς ἐλαβε μέρος ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως 
Γερμανίας, Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης. 
 
Μετά την επίσημη εκδήλωση ο π. Απόστολος μετέβη στον τάφο των 450 Ελλήνων στην 
Κοιλάδα του Θανάτου του στρατοπέδου, κατέθεσε λίγα λουλούδια και ετέλεσε τρισάγιο 
για την ανάπαυση των σκληρά δοκιμασθέντων συμπατριωτών μας. Προκαλεί ρίγη 
ανείπωτης συγκίνησης η χαρακτηριστική  επιγραφή στην ταφόπλακα, με ελληνικά 
γράμματα, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
450 

Ελληνες πεφονευμένοι προ αυτονομίας της πατρίδος εν τη φυλακή 
Φλωσσενβουργίω 

(Σημείωση: η λέξη προ σημαίνει, κατά πάσα πιθανότητα, υπέρ) 



 
Ο πρόεδρος του Βαυαρικού Συνταγματικού Δικαστηρίου κ. Πέτερ Κίσπερτ, ο 
αντιπρόεδρος της Βαυαρικής Βουλής κ. Πέτερ Μέγιερ, και ο Γενικός Πρόξενος της 
Γαλίας στη Βαυαρία κ. Jean-Claude Brunet, τίμησαν με τη παρουσία τους τα θύματα 
των Ελλήνων και στάθηκαν λίγη ώρα με τη δέουσα ευλάβεια μπροστά στο κενοτάφιο 
και την ταφόπλακα, μαζί με τον Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση.  
 
 
Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας 
 
 
π. Απόστολος Μαλαμούσης 
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου 
 
 
 
Φωτογραφίες 
Ο π. Απόστολος Μαλαμούσης στο κενοτάφιο των Eλλήνων στην Κοιλάδα του 
Θανάτου 
(από αρ). Ο Γενικός Πρόξενος της Γαλίας στη Βαυαρία κ. Jean-Claude Brunet, ο 
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης και ο αντιπρόεδρος της Βαυαρικής 
Βουλής κ. Peter Meyer 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 

Στρατόπεδο Φλόσσενμπουργκ 
 
 
Το Στρατόπεδο Φλόσσενμπουργκ είναι το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης στη 
Βαυαρία. Ιδρύθηκε το 1938 και μέχρι το 1945 κρατούμενοι από 30 χώρες, 84 χιλιάδες 
άνδρες  και 16.000 γυναίκες, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια με εξοντωτική εργασία, 
βασανιστήρια, αρρώστειες και απάνθρωπη μεταχείρηση. Περίπου 35 χιλιάδες 
κρατουμένων βρήκαν εκεί φρικτό θάνατο. 
 
Στον επίσημο κατάλογο των κρατουμένων αναφέρεται και αριθμός 486 Ελλήνων 
κρατουμένων. 
 

Κοιλάδα του Θανάτου 
 
Κοιλάδα του Θανάτου αποκαλείται η χαράδρα στο κάτω μέρος του στρατοπέδου. Εκεί 
είχαν οι ναζιστές το κρεματόριο όπου έκαιγαν τους νεκρούς κρατουμένους και  
διεσκόρπιζαν τη στάχτη τους στην κοιλάδα. Σήμερα στον τόπο αυτό βρίσκονται 
κενοτάφια με ταφόπλακες, όπου αναγράφονται οι εθνικότητες των θυμάτων. Για τους 
Έλληνες υπάρχει ταφόπλακα με την ελληνική σημαία, την αναγραφή του αριθμού των 
450 θυμάτων και τη φράση „Ελληνες πεφονευμένοι προ αυτονομίας της πατρίδος 
εν τη φυλακή Φλωσσενβουργίω“. 

 


