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Bραχνί, 10 Δεκεμβρίου 1943

Καημένα Χωριά
Δελτία Τύπου

Η καταστροφή του χωριού

Δημοσιεύσεις

Μετά τις εκτελέσεις στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου και στο χωριό Σούβαρδο, οι Γερμανοί στις 9
Δεκεμβρίου έφτασαν στο γειτονικό χωριό Βραχνί. Είχαν μαζί τους 3 άνδρες αιχμαλώτους, το φαρμακοποιό
Δημητρίου από τη Βυσωκά τον οποίο βρήκαν στο Σούβαρδο όπου είχε προσπαθήσει να κρυφτεί, τον νεαρό Παύλο
Σωτηρακόπουλο από την Κερπινή και τον Ηλία Κατσανιώτη από τους Ρογούς, τους οποίους είχαν πάρει μαζί τους για
οδηγούς.

Μόλις οι κάτοικοι που βρίσκονταν στο χωριό αντιλήφθηκαν την παρουσία των Γερμανών έτρεξαν σε
διάφορες κατευθύνσεις, σε σπηλιές και απόκρημνα μέρη για να κρυφτούν. Η ομάδα των Γερμανών στρατοπέδευσε
στο χωριό και ο διοικητής τους εγκαταστάθηκε σε ένα σπίτι δίπλα από την εκκλησία.
Μερικοί στρατιώτες άνοιξαν την εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων και προσπάθησαν να κλείσουν σε αυτήν
ένα κοπάδι των προβάτων που είχαν φέρει μαζί τους και όσα ακόμη βρήκαν στο χωριό.

Ιστορικά Στοιχεία
Ιστορία των Ολοκαυτωμάτων
Μαρτυρικές Πόλεις
Ν. Αρκαδίας
Ν. Άρτας
Ν. Αττικής
Ν. Αχαϊας
Ν. Βοιωτίας
N. Δράμας
Ν. Ηρακλείου

Συνέλαβαν το Νικόλαο Σιορώκο, το γιο του Αντώνη ηλικίας 23 ετών, το φύλακα Α. Τσιρώνη και μαζί με τους
άλλους τρεις, που είχαν μαζί τους, τους έκλεισαν σε ένα καλύβι κοντά στο σχολείο. Πριν βραδιάσει άφησαν
ελεύθερο τον Ηλία Κατσανιώτη, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος μετά από δυοτρεις μέρες στο χωριό Σούβαρδο.

Ν. Θεσπρωτίας

Οι Γερμανοί, αφού έσφαξαν τα ζώα από το κοπάδι που έφεραν μαζί τους και ορισμένα που βρήκαν στο
χωριό, πέρασαν τη νύχτα πίνοντας και διασκεδάζοντας.

Ν. Καστοριάς

Το πρωϊ της 10ης Δεκεμβρίου πήραν από το καλύβι τους άνδρες, τους οδήγησαν στη θέση Ρούγα, 30
περίπου μέτρα από το δρομάκι ΡούγαςΖαγορίτσας, σε ένα ανηφορικό χωράφι και τους εκτέλεσαν.

Ν. Κοζάνης

Έκαψαν στη συνέχεια το χωριό. Μόνο πέντεέξι σπίτια και μερικά φουρναριά έμειναν όρθια

Ν. Θεσσαλονίκης
Ν. Ιωαννίνων
Ν. Κεφαλληνίας
Ν. Λακωνίας
Ν. Λαρίσσης
Ν. Λασιθίου

Η φάλαγγα των γερμανών έφυγε από το χωριό αφήνοντας πίσω της πέντε νεκρούς, πυρπολημένα σπίτια
και τα τομάρια των ζώων που έσφαξαν το προηγούμενο βράδυ.

Ν. Μαγνησίας

Οι κάτοικοι που κρύβονταν στις σπηλιές επέστρεψαν τρομαγμένοι στο χωριό. Με τα χέρια και με ξύλα
έσκαψαν και έθαψαν πρόχειρα σε ένα ομαδικό τάφο τους νεκρούς Βραχνιώτες στο χώρο δυτικά της εκκλησίας των
Αγίων Θεοδώρων που καιγόταν ακόμα. Δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την ταφή των άλλων δύο, καθώς έφτασε η
νύχτα και από το φόβο απομακρύνθηκαν για να κρυφτούν στο βουνό.

Ν. Πέλλας

Την επομένη έθαψαν σε έναν κοινό τάφο τους άλλους δύο νεκρούς και τοποθέτησαν πρόχειρα στα μνήματα
ξύλινους σταυρούς.

Ν. Φθιώτιδας

Οι Γερμανοί επέστρεψαν στα ερειπωμένα Καλάβρυτα τη Μεγάλη Παρασκευή του 1944. Λεηλάτησαν και
φόρτωσαν ότι βρήκαν. Κινήθηκαν στην περιοχή του Ξερόκαμπου του Χελμού εκτελώντας όσους έβρισκαν στο δρόμο
τους.

Ν. Φωκίδας
Ημερολόγιο Ολοκαυτωμάτων

Τον Ιούλιο του 1944 οι Γερμανοί επέστρεψαν στο Βραχνί και σκότωσαν το γέρο Όλυμπο από τα Σουδενά σε
ένα βράχο κάτω από τον ΑηΓιώργη και το Γεώργιο Μαγγίνα κοντά στις καλύβες στον Ξερόκαμπο.

Επέτειοι Μνήμης
Ολοκαυτωμάτων

Στο σημείο της εκτέλεσης απέναντι από την εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων υπάρχει σήμερα το Μνημείο των
εκτελεσθέντων του Βραχνιού για να θυμίζει τα τραγικά γεγονότα της 10ης Δεκεμβρίου 1943.

Ν. Μεσσηνίας
Ν. Ρεθύμνης
Ν. Σερρών
Ν.Τρικάλων
Ν. Φλώρινας
Ν. Χανίων

Βιβλιογραφία – Πηγές
Τέχνη και Ολοκαυτώματα
Εθνικό Συμβούλιο
Φωτογραφικό Άλμπουμ
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αναζήτηση
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