
Αν κάποιος θελήσει να αναφερθεί στους Γιαννιώτες που στάλθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, το πρώτο όνομα που έρχεται στο νου είναι εκείνο του γιατρού Βασίλη Ρακόπουλου. 
Στάθηκε προστάτης κάθε Έλληνα, χριστιανού ή εβραίου και έσωσε πολλούς από βέβαιο θάνατο. «Με 
το χαμόγελο στα χείλη, την ευχάριστη ομιλία έκανε τις πιο δύσκολες εγχειρήσεις. Ποτέ δεν άφηνε τον 
κατάδικο να δοκιμάσει οποιοδήποτε πόνο. Κάθε Έλληνας -έστω και αν οι άλλοι γιατροί δεν τον 
δεχόταν- που κατέφευγε στον Ρακόπουλο θα ‘βρισκε σ’ αυτόν συνδρομή, φροντίδα και άμεση 
εισαγωγή στο νοσοκομείο». (Ο Βασίλης Ρακόπουλος μαζί με τα αδέρφια του Αλέξανδρο και Ευάγγελο 
ήταν 3 από τους 443 ‘Έλληνες που στάλθηκαν μέσω Θεσσαλονίκης στο SIPO BELGRAD και τελικά 
στο Mauthausen που έφθασαν στις 2.5.1944). Η Πατρίδα μας «τίμησε» τον άνθρωπο που έσωζε ζωές 
στο Mauthausen με φυλακή κι εξορία (1949 Μακρόνησος, 1954 Άη Στράτης…). 
Ο γιατρός Βασίλης Ρακόπουλος υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα που μνημονεύεται και 
τιμάται ακόμα και σήμερα από χριστιανούς και εβραίους. 
Αυτός είναι ο λόγος που επέλεξα να αναφερθώ σε λιγότερο γνωστούς ή ίσως και άγνωστους 
Γιαννιώτες, σε οκτώ μαθητές της τελευταίας τάξης της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Την Τρίτη 18 
Μαΐου 1942 συνελήφθησαν από τους Ιταλούς κατακτητές μέσα στο σχολείο σε ώρα μαθήματος, 
στάλθηκαν στο Ferramonti di Tarsia (Campo di Concentramento, Ferramonti di Tarsia) και μέσω του 
STALAG XVIII C (317). Markt Pongau από Stapo Salzburg στο Dachau. Πέντε μαθητές μεταφέρθηκαν 
από το Dachau στο Mauthausen και από αυτούς μόνο οι δύο επιβίωσαν. 
Προσπάθησα να ακολουθήσω τα δικά τους βήματα και να παρουσιάσω κάποια λιγότερο γνωστά 
στρατόπεδα ή κάποιες λιγότερο γνωστές πτυχές της ναζιστικής θηριωδίας.  
 
 
 
 
 
Τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας τιμώνται σε όλο τον κόσμο. Σαν ύστατο φόρο τιμής, απευθύνω 
έκκληση σε κάθε αρμόδιο, να δοθεί τιμητικό απολυτήριο σε όσους δεν επέστρεψαν. 
 
Χρηστίνα Σ. Σωτήρχου  
 
 
  



Όταν ο αείμνηστος Στρατηγός Σταύρος Δερματάς, απόφοιτος της Ζωσιμαίας Σχολής 
Ιωαννίνων, με μια συγκινητική αφήγηση θέλησε να τιμήσει τους μαθητές της 
Ζωσιμαίας που συνελήφθησαν από τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής και στάλθηκαν 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, έκανε χρήση πληροφοριών που δυστυχώς ήταν 
ελλιπείς ή ακόμα και εσφαλμένες. 
(ακολουθεί το κείμενο) 

