Οι συµµετέχοντες στη ∆ιάσκεψη του Βάνζεε
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Ασφαλείας του Ράιχ
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IV B 4

Ο Bühler, ο οποίος από το 1941 ήταν συνεχώς
εκπρόσωπος τους Γενικού ∆ιοικητή Frank, µε
αυτήν του την ιδιότητα ήταν συνυπεύθυνος για όλες
τις παράνοµες ενέργεις εναντίον του πολωνικού
λαού και τη µαζική δολοφονία των Εβραίων της
Πολωνίας. Κατά τη ∆ιάσκεψη της Βάνζεε πίεσε τον
Χάιντριχ να ξεκινήσει την «Τελική λύση» από την
Γενική ∆ιοίκηση, καθότι εκεί δεν υπήρχαν
«προβλήµατα µεταφοράς». Επιπλέον ο Bühler
επιθυµούσε "την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυση
του εβραϊκού ζητήµατος σε αυτήν την περιοχή".
Το 1942 ο Μπύλερ συµµετείχε στις προετοιµασίες
των γερµανικών µετεγκαταστάσεων στο Λούµπλιν
(Lublin) και τη αναγκαστική προσαγωγή Πολωνών
στη Γερµανία για καταναγκαστική εργασία.
Γεννηµένος στο Waldsee (Württemberg) γιος ενός
φούρναρη, από καθολική οικογένεια, αφού
τελείωσε το Γυµνάσιο σπούδασε νοµικά, το 1932
ανακηρύσσεται διδάκτορας, τον Απρίλιο του 1933
γίνεται µέλος του Ναζιστικού Κόµµατος NSDAP.
Ανώτερος δηµόσιος κατήγορος επικεφαλής του
γραφείου του Υπουργού του Ράιχ άνευ
χαρτοφυλακίου Hans Frank. Το ∆εκέµβριο του
1939 γίνεται επικεφαλής της Υπηρεσίας της Γενικής
∆ιοίκησης στην Κρακοβία, τον Μάρτιο του 1940
γίνεται Υφυπουργός αυτής. Τον Ιανουάριο του
1945 εγκαταλείπει την Κρακοβία. Τον Απρίλιο του
1946 είναι µάρτυρας υπεράσπισης του Hans Frank
στο ∆ιεθνές Στρατοδικείο της Νυρεµβέργης και
έπειτα µεταφέρεται στην Πολωνία. Τον Ιούλιο του
1948 καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται.

Ως οργανωτής των απελάσεων ο Eichmann έπαιξε
κεντρικό ρόλο στη διαδικασία της δολοφονίας των
Εβραίων της Ευρώπης. Από τον Οκτώβριο του
1934 στην SD- Κεντρική Υπηρεσία Βερολίνου στο
Τµήµα ΙΙ/112 («Εβραϊσµός»), ασχολήθηκε µε τις
δυνατότητες εκτόπισης των Εβραίων από τη
Γερµανία. Μετά την προσάρτηση της Αυστρίας και
τη γερµανική επέλαση στη Βοηµία και τη Μοραβία,
ο Eichmann ήταν κατά την περίοδο 1938/39
επικεφαλής της "Κεντρικής Υπηρεσίας Εβραϊκής
Μετανάστευσης" στη Βιέννη και την Πράγα. Τον
Οκτώβριο του 1939 συµµετείχε στους σχεδιασµούς
για ένα «απόθεµα Εβραίων» στο Nisko am San
(Πολωνία). Από το ∆εκέµβριο του 1939 ήταν
σύµβουλος του Κεντρικού Γραφείου Ασφαλείας του
Ράιχ [RSHA], IV D 4 („Μεταναστεύσεις και
Εκδιώξεις"), τον Μάρτιο του 1941 τέθηκε
επικεφαλής του τµήµατος IV B 4 („Εβραϊκά θέµατα
και Εκδιώξεις"). Ο Eichmann συνέταξε το
περιληπτικό πρωτόκολλο της ∆ιάσκεψης της
Βάνζεε. Από τον Οκτώβριο του 1941 έως το 1944
το Γραφείο του συντόνιζε τις µεταφορές και
καθόριζε τον αριθµό των εκτοπιζόµενων Εβραίων.
Από τον Μάρτιο του 1944 ήταν ως Αρχηγός της
οµάδας «Ειδικών καταδροµέων του Άιχµαν" στη
Βουδαπέστη υπεύθυνος για την αποστολή πάνω
από 437.000 Εβραίων στο Άουσβιτς και σε άλλα
στρατόπεδα συγκέντρωσης και θανάτωσης.
Γεννήθηκε στο Solingen και ήταν γιος ενός λογιστή.
Μετά το λύκειο, παρακολούθησε σπουδές
µηχανικού τις οποίες διέκοψε, έπειτα εκπαιδεύτηκε
ως πωλητής. Από το 1925 έως το 1933 ήταν
τοπικός περιοδεύων πωλητής στη Βιέννη. Τον
Απρίλιο του 1932 γίνεται µέλος του NSDAP και των
SS, τον Αύγουστο του 1933 µετακοµίζει στη
Γερµανία. Από το 1934 έως 1939 υπηρετούσε στην
SD, έπειτα µέχρι το 1945 στο Κεντρικό Γραφείο
Ασφαλείας του Ράιχ. Αρχές Μαΐου του 1945
µεταµφιέζεται σε στρατιώτη της Λουφτβάφε·
συλλαµβάνεται και δραπετεύει σύντοµα. Με
ψεύτικο όνοµα εργάζεται ως δασοκαλλιεργητής
κοντά στη Celle. Το 1950 δραπετεύει µέσω
Αυστρίας στην Ιταλία και από κει στην Αργεντινή
όπου ζούσε µε το όνοµα Ricardo Klement στο
Μπουένος Άιρες. Τον Μάιο του 1960 απήχθη από
µέλη των ισραηλινών µυστικών υπηρεσιών. Το
∆εκέµβριο του 1961 καταδικάζεται σε θάνατο στην
Ιερουσαλήµ και στις 31 Μαΐου του 1962 εκτελείται.
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Ο Freisler αντιπροσώπευε κατά τη ∆ιάσκεψη της
Βάνζεε το υπουργείο που από τους Νόµους της
Νυρεµβέργης του 1935 και έπειτα ήταν επικεφαλής
των νοµικών διώξεων κατά των γερµανών Εβραίων
και προωθούσε συστηµατικά την αφαίρεση των
δικαιωµάτων των εβραϊκών θυµάτων. Ο Freisler
θεωρείτο «Θεµατοφύλακας των εθνοσοσιαλιστικών
ιδεών». Τον Αύγουστο του 1942 διορίστηκε
πρόεδρος του Λαϊκού ∆ικαστηρίου
[Volksgerichtshof]. Από αυτήν τη θέση καταδίκασε
αυτός και τα άλλα µέλη του δικαστηρίου χιλιάδες
πολιτικούς αντιπάλους του σε θάνατο.
Γεννήθηκε στη Celle και ήταν γιος διπλωµατούχου
µηχανικού. Η οικογένεια του ήταν προτεστάντες
ρεφορµιστές. Παρακολούθησε το Γυµνάσιο στο
Άαχεν, πήρε το απολυτήριο το 1912, σπούδασε
Νοµικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο του Kiel.
Τον Αύγουστο του 1914 κατετάγη στον ως δόκιµος,
αργότερα υπολοχαγός, από τον Οκτώβριο του
1915 έως το 1920 ήταν αιχµάλωτος πολέµου των
Ρώσων, και έπειτα συνέχισε τις σπουδές του στη
Jena. Το 1922 ανακηρύσσεται διδάκτωρ Νοµικών
Επιστηµών, και από το 1924 εργάζεται ως
δικηγόρος στο Kassel ενώ είναι και µέλος του
δηµοτικού συµβουλίου µε το λαϊκό σοσιαλιστικό
µπλοκ (völkisch- sozialer Block) Τον Ιούλιο του
1925 προσχωρεί στο NSDAP. Από το 1932 είναι
µέλος της πρωσικής βουλής, ως Υπουργός
Προεδρίας στο πρωσικό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης,
από τον Ιούνιο του 1933 Υφυπουργός, µέλος του
πρωσικού Συµβουλίου της Επικρατείας. Από τον
Οκτώβριο του 1933 είναι µέλος της Ακαδηµίας
Γερµανικού ∆ικαίου όπου ηγείται του τοµέα
Ποινικού ∆ικαίου. Τον Απρίλιο του 1935 ορίζεται
Υπουργός του ενοποιηµένου Υπουργείου
∆ικαιοσύνης του Ράιχ και της Πρωσίας, αρµόδιος
συν τοις άλλοις για ζητήµατα προσωπικού,
νοµοθεσία και εκτέλεση ποινών. Σκοτώθηκε σε µια
αεροπορική επιδροµή στο Βερολίνο στις 3
Φεβρουαρίου 1945.

