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Στη πόλη Hersbruck της Βαυαρίας (μεταξύ Νυρεμβέργης και Λάουφ), υπάρχουν υπολείμματα 
του χιτλερικού στρατοπέδου συγκέντρωσης, ενός στρατοπέδου που αποτελούσε εξωτερικό 
παράρτημα του μεγάλου διαβοήτου στρατοπέδου συγκέντρωσης Flossebürg της Βαυαρίας. 
 
Τον Ιούλιο 1944, ο Χίτλερ άρχισε, σε κοντινό λόφο της πόλης Hersbruck, τη διόρυξη υπογείων 
στοών και διαδρόμων για την κατασκευή μηχανών πολεμικών αεροπλάνων. Είχε σχεδιάσει να 
κατασκευάσει ένα υπόγειο εργοστάσιο και εργοτάξιο της τάξεως των 120.000 τετραγωνικών 
μέτρων. Για τις εργασίες κατασκευής μετέφερε από άλλα στρατόπεδα συγκεντρώσεων και 
κυρίως από το στρατόπεδο Φλόσσενμπουργκ της Βαυαρίας χιλιάδες κρατουμένων στη πόλη 
Hersbruck, κατασκευάζοντας εκεί απλές παράγκες και δημιουργώντας ένα νέο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης. Υπολογίζεται ότι από τον Ιούλιο 1944 μέχρι τη λήξη του πολέμου το 1945, πάνω 
από 9.000 κρατούμενοι διέμεναν στο στρατόπεδο αυτό, που αποτελούσε προθάλαμο 
ολοκαυτώματος. Περίπου 4.000 κρατούμενοι άφησαν εκεί την τελευταία τους πνοή, μεταξύ 
αυτών και πολλοί Έλληνες και ορθόδοξοι από άλλες χώρες. 
 
Μετά την απελευθέρωση χρησιμοποιήθηκε το στρατόπεδο συγκέντρωσης ως τόπος κράτησης 
των αξιωματικών της ναζιστικής αστυνομίας, του ναζιστικού στρατού και των συγγενών τους, 
ενώ αργότερα χρησίμευσε ως χώρος υποδοχής των προσφύγων 
 
Το 1949, επισκέθηκε την πόλη ο τότε βαυαρός Υπουργός  Γεωργίας κ. Alois Schlögl (Αλόις 
Σλεγκλ), ο οποίος και σε ομιλἰα του αναφέρθηκε στο στρατόπεδο λέγοντας ότι  „Θέλουμε αυτή η 
αηδία μιας άθλιας εποχής, να αφανιστεί τελειωτικά από προσώπου της κοινωνίας“. Αμέσως 
καταδαφίστηκαν όλες οι παράγκες. Μερικά χρόνια όμως αργότερα η τοπική κοινωνία θέλησε να 
αναβιώσει την ιστορική μνήμη και δημιούργησε τόπο ενθύμησης και τιμής των θυμάτων. 
Ακολούθως η βαυαρική πολιτεία προέβη στην κατασκευή ενός μικρού Μουσείου Μνήμης, με 
διδακτικό και παιγαγωγικό χαρακτήρα, για τους επισκέπτες του χώρου και ιδιαίτερα για τη 
νεολαία. 
 
Η Εκκλησία μας επιθυμεί να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα του ναζισμού, στους Έλληνες και 
τους Ορθοδόξους άλλων κρατών (Ρωσίας, Ρουμανίας, Σερβίας κ.λ.π.) και για το λόγο αυτό 
διοργανώνει μια εκκλησιαστική εκδήλωση στη πόλη Hersbruck,  
 

το Σάββατο 23 Απρλίου 2016 στις 5 μ.μ. 
 
Την επιμνημόσυνη δέηση θα τελέσουν Αρχιεραστικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις 
με τη Βαυαρική Πολιτεία, Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ο αρμόδιος εφημέριος 
της πόλης, αρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης και ο ρουμάνος Πρωτοπρεσβύτερος 
Κωνσταντίνος Σπορέα. Στην εκδήλωση θα παραστεί η Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης, η 
οποία και θα καταθέσει στεφάνι, καθώς επίσης και η Ελληνική Κοινότητα Φύρτ. 
 



Η Γενική Πρόξενος Μονάχου κ. Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, ο αντιπρόεδρος της Βαυαρικής 
Βουλής κ. Peter Meyer, o διευθυντής του Ιδρύματος Βαυαρικών Στρατοπέδων Συγκέντρωσης κ. 
Karl Freller, ο Νομάρχης της περιοχής  κ. Armin Kroder , ο Πρώτος Δήμαρχος της πόλης  κ. 
Robert Ilg και ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου των θυμάτων στο στρατόπεδο κ. Thomas 
Wrensch, θα παραστούν και θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό. Επίσης θα παραστούν ο 
ευαγγελικός πάστορας κ. Werner Thiessen και ο καθολικός ιερέας κ. Wunnibald Forster,  
 
Στην εκδήλωση αυτή θα λάβουν ενεργό μέρος, μετά από πρόσκλησή μας,  βαυαρές μαθήτριες 
και βαυαροί μαθητές του τοπικού Γυμνασίου Paul-Pfinzing-Gymnasium, με μουσική, ομιλίες, 
απαγγελίες και σύντομη ξενάγηση στον ιστορικό και μαρτυρικό αυτό χώρο.. 
 
Τη όλη εκδήλωση θα πλαισιώσουν, με τοπικές παραδοσιακές ενδυμασίες, μέλη των ελληνικών 
εθνικοτοπικών συλλόγων Νυρεμβέργης. 
 
Μετά την εκκλησιαστική εκδήλωση θα ακολουθήσει δεξίωση με ελληνικές ελιές, ελληνικό κρασί 
και άρτο. 
 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην οδό Amberger Str. 76, 91217 Hersbruck, στον τόπο όπου 
υπήρχαν τότε οι παράγκες του στρατοπέδου. Στο πάρκο βρίσκεται ένα άγαλμα που συμβολίζει 
ένα καταπονημένο κρατούμενο και είναι έργο του ιταλού γλύπτη Vittore Bocchetta,  που 
διετέλεσε κρατούμενος στο εκεί στρατόπεδο. Μπροστά στο άγαλμα θα λάβει χώρα η όλη 
εκδήλωσή μας και σε περίπτωση κακοκαιρίας στο γειτονικό κτίριο της Εφορίας.  
 

Όλοι οι Έλληνες της περιοχής Νυρεμβέργης, Φύρτ και Λάουφ  
είναι εγκάρδια προσκεκλημένοι στην Ημέρα Μνήμης. 

 

Επίσης εγκάρδια προσκαλούνται και όλοι οι ανταποκριτές  και δημοσιογράφοι 
του τύπου και των μέσων γενικής ενημέρωσης. 

 
Με ευχές 
 
ο Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία 
 

 
 
 

Απόστολος Μαλαμούσης 
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου 
 

 

Το άγαλμα του ιταλού γλύπτη Vittore Bocchetta στη πόλη Hersbruck 
(συμβολίζει ένα καταπονημένο κρατούμενο) 