Οι μαθητές της Ζωσιμαίας Σχολής όμηροι των Ιταλών 

 
Ένα γεγονός άγνωστο στους περισσοτέρους 
του Σταύρου Δερματά Αντιστράτηγου, Απόφοιτου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων 
Ο Ελληνοϊταλικός, ο Ελληνογερμανικός πόλεμος 1940-41 και η κατοχή που ακολούθησε στη συνέχεια 
μέχρι το 1944, έχουν ένα χαρακτηριστικό το οποίο απουσιάζει απ΄ όλα τα κράτη τα οποία προέβαλαν 
όποιας μορφής αντίσταση στις δυνάμεις του άξονος. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι η αντίσταση των 
Ελλήνων ήταν παλλαϊκή και όχι μόνο των ηρωικών στρατευμένων μας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 
του πολέμου οι μεν στρατευμένοι πολεμούσαν στην πρώτη γραμμή ενώ στα μετόπισθεν όλοι, άνδρες 
γυναίκες και παιδιά υποστήριζαν τον αγώνα τους συλλέγοντας και αποστέλλοντας ρουχισμό, 
γράμματα ή εργαζόμενοι εθελοντικά στα νοσοκομεία και την αεράμυνα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής 
οι μεν στρατιωτικοί πολεμούσαν στη Β. Αφρική, οι δε εντός Ελλάδος συμμετείχαν στην Αντίσταση 
πολεμώντας τους κατακτητές στα βουνά ή διενεργώντας κατασκοπία ή σαμποτάζ στις εγκαταστάσεις 
των κατοχικών στρατευμάτων. Οι Ηπειρώτες προφανώς και δεν μπορούσαν να απουσιάσουν από το 
προσκλητήριο στην καθολική Αντίσταση. Είχαν ήδη αποδείξει τον ηρωισμό τους στο Καλπάκι και τα 
Βορειοηπειρωτικά βουνά από 28 Οκτ. 1940 μέχρι τον Απρίλιο του1941. 
Η Ήπειρος ήταν υπό την Ιταλική κατοχή. Εκτός από τη δράση των ανταρτικών ομάδων, στις πόλεις 
γίνονταν επανειλημμένα σαμποτάζ. Οι Ιταλοί σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τα ελαχιστοποιήσουν 
προέβαιναν σε συλλήψεις ομήρων ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου. Οι συλλήψεις ομήρων ήταν μία 
συνήθης ενέργεια των Ιταλών. Υπενθυμίζεται η σύλληψη ομήρων και η αποστολή στην Ιταλία όλων 
των κατοίκων χωριών του Πωγωνίου κατά τις πρώτες μέρες του πολέμου το Νοέμβριο του 1940. 
Μετά λοιπόν από ένα σαμποτάζ στα Γιάννενα το Νοέμβριο του 1941, οι Ιταλοί συνέλαβαν αρκετούς 
Γιαννιώτες τους οποίους μετά από μία παρωδία δίκης τους μετέφεραν στην Ιταλία απ΄ όπου άλλοι 
απελευθερώθηκαν μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας και επέστρεψαν, άλλοι δε, παρελήφθησαν από 
τους Γερμανούς για να οδηγηθούν στα στρατόπεδα της Γερμανίας για να απελευθερωθούν μετά το 
τέλος του πολέμου το 1945. Μεταξύ των ομήρων ήταν και εννιά μαθητές της Ζωσιμαίας Σχολής ηλικίας 
16-18 ετών μερικοί των οποίων, κατά μαρτυρίες παλαιοτέρων, συμμετείχαν στο σαμποτάζ.  



Οι συλληφθέντες μαθητές ήταν οι: 
Σαμοθρακίτης Άρης,ετών 16 
Χριστογιώργος Ιωάννης, ετών 17 
Παπαδόπουλος Λεωνίδας, ετών 17 
Σωτηριάδης Δημήτριος, ετών 16 
Παπαδόπουλος Ιωάννης, ετών 17 
Τσοκούτας Ιωάννης, ετών 16 
Κωνσταντίνου Σπυρίδων, ετών 16 
Μπερέσης Γεώργιος, ετών 17 
Τσουκαλάς Γεώργιος, ετών 18 
οι οποίοι στάλθηκαν στην Καλαβρία της Ιταλίας και μερικοί το 1943 συνέχισαν το «ταξείδι» στα 
στρατόπεδα της Γερμανίας. 
Στα αρχεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακαλύφθηκαν έγγραφα, τα οποία παρατίθενται, τα 
οποία αναφέρονται στην περιπέτειά τους και στην προσπάθεια να ενταχθούν στην βοήθεια τροφίμων 
του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. 
 
Μετάφραση του εγγράφου του Ερυθρού Σταυρού 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
 
Κύριοι, 
Απαντώντας στην επιστολή σας του τρέχοντος μηνός, σας παραθέτουμε τα παρακάτω ονόματα των 
εννιά υπολοίπων Ελλήνων μαθητών ηλικίας 16-17 ετών που συνελήφθησαν στα Ιωάννινα και 
μετεφέρθηκαν στην Ιταλία τον μήνα Δεκέμβριο του 1942: 
* Σαμοθρακίτης Άρης 
* Χριστογιώργος Ιωάννης 
* Παπαδόπουλος Λεωνίδας 
* Σωτηριάδης Δημήτριος 
* Παπαδόπουλος Ιωάννης 
* Τσοκούτας Ιωάννης 
* Κωνσταντίνου Σπυρίδων 
* Μπερέσης Γεώργιος 
* Τσουκαλάς Γεώργιος 
Αυτοί οι νέοι απηλλάγησαν των κατηγοριών από το Συμβούλιο Πολέμου της Ιταλίας και αμέσως 
μεταφέρθηκαν στην Ιταλία και κρατήθηκαν στο Στρατόπεδο Συγκεντρώσεως Φεραμόντι Ταρσίας στην 
Καλαβρία της Ιταλίας. 
Σας παρακαλούμε να τους εντάξετε στους πίνακες των δικαιούχων πακέτων από τον Διεθνή Ερυθρό 
Σταυρό. 
Σας ευχαριστούμε. 
 