Ο Heydrich υπήρξε από το 1938 πρόσωπο κλειδί
στο θέµα των εκτοπίσεων και της εξόντωσης των
Εβραίων στην Ευρώπη. Μετά την προσάρτηση της
Αυστρίας η SD διακρίθηκε µε την οργάνωση της
αναγκαστικής µετανάστευσης. Μετά το πογκρόµ τον
Νοέµβριο του 1938 26.000 Εβραίοι της Γερµανίας
οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης µε
εντολή του Heydrich. Με την έναρξη του ∆ευτέρου
Παγκοσµίου Πολέµου στις 1.9.1939 ο Heydrich
διέταξε τη γκετοποίηση των Εβραίων και τη
δηµιουργία Συµβουλίων Γερόντων στις εβραϊκές
κοινότητες της Πολωνίας. Μετά την επίθεση στη
Σοβιετική ένωση έδωσε αρχικά εντολή στα τάγµατα
εφόδου [Einsatzgruppen] να εκτελέσουν
κοµµουνιστικά στελέχη και Εβραίους που ήταν σε
στρατεύσιµη ηλικία. Με τις οδηγίες του οι Ειδικές
Μονάδες [Einsatzgruppen] πέρασαν σύντοµα στη
συστηµατική µαζική δολοφονία ολόκληρου του
εβραϊκού πληθυσµού των κατεχόµενων σοβιετικών
περιοχών. Εξοπλισµένος µε µια επιστολή
εξουσιοδότησης υπογεγραµµένη στις 31.7.1941
από τον Göring για την εκτέλεση της «Τελικής
Λύσης του Εβραϊκού Ζητήµατος» ο Χάιντριχ
σχεδίασε τη δολοφονία 11 εκατοµµυρίων Εβραίων
από την Ευρώπη.
Γεννήθηκε στο Halle του Saale ως γιος ενός
συνθέτη και διευθυντή κονσερβατουάρ. Φοίτησε σε
καθολικό Γυµνάσιο και το 1920 παραστρατικός
πολεµιστής [Freikorps]. Το 1922 κατατάγεται στο
Γερµανικό Ναυτικό µε το βαθµό του υπολοχαγού
και το 1931 αποπέµπεται ατιµωτικά καθώς αθέτησε
µια υπόσχεση γάµου που είχε δώσει. Το 1931
προσχωρεί στο NSDAP και τα SS. Τον Ιούλιο του
1932 ο Himmler του αναθέτει την οργάνωση και
ηγεσία της Αστυνοµίας Ασφαλείας (SD). Τον
Απρίλιο του 1933 ορίζεται αρχηγός της πολιτικής
αστυνοµίας της Βαυαρίας, τον Απρίλιο 1934 γίνεται
αρχηγός της Γκεστάπο στο Βερολίνο. Τον Ιούνιο
του 1936 γίνεται αρχηγός της Αστυνοµίας
Ασφαλείας, το Σεπτέµβριο 1939 Αρχηγός του
Γραφείου Ασφαλείας του Ράιχ (RSHA). Στις 27
Μαΐου1942 επέζησε από µια απόπειρα δολοφονίας
τσέχων ανταρτών στην Πράγα, της οποίας οι
επιπτώσεις οδήγησαν στο θάνατο του στις 4 Ιουνίου
του 1942.