Πηγή: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 
https://zosimaia.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B6%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-
%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF/ 

 
  

https://zosimaia.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B6%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF/
https://zosimaia.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B6%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF/
https://zosimaia.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B6%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF/


Όταν ο Χρήστος Γκούβης, απόφοιτος της Ζωσιμαίας Σχολής που γνώριζε προσωπικά 
κάποιους από τους συλληφθέντες συμμαθητές του μίλησε για τη σύλληψη, δυστυχώς 
αγνοούσε την ημερομηνία και την αιτία της σύλληψης, καθώς και τον ακριβή αριθμό 
των συλληφθέντων. Όταν παρουσίασε μια φωτογραφία του Κώστα Μπαλάφα με τον 
ίδιο και συμμαθητές του που συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση, δυστυχώς 
παρέλειψε να αναφέρει ότι η αντιστασιακή οργάνωση ήταν ο ΕΛΑΣ και ότι ο Λέανδρος 
Βρανούσης (ή Παπαβρανούσης) ήταν ο μικρότερος σε ηλικία εκλεγμένος 
Εθνοσύμβουλος της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ). 
 

Ο Λέανδρος Ι. Βρανούσης γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1921. Ήταν φιλόλογος και ιστορικός, μελετητής και συγγραφέας που 
ασχολήθηκε με θέματα της Ηπείρου, αλλά και με τον Ρήγα Βελεστινλή. Σπούδασε στη Ζωσιμαία Σχολή και αργότερα στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής διέκοψε τη φοίτησή του στο 
Πανεπιστήμιο και επέστρεψε στην Ήπειρο. Το 1942 εντάχθηκε στο Ε.Α.Μ. Ιωαννίνων. Συνελήφθη τον Αύγουστο του 1943, 
όταν σε διάλεξή του διάβασε λογοκριμένους από τις αρχές στίχους του ποιητή Κωστή Παλαμά «Μεθύστε με το αθάνατο κρασί 
του Εικοσιένα». Κατόρθωσε να διαφύγει και να κρυφτεί στα Ζαγοροχώρια. Το 1944 εξελέγη εθνοσύμβουλος στην Π.Ε.Ε.Α. 
Το 1956 προσελήφθη στο Μεσαιωνικόν Αρχείον της Ακαδημίας Αθηνών. Από το 1962 ήταν διευθυντής του «Κέντρου 

Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού» της Ακαδημίας Αθηνών. Πέθανε στην Αθήνα στις 20 Απριλίου 1993. 

 

 
Από το Μουσείο Μπενάκη, Αντάρτες και Αντάρτισσες σε συνάντηση. Ζαγόρι, 1944 Κώστας Μπαλάφας (ΦΑ_14_15)/ 
https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=135685&Itemid=162&lang=el  

https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=135685&Itemid=162&lang=el


(ακολουθεί το κείμενο) 

Λίγα συμπληρωματικά στοιχεία για τους μαθητές της Ζωσιμαίας Σχολής που είχαν συλλάβει 

οι Ιταλικές Αρχές 

 

Του Χρήστου Γκούβη, Αποφοίτου της Ζωσιμαίας Σχολής της τάξεως που απεφοίτησε το 1945 
Στο 17ο και 18ο τεύχος του περιοδικού «Ζωσιμάδες» περιλαμβάνονται δύο κείμενα με πληροφορίες 
για 10 μαθητές της Ζωσιμαίας Σχολής που συνέλαβαν οι Ιταλοί στα Γιάννενα και τους οδήγησαν σε 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως στην Ιταλία. 
Όταν συνέβησαν τα γεγονότα αυτά ήμουν μαθητής της τετάρτης τάξεως του εξαταξίου γυμνασίου 
(σχολικό έτος 1941-42) και στεγαζόμασταν όλες οι τάξεις στο «Παράρτημα» της Ζωσιμαίας (σήμερα 
εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ) λόγω ζημιών του κεντρικού κτηρίου της Ζωσιμαίας από βομβαρδισμό των 
Ιταλών. Λέγοντας «όλες οι τάξεις» εννοώ τις τρεις τελευταίες του εξαταξίου γυμνασίου και τις τρεις 
πρώτες του οχταταξίου γυμνασίου. 
Συμπληρωματικά προς όσα περιέχονται στα δυο κείμενα των «Ζωσιμάδων» θα ήθελα να προσθέσω 
και τα εξής: 
  