'Οτο Χόφµανν
[Otto Hofmann]
(1896 - 1982)

∆ρ. Γκέρχαρντ Κλόπφερ
[Dr. Gerhard Klopfer]
(1905 - 1987)

Αρχηγός του κεντρικού
γραφείου φυλετικών
εκκαθαρίσεων των SS

Καγκελαρία του κόµµατος
NSDAP
Πρόεδρος της Καγκελαρίας

Από το 1940 έως το 1943 ο Hofmann κατείχε
ηγετική θέση στις διάφορες εγκληµατικές πολιτικές
εκγερµανισµού στην περιοχή της Πολωνίας και της
Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν υπεύθυνος για τον
“φυλετικό έλεγχο", βάσει του οποίου διάφορες
εθνοτικές οµάδες εκτοπίζονταν από την χώρα τους
για να αντικατασταθούν από Γερµανούς διαφόρων
χωρών· επίσης για την µεταφορά παιδιών από την
Πολωνία στη Γερµανία και για τη "γενεαλογική
διατήρηση των SS [Sippenpflege]. Στη ∆ιάσκεψη
της Βάνζεε ο Χόφµαν επέµεινε στη στείρωση των
Εβραίων κατά το ήµισυ [Mischlinge].
Γεννήθηκε στο Innsbruck και ήταν γιος ενός
επιχειρηµατία. Φοίτησε στο Γυµνάσιο και τον
Αύγουστο του 1914 κατατάγεται εθελοντικά στο
στρατό. Τον Μάιο του 1917 γίνεται
ανθυποπλοίαρχος. Τον Ιούνιο του 1917
συλλαµβάνεται από τους Ρώσους, δραπετεύει και
επιστρέφει στη Γερµανία, όπου και εκπαιδεύεται
ως πιλότος. Το 1919 αποστρατεύεται, από το
1920 έως το 1925 ασχολείται µε το χονδρεµπόριο
κρασιών και έπειτα γίνεται ελεύθερος
επαγγελµατίας ως αντιπρόσωπος κρασιών. Τον
Απρίλιο του 1923 γίνεται µέλος του NSDAP, τον
Απρίλιο του 1931 των SS, από το 1933 γίνεται
επαγγελµατίας ηγέτης των SS. Τον Απρίλιο του
1943 γίνεται διοικητής του Ανώτερου Τοµέα των
SS νοτιοδυτικής Γερµανίας και των Ανώτερων
SS και διοικητής της Αστυνοµίας στις περιοχές
Württemberg, Baden και Elsass. Ήταν επίσης
ταξιάρχης των αιχµαλώτων πολέµου στον
αµυντικό τοµέα V (Νοτιοανατολικά). Στη δίκη
εναντίον του γραφείου φυλετικών εκκαθαρίσεων
καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση για
εγκλήµατα εναντίον της ανθρωπότητας και
εγκλήµατα πολέµου. Το 1954 έλαβε χάρη και
αποφυλακίστηκε από το σωφρονιστήριο του
Landsberg. Έπειτα εργάστηκε ως υπάλληλος
επιχειρήσεων στη Württemberg. Πέθανε το 1982.

Ο ρόλος του Klopfer στην εφαρµογή της "Τελικής
λύσης" προέκυψε από την κεντρική θέση που
κατείχε η Καγκελαρία του Κόµµατος στο σύστηµα
διακυβέρνησης του Εθνικοσοσιαλισµού. Ήταν ένας
από τους καλύτερα πληροφορηµένους
γραφειοκράτες του ναζιστικού καθεστώτος και είχε
σηµαντικότατη επιρροή. Ως διοικητής του τοµέα
Συνταγµατικού ∆ικαίου ΙΙΙ στην καγκελαρία του
NSDAP και εκπρόσωπος του Μάρτιν Μπόρµαν
[Martin Bormann] ήταν υπεύθυνος για ζητήµατα
«Φυλής και εθνοτήτων», καθώς και για την
οικονοµική πολιτική, τη συνεργασία µε το Κεντρικό
γραφείο Ασφαλείας του Ράιχ [RSHA ] και ζητήµατα
συνταγµατικής φύσης που αφορούσαν την πολιτική
κατοχής. Το Νοέµβριο του 1942 ως Υπουργός
συνέβαλε στην περαιτέρω µείωση των δικαιωµάτων
των Εβραίων που ανήκαν σε µεικτούς γάµους.
Γεννήθηκε στο Schreibersdorf (Σηλεσία) και ήταν
γιος αγρότη. Αποφοίτησε από το Γυµνάσιο το 1923
και σπούδασε νοµικά και οικονοµικές επιστήµες στη
Jena και το Breslau, το 1927 χρίστηκε διδάκτορας
νοµικών επιστηµών και το 1931 ήταν ειρηνοδίκης
στο Düsseldorf. Τον Απρίλιο του 1933 προσχωρεί
στο NSDAP και τα Τάγµατα Εφόδου [SA]. Τέλη του
1933 διορίζεται σύµβουλος του πρωσικού
Υπουργείου Γεωργίας και το 1934 εργάζεται στη
Γκεστάπο. Τον Απρίλιο του 1935 ανήκει στο
προσωπικό του "Αναπληρωτή του Φύρερ",
Ρούντολφ Ες [Rudolf Hess]. και τον ίδιο χρόνο στα
SS. Το 1938 ως υπεύθυνος του νοµικού τοµέα
[Ministerialrat] ασχολείται µε την απαλλοτρίωση των
εβραϊκών επιχειρήσεων. Τον Απρίλιο του 1945
εγκαταλείπει το Βερολίνο αλλά συλλαµβάνεται
αργότερα. Μετά την αποφυλάκιση του το 1949
κρίθηκε από το Ανώτερο ∆ικαστήριο της
Νυρεµβέργης ως ένοχος εγκληµάτων µε
περιορισµένη ευθύνη [minderbelastet]. Το 1952
είναι βοηθός λογιστή και το 1956 δικηγόρος στην
πόλη Ulm. Η ανακριτική έρευνα του εισαγγελέα της
Ulm λόγω της συµµετοχής του στη ∆ιάσκεψη της
Βάνζεε διακόπηκε το 1962 και πέθανε στην ίδια
πόλη το 1987.

Βίλχελµ Κρίτσινγκερ
[Wilhelm Kritzinger]
(1890 - 1947)

∆ρ. Ρούντολφ Λάνγκε
[Dr. Rudolf Lange]
(1910 – 1945)

Καγκελαρία του Ράιχ
Αναπληρωτής Πρόεδρος
της Καγκελαρίας

Ταξιάρχης της Αστυνοµίας
Ασφαλείας και της SD
(KdS)

Ο Κρίτσινγκερ ήταν µετά τον αρχηγό της
Καγκελαρίας του Ράιχ, Lammers, ο δεύτερος στην
ιεραρχία. Ως εκ τούτου ήταν γνώστης όλων των
αντιεβραϊκών θεµάτων και ασχολήθηκε εκτεταµένα
µε τα "εβραϊκά προβλήµατα" µέσα από την
Καγκελαρία του Ράιχ. Έτσι το 1939/40 συµµετείχε
στην επεξεργασία των ρυθµίσεων εναντίον των
«ληστών του λαού» [Volkschädlinge] και στην
αναθεώρηση 11 του αστικού κώδικα του Ράιχ,
βάσει της οποίας νοµιµοποιείτο η αρπαγή της
περιουσίας των Εβραίων της Γερµανίας πριν από
την εκτόπιση τους. Ως Υφυπουργός ασχολήθηκε
κατά την περίοδο 1942/43 µε την επεξεργασία
αναθεωρήσεων που περιόριζαν τα νοµικά µέσα
των Εβραίων. Κατά τις ανακρίσεις που
ακολούθησαν το 1945 ο Kritzinger οµολόγησε
τη συµµετοχή του στη ∆ιάσκεψη της Βάνζεε,
αναγνωρίζοντας τον εγκληµατικό της χαρακτήρα.
Γεννήθηκε στην Grünfier (περιοχή Netze) και ήταν
γιος κληρικού. Αποφοίτησε από το Γυµνάσιο το
1908 και σπούδασε νοµικά. Την περίοδο 1914-18
πολέµησε στο µέτωπο και λίγο πριν τη λήξη είχε
γίνει υπολοχαγός εν εφεδρεία. 1920/21 ανοίγει το
γραφείο του ως δικηγόρος και το 1921 δίνει
εξετάσεις για βοηθός δικαστή, και έπειτα εργάζεται
στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης του Ράιχ. Την περίοδο
1925/26 εργάζεται ως πληµµελειοδίκης στο
πρωσικό υπουργείο εµπορίου. Το 1926 επιστρέφει
στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης του Ράιχ. Στις 1.1.1938
προσχωρεί στο NSDAP. Το Φεβρουάριο του 1938
µεταφέρεται στην Καγκελαρία του Ράιχ ως
διοικητής του τοµέα Β φέροντας τον τίτλο του
γενικού διοικητή. Αρχές του 1942 είναι δεύτερος
υφυπουργός και τέλη του ίδιο χρόνου γίνεται
Υφυπουργός. Τον Απρίλιο του 1945 εγκαταλείπει
το Βερολίνο, τον Μάιο του 1945 είναι Υπουργός της
κυβέρνησης Dönitz στην πόλη Flensburg και έπειτα
φυλακίζεται στο Bruchsal. Αποφυλακίζεται το 1946
για να συλληφθεί εκ νέου το ∆εκέµβρη του ίδιου
έτους. Αποφυλακίζεται για λόγους υγείας και
πεθαίνει το 1947.

Ο Lange ήταν πολλά χρόνια, υπάλληλος της
Γκεστάπο, µεσαίου επιπέδου στην ιεραρχία, ένας
από τους υπαλλήλους εκείνους που εγγυώνται την
εύρυθµη λειτουργία της µηχανής του τρόµου. Όταν
µε τις εντολές του Heydrich σχηµατίστηκαν οι
τακτικές δυνάµεις [Einsatzgruppen] της Αστυνοµίας
Ασφαλείας και της SD µε σκοπό τη δολοφονία των
Εβραίων της Σοβιετικής Ένωσης, ο Λάνγκε ανέλαβε
και αυτός δράση. ∆ιοικητής της µονάδας του που
ανήκε στην τακτική δύναµη [Einsatzgruppe] Α, η
οποία εισέβαλλε στη Βαλτική πίσω από τη Βέρµαχτ,
διετέλεσε επίσης για ένα διάστηµα διοικητής της
Einsatzgruppe 2, η οποία µέχρι το ∆εκέµβριο του
1941 είχε σκοτώσει πάνω από 60.000 Λετονούς
Εβραίους και Εβραίους που είχαν εκτοπιστεί στη
Λετονία. Ο ίδιος ο Lange διέταζε τις επιχειρήσεις
δολοφονίας στην περιοχή της Ρίγας. Στη ∆ιάσκεψη
της Βάνζεε εµφανίστηκε ως πεπειραµένος
εµπειροτέχνης όσον αφορά τις µαζικές εκτελέσεις.
Γεννήθηκε στο Weisswasser και ήταν γιος ενός
εργοδηγού των σιδηροδρόµων του Ραίχ. Σπούδασε
νοµικά, το 1933 προσχωρεί στην Γκεστάπο της
πόλης Halle, απέκτησε διδακτορικό δίπλωµα από
το Πανεπιστήµιο της Jena, το 1936 βρίσκεται στη
Γκεστάπο στο Βερολίνο, το 1937 γίνεται µέλος του
NSDAP και των SS. Το 1938 βρίσκεται στη
Γκεστάπο της Βιέννης, το 1939 στη Γκεστάπο
Στουτττγκάρδης, το 1940 ηγείται της Γκεστάπο
της Βαϊµάρης και το Σεπτέµβριο του 1940 είναι
εκπρόσωπος του διοικητή της βερολινέζικης
Γκεστάπο. Το ∆εκέµβριο του 1941 είναι διοικητής
της Αστυνοµίας Ασφαλείας και της SD στη Λετονία,
από τον Ιανουάριο του 1945 διοικητής της
Αστυνοµίας Ασφαλείας και της SD στο
„Warthegau". Αυτοκτονεί τον Φεβρουάριο του
1945 στο Πόζναν [Posen].