1. Δεν θυμάμαι κάποιο «σαμποτάζ» στα Γιάννενα με αφορμή το οποίο έγιναν οι συλλήψεις των 
μαθητών. Οι συλλήψεις αυτές ήταν μάλλον μέρος των γενικότερων συλλήψεων που έγιναν στην πόλη 
την άνοιξη του 1942 και όχι το 1941. (Να υπενθυμίσω ότι οι πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις 
εμφανίζονται στην περιοχή Ιωαννίνων στις αρχές του 1942). Θα ήθελα εδώ ν΄ αναφερθώ στις 
αντιδράσεις του Γυμνασιάρχη μας Χρήστου Σούλη του θαυμάσιου και σοφού αυτού ανθρώπου και 
δασκάλου. Την επομένη των συλλήψεων, αμέσως μετά την πρωινή προσευχή, ο Γυμνασιάρχης μας 
μίλησε για να μας δώσει τις συμβουλές του και να μας κάνει να προσέχουμε, γνωρίζοντας, βέβαια, 
πως ο ενθουσιασμός και η επιπολαιότητα (χαρακτηριστικά των νέων) θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα τόσο σ’ εμάς τους ίδιους όσο και στους άλλους (γονείς, 
καθηγητές, κ.λπ.). Τελειώνοντας τις παραινέσεις του ζήτησε για άλλη μια φορά να προσέχουμε, γιατί 
«…καμιά φορά, άλλοι τρων τα κράνια κι άλλοι ξινίζονται…». 
2. Ο αριθμός των συλληφθέντων μαθητών πρέπει να ξεπερνούσε τους 10. Αυτό συνάγεται και από το 
έγγραφο του Ερυθρού Σταυρού που κάνει λόγο για τους «υπόλοιπους» Έλληνες μαθητές. Συνηγορεί 
σ’ αυτό, επίσης, και το κείμενο του Σπύρου Στεφόπουλου με τίτλο «Μια κατοχική μαθητική ιστοριούλα» 
που δημοσιεύθηκε στο 11ο τεύχος των «Ζωσιμάδων». 
3. Από τους 10 μαθητές του πίνακα που περιλαμβάνονται στο έγγραφο του Ερυθρού Σταυρού γνώριζα 
προσωπικά τότε τους Λυκούργο Πολυζώη και Άρη Σαμοθρακίτη. Αργότερα γνώρισα και τον Λεωνίδα 
Παπαδόπουλο. Τον Λυκούργο Πολυζώη δεν τον έχω συναντήσει ποτέ μετά από τη σύλληψή του. Ο 
Άρης Σαμοθρακίτης ελευθερώθηκε από το στρατόπεδο Dachau πριν από το τέλος του πολέμου με 
ενέργειες του πατέρα του που τότε υπηρετούσε σε κάποια κυβερνητική θέση στην Αθήνα. Με την 
επιστροφή του συνδέθηκε ξανά με αντιστασιακές οργανώσεις και το καλοκαίρι του 1944 κατατάσσεται 
σε ένοπλη αντιστασιακή οργάνωση στο Ζαγόρι. Με το τέλος του πολέμου φοίτησε στην Ιατρική Σχολή 
Αθηνών και ως ιατρός υπηρέτησε, μέχρι σχετικά πρόσφατα, στο Νοσοκομείο Παίδων (νομίζω στο Αγία 
Σοφία). Ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος γύρισε από το Dachau με τη λήξη του πολέμου. Συνυπηρετήσαμε 
για κάποιο διάστημα το 1949 στο στρατό (582 Τάγμα Πεζικού) κι αργότερα είχαμε κάποια επαφή τόσο 
στα Γιάννενα όσο και στην Αθήνα, ώσπου από κοινούς φίλους πληροφορήθηκα για το θάνατό του 
πριν από μερικά χρόνια. Εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα, κυρίως στην Αθήνα και τον Πειραιά. 
Από φωτογραφία του Κώστα Μπαλάφα στο Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου 
(Οκτώβριος του 1944 νομίζω) σημειώνω την παρουσία κάποιων μαθητών της Ζωσιμαίας Σχολής που 
πήραν μέρος στην Εθνική Αντίσταση: Άρης Σαμοθρακίτης, Πάνος Σουρλίγκας, Χρήστος Γκούβης, 
Θεοχάρης Γιαννώρος και Γιώργος Τζαλμακλής. Στο βάθος, με την πλάτη γυρισμένη προς το φακό, 
είναι ο Λέανδρος Βρανούσης, απόφοιτος της Ζωσιμαίας Σχολής, φοιτητής τότε της Φιλοσοφικής 
Σχολής Αθηνών και στη συνέχεια φιλόλογος-ιστορικός και γνωστή προσωπικότητα στον τομέα των 
γραμμάτων και ιδιαίτερα της ιστορίας. 
 