∆ρ. Γκέοργκ
Λάιµπµπραντ
[Dr. Georg Leibbrandt]
(1899 - 1982)
Υπουργείο κατεχόµενων
ανατολικών περιοχών
Γενικός δοικητής
Από το 1941 έως το 1943 ό Leibbrandt ήταν
υπεύθυνος για τα θέµατα γενικής πολιτικής, για
την Ουκρανία, την Ανατολική περιοχή [Ostland],
τον Καύκασο, τη Ρωσία καθώς και για θέµατα
Τύπου και πολιτισµού . Από αυτήν την θέση
συµµετείχε σε µεγάλο βαθµό στη γενοκτονία των
Εβραίων. Ήδη τον Οκτώβριο του 1941 ο
Leibbrandt είχε µια συζήτηση µε τον Heydrich,
όπου συζητήθηκε η προσθήκη όλων των Εβραίων
στο πρόγραµµα εξόντωσης. ∆ύο ηµέρες µετά τη
∆ιάσκεψη της Βάζεε συγκάλεσε ο ίδιος µια
υπηρεσιακή συνάντηση µε σκοπό τον ορισµό της
έννοιας "Εβραίος" στις ανατολικές περιοχές.
Γεννήθηκε στο Hoffnungstal της Οδησσού και
παρακολούθησε το Γυµνάσιο στο Dorpat και στην
Οδησσό. Εγκαθίσταται στο Βερολίνο και το 1920
σπουδάζει θεολογία, φιλοσοφία και οικονοµικά στο
Τύµπινγκεν και τη Λειψία, κάνοντας εκπαιδευτικά
ταξίδια στο Παρίσι, το Λονδίνο, την ΕΣΣ∆ και τις
ΗΠΑ. Το 1927 ανακηρύσσεται διδάκτορας
φιλοσοφίας και το 1933 γίνεται µέλος του NSDAP.
Στην Υπηρεσία Εξωτερικής Πολιτικής του NSDAP
ηγείται του τµήµατος ανατολικών υποθέσεων.
Έπειτα ήταν υπεύθυνος για την αντικοµµουνιστική
και αντισοβιετική προπαγάνδα. Το 1938 γίνεται
µέλος του λαϊκού δικαστηρίου [Volksgerichtshof],
και το Ιούλιο του 1941 ηγείται του Γενικού Τοµέα Ι
(Πολιτική) στο Υπουργείο κατεχόµενων ανατολικών
εδαφών του Ράιχ. Το καλοκαίρι του 1943
κατατάγεται στο Πολεµικό Ναυτικό. Συλλαµβάνεται
το 1945 και αποφυλακίζεται το 1949. Υπόκειται σε
προκαταρκτική εξέταση από το περιφερειακό
δικαστήριο της περιοχής Nürnberg-Fürth, η οποία
σταµατάει τον Αύγουστο του 1950. Πεθαίνει το
1982 χωρίς περαιτέρω διώξεις.

Μάρτιν Λούτερ
[Martin Luther]
(1895 - 1945)
∆εύτερος υφυπουργός
Υπουργείο Εξωτερικών

Ο Luther ήταν από το 1940 έως το 1943 ως
υπεύθυνος του τοµέα D (Γερµανία) υπεύθυνος για
τη συνεργασία µε τον Himmler και το Κεντρικό
Γραφείο Ασφαλείας του Ράιχ καθώς και για τον
τοµέα D ΙΙΙ (εβραϊκά ζητήµατα, φυλετική πολιτική,
ενηµέρωση των αντιπροσωπειών του εξωτερικού
για σοβαρές ενδοπολιτικές εξελίξεις») Με την στενή
συνεργασία µε το Κεντρικό Γραφείο Ασφαλείας του
Ράιχ και ιδιαίτερα µε τον τοµέα του Adolf Eichmann,
το τµήµα D έγινε ένας από τους εµπλεκόµενους
φορείς στην "Τελική Λύση". Κατά συνέπεια η
συµβολή του Υπουργείου Εξωτερικών στη
γενοκτονία ήταν προπάντων η διπλωµατική
προετοιµασία και εξασφάλιση των εκτοπίσεων σε
κατεκτηµένες και φίλα προσκείµενες χώρες. Στη
∆ιάσκεψη της Βάνζεε ο Luther πρότεινε να
παραβλέψουν αρχικά τις βόρειες χώρες λόγω του
µικρού αριθµού Εβραίων και των αναµενόµενων
δυσκολιών που θα προέκυπταν και να
επικεντρωθούν στη νοτιοανατολική και δυτική
Ευρώπη.
Γεννήθηκε στο Βερολίνο. ∆εν πήρε απολυτήριο
σχολείου. Το 1914 κατατάσσεται εθελοντικά στο
στρατό, το 1918 γίνεται υπολοχαγός και έπειτα
προµηθευτής επίπλων. Τον Μάρτιο του 1932
προσχωρεί στο NSDAP, την περίοδο 1933/34
ηγείται της συµβουλευτικής υπηρεσίας οικονοµίας
στο Βερολίνο, το 1936 ηγείται της συµβουλευτικής
υπηρεσίας του κόµµατος στον υπεύθυνο του
NSDAP για θέµατα εξωτερικής πολιτικής Γιοακίµ
φον Ρίµπεντροπ [Joachim von Ribbentrop]. Όταν ο
Ribbentrop διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών το
1938 γίνεται διοικητής της ειδικής επιτροπής
NSDAP στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το 1941
γίνεται γενικός διοικητής µε το αξίωµα του δεύτερου
υφυπουργού. Λόγω της απόπειρας του να ρίξει τον
Ribbentropp συνελλήφθη στις 16 Φεβρουαρίου
1943 και στάλθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
Sachsenhausen ως «προνοµιούχος
προστατευόµενος κρατούµενος». Απελευθερώθηκε
από τον κόκκινο Στρατό και πέθανε ένα µήνα
αργότερα στο Βερολίνο.