Πηγή: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 
https://zosimaia.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%B1-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%C
E%BA%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85/ 
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Ο ισχυρισμός ότι οι μαθητές της Ζωσιμαίας ήταν ΕΠΟΝΙΤΕΣ, είναι εμφανώς 
λανθασμένος. Η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η θρυλική ΕΠΟΝ, ιδρύθηκε στις 
23 Φλεβάρη 1943, στο σπίτι του Παναγή Δημητράτου, στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας 
3 στους Αμπελόκηπους και απετέλεσε τη μεγαλύτερη νεολαιίστικη οργάνωση της 
χώρας. Στις 5 Φλεβάρη 1942, ιδρύθηκε στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό 
Μέτωπο Νέων (ΕΑΜΝ). Σε αυτό, συμμετείχαν οι παρακάτω 5 νεολαιίστικες 
οργανώσεις: «Δημοκρατική Ένωση Νέων», «Ελευθερία», «Κομμουνιστική Νεολαία», 
«Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία» και «Φιλική Εταιρεία». Οι μαθητές που 
συνελήφθησαν στις 18 Μαΐου 1942 επειδή σύμφωνα με μαρτυρίες έγραφαν 
προκηρύξεις για το ΕΑΜ, πιθανόν ήταν προσκείμενοι στο ΕΑΜ Νέων και όχι στη 
μεταγενέστερη ΕΠΟΝ.  
 

 

http://aski.static.otenet.gr/askijpg/448/582.001.02.00004.jpg  
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Aκόμα και το 32 «G» επιδέχεται διόρθωση σε 34 «G», αφού οι Έλληνες που στάλθηκαν 
από το Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia μέσω STALAG XVIII C (317). 
Markt Pongau (Stapo Salzburg) στις 4 - 5 Νοεμβρίου 1943 στο Στρατόπεδο 
Συγκέντρωσης Dachau, ήταν 34 και καταγράφηκαν με τους αριθμούς 57731 έως και 
57764. 
 
32 «G» στο Dachau 
 
-«Γεια σας. Μήπως κανείς από σας με γνωρίζει;».- «Όχι». -«Ακούστε προσεκτικά. Δεν έχουμε πολύ 
χρόνο. Εδώ μέσα είναι κόλαση, ατσαλωθείτε για να αντέξετε, μην τα χάσετε, τα μάτια σας ανοιχτά και 
τα λόγια σας μετρημένα. Πρώτον, θα δώσετε τα στοιχεία σας. Θα σας ρωτήσουν το επάγγελμά σας. 
Για τους εργατοτεχνίτες δεν υπάρχει πρόβλημα. Στους διανοούμενους απευθύνομαι. Εσείς δε θα πείτε 
την πραγματική σας ενασχόληση (υπάλληλος, δάσκαλος, φοιτητής κλπ.), αλλά θα βρείτε ένα 
εργατοτεχνικό επάγγελμα - τσαγκάρης, ράφτης, κουρέας, υδραυλικός. (...)Το μεσημέρι θα σας 
εξηγήσω, γυρίζοντας από τη δουλειά. Είμαι ο Νίκος Ζαχαριάδης». 
Μ' αυτές τις κουβέντες έγινε η γνωριμία των 32 «G» (αυτό το γράμμα, μαζί με έναν αριθμό, έφερε το 
καρφιτσωμένο στο στήθος τους κόκκινο τρίγωνο), δηλαδή των Ελλήνων πολιτικών κρατουμένων στο 
ναζιστικό στρατόπεδο Dachau, το πρώτο βράδυ που έφτασαν σ' αυτό, με τον συγκρατούμενό τους, 
ΓΓ του ΚΚΕ, Νίκο Ζαχαριάδη. Η πλειοψηφία των 32 Ελλήνων ήταν Γιαννιώτες. Οι περισσότεροι από 
αυτούς ήταν ΕΠΟΝίτες μαθητές της Ζωσιμαίας Σχολής, τους οποίους συνέλαβαν οι Ιταλοί (18/5/1942) 
εν ώρα μαθήματος. Μαζί με άλλους συλληφθέντες - εργαζόμενους, υπάλληλους, φοιτητές - κλείστηκαν 
στην Ιταλική Ασφάλεια και μετά σε στρατόπεδο στην Πρέβεζα. Το Δεκέμβρη του 1942 μεταφέρθηκαν 
ως εξόριστοι σε χωριό της Τοσκάνης. Το Σεπτέμβρη του 1943 παραδόθηκαν στους Γερμανούς και 
μεταφέρθηκαν στο Dachau. Κάποιοι από αυτούς πέθαναν στο Dachau ή στο Mauthausen. Άλλοι που 
επέζησαν μέχρι την απελευθέρωσή τους (29/4/1945), υπέκυψαν αμέσως μετά την επιστροφή τους 
στην Ελλάδα. Ελάχιστοι έζησαν. Μεταξύ τους και ο Γιαννιώτης 57739, τη διάσωση του οποίου 
γνωστοποίησε στην οικογένειά του ο Ν. Ζαχαριάδης, με γράμμα του. 
Το όνομα αυτού, Δημήτρης Σωτηριάδης, ΕΠΟΝίτης μαθητής της Ζωσιμαίας Σχολής (διώχτηκε και από 
το εμφυλιακό καθεστώς), του οποίου μια πολύτιμη μαρτυρία-συνέντευξη περιλαμβάνει το βιβλίο του 
Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη «Έλληνες κρατούμενοι στο Dachau» (εκδόσεις «Φιλίστωρ»). Πρόκειται για 
έρευνα του Ε. Ιντζέμπελη στο ελληνικό Αρχείο του Dachau, στο οποίο, μεταξύ άλλων ντοκουμέντων, 
υπάρχει μαρτυρία του Ν. Ζαχαριάδη, και λεπτομερέστατη μαρτυρία του Δ. Σωτηριάδη, την οποία 
κατέγραψε, χρόνια αργότερα, με ταξίδι του στα Γιάννενα, ο 26007. Ο επίσης κατάδικος σε στρατόπεδα, 
Γερμανός ερευνητής Κρίστοφερ. Η έρευνα του Ε. Ιντζέμπελη, εκτός της μαρτυρίας του Δ. Σωτηριάδη, 
περιλαμβάνει παράρτημα με στοιχεία για το Dachau, συνταρακτικά φωτογραφικά και άλλα 
ντοκουμέντα. 
 