∆ρ. Άλφρεντ Μάιερ
[Dr. Alfred Meyer]
(1891 - 1945)

Χάινριχ Μύλλερ
[Heinrich Müller]
(1900 - ? )

Υφυπουργός
Υπουργείο κατεχόµενων
ανατολικών περιοχών

Κεντρικό Γραφείο
Ασφαλείας του Ράιχ
Αρχηγός τοµέα IV

Ως εκπρόσωπος του υπουργού Alfred Rosenberg
ο Meyer ήταν υπεύθυνος από το καλοκαίρι του
1941 µέχρι το Νοέµβριο του 1942 για τους τρεις
βασικούς τοµείς Πολιτική, ∆ιοίκηση και Οικονοµία.
Με αυτήν την ιδιότητα συµµετείχε στην
εκµετάλλευση και αρπαγή των κατεχόµενων
σοβιετικών περιοχών, στην καταπίεση και τη
δολοφονία των κατοίκων τους ιδιαιτέρως του
εβραϊκού πληθυσµού. Ο Meyer προσκλήθηκε στη
∆ιάσκεψη της Βάνζεε, επειδή στην περιοχή
διοίκησης του υπουργείου του είχε αρχίσει ήδη η
γενοκτονία των Εβραίων από τις Einsatzgruppen.
Στη Βάνζεε ο Meyer προωθούσε την εφαρµογή
«συγκεκριµένων προκαταρκτικών εργασιών»
ανάλογα µε τον τόπο και την θέση, χωρίς όµως
να ανησυχήσουν τον πληθυσµό. Τον Ιούλιο του
1942 πρότεινε την εφαρµογή των ίδιων µέτρων
εναντίων των Εβραίων κατά το ήµισυ [Mischlinge]
στη Σοβιετική Ένωση.
Γεννήθηκε σε µια οικογένεια ευαγγελιστών στο
Γκέτινγκεν. Ο πατέρας του ήταν σύµβουλος
διακυβέρνησης [Regierungs- und Baurat]. Το
1911 τελειώνει το Γυµνάσιο στο Soest, το 1912
είναι σηµαιοφόρος, 1914 είναι λοχαγός και
αργότερα ταγµατάρχης. Το 1917 πιάνεται
αιχµάλωτος πολέµου από τους Γάλλους και το
1920 απελευθερώνεται ως λοχαγός. Γίνεται
εµπορικός υπάλληλος και σπουδάζει νοµικά και
πολιτικές επιστήµες καθώς και οικονοµικά, το
1922 ανακηρύσσεται διδάκτορας πολιτικών
επιστηµών, από το 1923 έως το 1930 είναι
νοµικός σύµβουλος µιας εταιρίας στην πόλη
Gelsenkirchen. Το 1928 γίνεται µέλος του NSDAP
και αρχηγός της τοπικής οµάδας ενώ την περίοδο
1929/1930 διατελεί αρχηγός της περιοχής
Emscher-Lippen. Το Σεπτέµβριο του 1930 γίνεται
µέλος του Ράιχσταγκ, το 1931 διορίζεται
γκαουλάιτερ του NSDAP στη βόρεια Βεστφαλία.
Τον Μάιο του 1933 ορίζεται διοικητής
[Reichstathalter] της περιοχής Lippe και
Schaumburg-Lippe και το 1936 ηγείται της
τοπικής κυβέρνησης. Το 1938 είναι ανώτερος
πρόεδρος της επαρχίας Βεστφαλίας και ανώτερο
στέλεχος των SA. Από το Νοέµβριο του 1942
επίτροπος αµύνης του Ράιχ για την περιοχή της
Βόρειας Βεστφαλίας. Αυτοκτονεί τον Μάιο του
1945.