Αρ. ΕΛΛΗΝΟΥΔΗ 
Πηγή: https://www.rizospastis.gr/story.do?id=1749613 
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Αντλώντας στοιχεία από τα Αρχεία Arolsen, το Διεθνές Κέντρο Ναζιστικών Διώξεων, 
μπορώ να αναφέρω με απόλυτη βεβαιότητα, ότι σε αντίθεση με τα αρχεία του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που αναφέρονται από τον αείμνηστο Στρατηγό Δερματά, 
από τους 10 Γιαννιώτες που στάλθηκαν στο Ferramonti οι μαθητές της Ζωσιμαίας ήταν 
8. 
 
Το Arolsen Archives, πρώην International Tracing Service (ITS), είναι ένα διεθνές κέντρο για 
ναζιστικές διώξεις με το πιο ολοκληρωμένο αρχείο στον κόσμο για τα θύματα και τους επιζώντες του 
Εθνικοσοσιαλισμού. Η συλλογή έχει πληροφορίες για περίπου 17,5 εκατομμύρια άτομα και ανήκει 
στη Μνήμη του Κόσμου της UNESCO. Περιέχει έγγραφα σχετικά με τις διάφορες ομάδες θυμάτων 
που στοχοποιήθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς και αποτελεί σημαντική πηγή γνώσεων για την 
κοινωνία σήμερα. Η Διεθνής Επιτροπή (IC), η οποία επιβλέπει το έργο των Αρχείων Arolsen για 
λογαριασμό πρώην θυμάτων δίωξης, αποτελείται από εκπροσώπους της κυβέρνησης από τα έντεκα 
κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. 
«Ο οργανισμός είναι ένα κορυφαίο διεθνές κέντρο για ναζιστικές διώξεις για επαγγελματίες, συγγενείς 
και ακροατήρια που ενδιαφέρονται για το θέμα, επειδή τα προστατευόμενα από την UNESCO αρχεία 
αποτελούν μια μοναδική πηγή γνώσεων για την τρέχουσα κοινωνία μας.» 
Δήλωση θέσης , Διεθνής Επιτροπή 2017 
«Μπορεί αυτό το αρχείο, το οποίο χρησιμεύει ως αποζημίωση για τα θύματα και τις οικογένειές τους, 
να είναι μια προειδοποίηση σε όλες τις μελλοντικές γενιές να μην επιτρέψουν ποτέ ξανά έναν τέτοιο 
τρόμο να πλήξει την ανθρωπότητα». 
Απόσπασμα από την «πράξη του σκοπού» σε τρεις γλώσσες, που ενσωματώθηκε στις 20 Αυγούστου 
1952 στα τείχη του κεντρικού κτηρίου του ITS στην τελετή ολοκλήρωσης. 
Τεκμηριώνει έντονα τόσο το εύρος όσο και τη συστηματική φύση των εγκλημάτων των Ναζί, ενώ 
ταυτόχρονα παρέχει μια πολύ προσωπική εικόνα για τις μοίρες των ατόμων. Τα έγγραφα δίνουν στον 
αποθανόντα τις ταυτότητες που οι Ναζί ήθελαν να πάρουν από αυτούς. 
Monika Grütters , Επίτροπος Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για τον Πολιτισμό και τα 
ΜΜΕ 
  



Οι 8 μαθητές της Ζωσιμαίας 
 

1. Πολυζώης Λυκούργος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης, γεννημένος στα Ιωάννινα στις 
24.11.1924, διεύθυνση κατοικίας Πλατεία Ζαλόγγου 7 Ιωάννινα. Προσωπικός αριθμός 
Dachau:57734, απελευθερώθηκε από τον Αμερικανικό στρατό. 

2. Σαμοθρακίτης Άρης του Γεωργίου και της Καλλιρόης, γεννημένος στα Ιωάννινα στις 
27.2.1923, διεύθυνση κατοικίας οδός Κακόλου 43 Ιωάννινα. Προσωπικός αριθμός 
Dachau:57737 , απελευθερώθηκε από του ναζί στις 20.5.1944, επέστρεψε στην Ελλάδα και 
εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ. (φοίτησε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και ως ιατρός υπηρέτησε, στο 
Νοσοκομείο Παίδων).  

3. Χριστογιώργος Ιωάννης του Δημητρίου και της Ανδρομάχη γεννημένος στα Ιωάννινα στις 
29.4.1919, διεύθυνση κατοικίας οδός Σαμουήλ 8 Ιωάννινα. Προσωπικός αριθμός 
Dachau:57743, προσωπικός αριθμός Mauthausen:40513 (40512). (οι Ιταλοί κατά τη 
σύλληψη δίνουν ημερομηνία γέννησης 1912 και όχι 1919. Το 1912 είχε γεννηθεί ο Βουλευτής 
της ΕΔΑ δικηγόρος Μιχάλης Χριστογιώργος, που από το 1942 είχε ενταχθεί στο Εθνικό 
Απελευθερωτικό Μέτωπο. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η μεταπολεμική καταγραφή του με 2 
διαφορετικούς αριθμούς του Mauthausen:40513 και 40512. Όμως ο αριθμός 40512 ανήκε στον 
Νικόλαο Χονδρό (αρ.Dachau:57748), τσαγκάρη από τη Ναύπακτο που πέθανε στο Ebensee). 

4. Παπαδόπουλος Λεωνίδας του Αθανασίου και της Ανδρομάχης, γεννημένος στα Ιωάννινα 
στις 7.3.1925, διεύθυνση κατοικίας Μελετίου Γεωγράφου 38 ή Αγίου Γεωργίου 38 Ιωάννινα. 
Προσωπικός αριθμός Dachau:57744, προσωπικός αριθμός Mauthausen:40687. Επιζών του 
στρατοπέδου Mauthausen. (Εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα, κυρίως στην Αθήνα και τον 
Πειραιά). 

5. Σωτηριάδης Δημήτριος του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννημένος στα Ιωάννινα στις 
18.7.1924, διεύθυνση κατοικίας Μανωλιάσης 88 Ιωάννινα. Προσωπικός αριθμός 
Dachau:57739, απελευθερώθηκε από τον Αμερικανικό στρατό. 

6. † Παπαδόπουλος Ιωάννης του Αβραάμ, γεννημένος στα Ιωάννινα στις 16.10.1921, 
διεύθυνση κατοικίας Ανεξαρτησίας 145 Ιωάννινα. Προσωπικός αριθμός Dachau:57740, 
προσωπικός αριθμός Mauthausen:40686, πέθανε στο Νοσοκομείο του Mauthausen στις 
6.5.1945.  

7. † Τσοκώνας Ιωάννης του Περικλή και της Αλεξάνδρας, γεννημένος στο Cadichioi της 
Κωνσταντινούπολης στις 30.9.1923, διεύθυνση κατοικίας Παπαφίλου 10 Ιωάννινα. 
Προσωπικός αριθμός Dachau:57734, προσωπικός αριθμός Mauthausen:40830. Αν και 
εμφανίζεται στον κατάλογο των επιζώντων, κάποιος τον δήλωσε νεκρό στις 24.6.1945 
γράφοντας το επίθετό του στα τουρκικά: Çokonas. Υπάρχει μαρτυρία ότι σκοτώθηκε στον 
εμφύλιο. 