Ως αρχηγός της µυστικής αστυνοµίας (Γκεστάπο) ο
Müller ενεπλάκη σε σηµαντικότατο βαθµό σχεδόν σε
όλα τα εγκλήµατα που σχεδίασε, προετοίµασε και
οργάνωσε το Κεντρικό Γραφείο Ασφαλείας, και
ιδιαίτερα στην γενοκτονία των Εβραίων της
Ευρώπης. Από τις αρχές Σεπτεµβρίου του 1939 έδινε
οδηγίες σχετικά µε την «ειδική µεταχείριση»
(δολοφονία) των πολιτικών αντιπάλων. Ήταν επίσης
υπεύθυνος και το "Εβραϊκό ζήτηµα" που
καθοδηγούσε ο Eichmann. Όσον αφορά τη
γενοκτονία των Εβραίων της Σοβιετικής Ένωσης,
ήταν ανεµεµειγµένος σχεδόν σε όλες τις
λεπτοµέρειες. Ο Müller ήταν αυτός που έδινε τις
εντολές στις τακτικές οµάδες δράσης [Einsatzgruppen] εις το όνοµα του Heydrich και ήταν
υπεύθυνος για τις αναφορές αποτελεσµάτων
[Ereignismeldungen] όπου περιέγραφε συνοπτικά τις
αναφορές των οµάδων. Ο Müller υπήρξε ένας από
τους πιο ισχυρούς ηθικούς αυτουργούς της
ναζιστικής κυβέρνησης.
Γεννήθηκε στο Μόναχο και ανήκε σε µια καθολική
οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν υπάλληλος της
τοπικής αστυνοµίας. Παρακολούθησε µέση
εκπαίδευση, εκπαιδεύτηκε ως µηχανικός
αεροσκαφών, το 1917 κατατάσσεται εθελοντικά στο
στρατό και το 1919 αποστρατεύεται µε το βαθµό του
υπαξιωµατικού. Έπειτα εργάζεται στην αστυνοµική
διεύθυνση Μονάχου. Το 1929 γίνεται γραµµατέας
στην πολιτική αστυνοµία του Μονάχου και εφαρµόζει
µέτρα κατά των κοµµουνιστικών οργανώσεων. Το
1934 εισχωρεί στα SS και µετατίθεται στη Γκεστάπο
του Βερολίνου. Το 1936 διορίζεται αναπληρωτής
αρχηγός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αστυνοµίας στην
Κεντρική Υπηρεσία Αστυνοµίας ασφαλείας και τέλη
του 1938 γίνεται µέλος του NSDAP. Το 1939 γίνεται
υπεύθυνος της Υπηρεσίας για την Εβραϊκή
Μετανάστευση του Ράιχ, από τον Οκτώβριο του 1939
είναι αρχηγός του τοµέα VI [Γκεστάπο] του Κεντρικού
Γραφείου Ασφαλείας του Ραίχ [RSHA] µε το βαθµό
του ταγµατάρχη των SS και γενικού υπολοχαγού της
αστυνοµίας. Από τον Μάιο του 1945 είναι
εξαφανισµένος.

Έριχ Νόιµαν
[Erich Neumann]
(1892 - 1948)
Υφυπουργός
Υπηρεσία Υπευθύνων για
το Τετραετές σχέδιο

Ήδη από το Νοέµβριο του 1938 ο Neumann
συµµετείχε σε µια συζήτηση µε τον Göring
σχετικά µε την «Αριοποίηση της Οικονοµίας»
καθώς και την επιβολή χαρακτηριστικού σήµατος
και την αποµόνωση των Εβραίων. Στη ∆ιάσκεψη
της Βάνζεε ήταν εκπρόσωπος των Υπουργείων
Οικονοµίας, Εργασία, Οικονοµικών, ∆ιατροφής,
Μεταφορών καθώς και Εξοπλισµού και
πολεµοφοδίων. Ως Υπουργός του Göring ο
Neumann υπερασπιζόταν τα συµφέροντα των
φορέων που ασχολούνταν µε τα οικονοµικά του
πολέµου και ζήτησε να µην απελαθούν αρχικά οι
Εβραίοι εργάτες ώστε να χρησιµοποιηθούν σε
σηµαντικές για τον πόλεµο επιχειρήσεις .
Γεννήθηκε στη πόλη Forst (Niederlausitz) σε µια
οικογένεια ευαγγελιστών και ήταν γιος ενός
εργοστασιάρχη. Αφού τελείωσε το Γυµνάσιο
σπούδασε νοµικά και οικονοµικά στο
Φράιµπουργκ, τη Λειψία και το Χάλε. Την
περίοδο 1914-1917 υπηρετεί τη στρατιωτική του
θητεία και όταν αποστρατεύεται έχει το βαθµό του
λοχαγού. Το 1920 εργάζεται ως
πραγµατογνώµονας της κυβέρνησης στο
πρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών και έπειτα στην
Κάτω Βουλή του Έσσεν. Το 1923 είναι
σύµβουλος της κυβέρνησης στο πρωσικό
Υπουργείο Εµπορίου. Από το 1927 έως το 1928
Freystadt (Βόρεια Σηλεσία), έπειτα επιστρέφει
στο Υπουργείο Εµπορίου ως γενικός διοικητής.
Τον Σεπτέµβριο του 1932 γίνεται γενικός
διοικητής στο πρωσικό Υπουργείο, υπεύθυνος
για τις διοικητικές αναθεωρήσεις. Τον Μάιο του
1933 προσχωρεί στο NSDAP και τον Αύγουστο
του 1934 στα SS. Τέλη του 1935 βρίσκεται στο
πρωσικό Υπουργείο, τον Οκτώβριο του 1936
στην Υπηρεσία υπευθύνων για το Τετραετές
Σχέδιο. Από το καλοκαίρι του 1938 είναι
υφυπουργός και από το 1941 πρόεδρος του
διοικητικού συµβουλίου της Kontinentalen Erdöl
AG, η οποία εκµεταλλευόταν τα αποθέµατα
πετρελαίου στις κατεχόµενες περιοχές της
Σοβιετικής Ένωσης. Από τον Αύγουστο του 1942
γενικός διευθυντής της Deutsche Kalisyndikat
GmbH, το 1945 συλλαµβάνεται. Αρχές του 1948
αποφυλακίζεται για λόγους υγείας και πεθαίνει
λίγο αργότερα.

∆ρ. Έµπερχαρντ
Σενγκαρτ
[Dr. Eberhard
Schöngarth]
(1903 – 1946)
∆ιοικητής της Αστυνοµίας
Ασφαλείας και της SD
(ΒdS)
Ως διοικητής της Αστυνοµίας Ασφαλείας και της SD
για ολόκληρη τη Γενική ∆ιοίκηση
[Generalgouvernement] ο Schöngart εµπλέκετο σε
όλα τα µέτρα καταπίεσης και εξόντωσης εναντίον του
πολωνικού και εβραϊκού πληθυσµού στην κατεχόµενη
Πολωνία. Μετά την επίθεση στη Σοβιετική Ένωση,
από τον Ιούλιο µέχρι τον Σεπτέµβριο του 1941
τοποθέτησε µια οµάδα καταδροµέων στην ανατολική
Γαλικία, η οποία σκότωσε στην περιοχή αυτή που
συνορεύει µε την Πολωνία πάνω από 4.000 άτοµα.
Γεννήθηκε στη Λειψία και ήταν γιος ενός εργοδηγού.
Αποφοίτησε από τη µέση εκπαίδευση και το 1920
γίνεται µέλος παραστρατιωτικής οργάνωσης. Το 1922
παίρνει το απολυτήριο Γυµνασίου, γίνεται µέλος του
NSDAP και των SA, την περίοδο 1922-1924 είναι
υπάλληλος τραπέζης. Το 1924 ξεκινάει σπουδές
νοµικών και πολιτικών επιστηµών στη Λειψία, το
1929 ανακηρύσσεται διδάκτωρ νοµικών επιστηµών,
από τον Ιούνιο του 1932 είναι βοηθός δικαστή στις
πόλεις Magdeburg, Erfurt και Torgau. 1933 προσωρεί
στα SS, το Νοέµβριο του 1933 βρίσκεται στη
διεύθυνση ταχυδροµείων του Ράιχ στην Erfurt, από το
1935 στη διεύθυνση Τύπου της Γκεστάπο, αρχές του
1936 αρχηγός της αστυνοµίες για τις πόλεις
Dortmund, Bielefeld και Münster. 1939 γίνεται
ανώτερος σύµβουλος της κυβέρνησης και SSObersturmbannführer. Τον Μάιο του 1944 διορίζεται
διοικητής της Αστυνοµίας Ασφαλείας και της SD στην
κατεχόµενη Ολλανδία. Τον Φεβρουάριο του 1946
καταδικάστηκε σε θάνατο για την εκτέλεση ενός
κρατουµένου πολέµου από ένα βρετανικό
στρατοδικείο και εκτελέστηκε.

∆ρ. Βίλχελµ Στούκαρτ
[Dr. Wilhelm Stuckart]
(1902 - 1953)
Υφυπουργός
Υπουργείο Εσωτερικών
του Ράιχ

Από το 1935 ο Stuckart µε την παρουσία του στο
Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ, και συγκεκριµένα
στον τοµέα Ι «Σύνταγµα, Νοµοθεσία, ∆ιοίκηση»
συµµετείχε στην επεξεργασία όλων των βασικών
νόµων και διατάξεων εναντίον των Εβραίων που
ζούσαν στο Ράιχ ιδίως του νόµου «περί πολιτών
του Ράιχ» [Reichsbürgergesetz] και του «Νόµου για
την προστασία του γερµανικού αίµατος και της
γερµανικής τιµής [Gesetz zum Schutze des
deutschen Blutes und der deutschen Ehre] (Νόµοι
της Νυρεµβέργης) [Nürnberger Gesetze]. Το 1940
συµµετείχε στις προκαταρκτικές διαδικασίες για την
αφαίρεση της γερµανικής υπηκοότητας των
Εβραίων, το 1941 επεξεργάστηκε µια πρόταση για
την επιβολή αναγνωριστικού σήµατος στους
Εβραίους του γερµανικού Ράιχ. Στη ∆ιάσκεψη της
Βάνζεε ο Στούκαρτ πρότεινε την αναγκαστική
στείρωση των Εβραίων κατά το ήµισυ [Mischlinge].
Τον Απρίλιο του 1943 ηγήθηκε ενός συµβουλίου
υφυπουργών σχετικά µε την "Αντιµετώπιση ποινικά
κολάσιµων πράξεων Εβραίων µέσω της
Αστυνοµίας" (13. διάταξη του αστικού Νοµικών
Επιστηµών του Ράιχ).
Γεννήθηκε στο Wiesbaden και ήταν γιος ενός
σιδηροδροµικού υπαλλήλου. Έλαβε χριστιανική
παιδεία. Τελείωσε το Γυµνάσιο και το 1919, από το
1922 ξεκινάει τις σπουδές του στα νοµικά στο
Μόναχο και την Φρανκφούρτη. Το ∆εκέµβριο του
1922 γίνεται µέλος του NSDAP, το1928
ανακηρύσσεται διδάκτορας νοµικών επιστηµών,
από το 1930 είναι ειρηνοδίκης, από το 1932 έως το
Μάρτιο του1933 είναι δικηγόρος και εισηγητής των
SA στην περιοχή της Ποµµερανίας. Τον Ιούνιο του
1933 είναι υφυπουργός του πρωσικού Υπουργείου
Επιστηµών, το 1934 υφυπουργός του Υπουργείου
Επιστηµών, Αγωγής και λαϊκής εκπαίδευσης, το
1935 είναι υφυπουργός του Υπουργείου
εσωτερικών του Ράιχ. Το 1936 προσχωρεί στα SS,
το 1944 γίνεται SS-Obergurppenführer. Τον Μάιο
του 1945 φυλακίζεται στην πόλη Flensburg ως
Υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Dönitz. Τον
Απρίλιο του 1949 στη δίκη της Βίλχελµστράσσε
[Wilhelmstraßenprozess] καταδικάζεται σε
φυλάκιση τριών ετών και δέκα µηνών, η οποία
εκτιθείσα, καθώς συµψηφίστηκε µε την έως τότε
κράτηση. Το 1950 κατά τις δίκες που έγιναν στα
πλαίσια της αποναζιστικοποίησης
[Spruchkammerverfahren] θεωρήθηκε συνεργάτης
και το 1952 καταδικάστηκε σε ποινή 50.000
γερµανικών µάρκων. Το Νοέµβριο του 1953
τραυµατίστηκε θανάσιµα σε ένα ατύχηµα.