8. † Κωνσταντίνου Σπυρίδων του Κωνσταντίνου και της Μαργαρίτας, γεννημένος στην 
Αδριανούπολη στις 1.1.1922, διεύθυνση κατοικίας Βλαχαβα 5 Ιωάννινα. Προσωπικός αριθμός 
Dachau:57735, προσωπικός αριθμός Mauthausen:40601, δολοφονήθηκε στο θάλαμο 
αεριών του "Erholungsheim" Hartheim στις 8.1.1945 στο πλαίσιο του προγράμματος "NS-
Aktion 14f13", (δολοφονία κρατουμένων με αέριο στα κέντρα δολοφονίας της οργάνωσης T4). 

 

Ο δάσκαλος Τσουκαλάς Γεώργιος πέθανε στο Campo di concentramento di Ferramonti di 
Tarsia, σύμφωνα με μαρτυρία του συγκρατούμενού του δικηγόρου Μιλτιάδη Αλεξανδρή αλλά 
και του μαθητή της Ζωσιμαίας Τάκη Σωτηριάδη. Η μαρτυρία περιλαμβάνεται στο βιβλίο 
«Dachau, Έλληνες κρατούμενοι και ο Νίκος Ζαχαριάδης», του Γερμανού ιστορικού και 
πανεπιστημιακού Christoph Schminck Gustavus. 
 
«Μας εγκατέστησαν στο Φεραμόντι. Εκεί μείναμε περίπου μισό χρόνο. Ήμασταν πενήντα τέσσερα 
άτομα, όλοι Έλληνες, αλλά δεν μας έδιναν καλό φαγητό (…) Έτσι ένας από εμάς, δάσκαλος, πέθανε. 
Τον δάσκαλο τον λέγανε Τσουκαλά. Ήταν από τα Κατσανοχώρια. Αγοράσαμε ένα τάφο στο Φεραμόντι 
και τον θάψαμε. Μπορεί ο τάφος να είναι ακόμη εκεί…». 
 
  



Ο σωφέρ Μπακρέτσος ή Μπακρέτσας Γεώργιος του Ευαγγέλου και της Αφροδίτης, 
γεννημένος στα Ιωάννινα στις 15.8.1913, διεύθυνση κατοικίας Αγίας Θεοδώρας 4 Ιωάννινα, 
συνελήφθη στα Ιωάννινα στις 13.7.1942 από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής και ακολούθησε 
την ίδια πορεία. 20/12/1942 στο Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, 4.11.1943 
στο DACHAU, με αρ.57738. Απελευθερώθηκε από τον Αμερικανικό στρατό. 
 
Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύεται κατόπιν έγκρισης του κ. Δημητρίου Μπανού, τον οποίο και 
ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τις πολύτιμες πληροφορίες του. 
 

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ] 

«Μπακρέτσας Γεώργιος: Γεννήθηκε το 1913 και απεβίωσε το 1980. Δυστυχώς οι πληροφορίες είναι 
πολύ λίγες. Κατά την περίοδο της κατοχής συνελήφθη από τους Γερμανούς και στάλθηκε στο 
στρατόπεδο Dachau που τον χρησιμοποιούσαν σαν οδηγό. Με το τέλος του πολέμου επέστρεψε με 
εμφανή τα σημάδια των κακουχιών που πέρασε....μόλις 35 κιλά ήταν το βάρος του ....Ήταν από τους 
πρώτους οδηγούς του ΚΤΕΛ και ιδιοκτήτης Λεωφορείου ...Στην αρχή της καριέρας του ήταν οδηγός 
στο Λεωφορείο με αριθμό ανεμοθώρακα Νο6 και αριθ. κυκλοφορίας Η-526 και το 1952 είχε τον αριθ. 
ΗΠ-51258. τύπου Τ1 μάρκας DODGE 24 θέσεων». 
 

 
 

  
 

Πηγή:http://oldtrucksofpreveza.blogspot.com/2016/06/blog-post.html 
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Η τελευταία δολοφονία του προγράμματος "NS-Aktion 14f13" στο Κάστρο Hartheim 
δεν έγινε στις 11 Δεκεμβρίου 1944, αλλά στις 8 Ιανουαρίου 1945, σύμφωνα με τα Αρχεία 
Arolsen του Διεθνούς Κέντρου Ναζιστικών Διώξεων. «Todesmeldungen von 
Häftlingen des KL Mauthausen im "Erholungslager" Hartheim 11.04.44 - 08.01.45», 
Αναφορές θανάτου των κρατούμενων του στρατοπέδου συγκέντρωσης Mauthausen 
στο "στρατόπεδο ανάπαυσης" Hartheim 11/04/44 – 08/01/45. Οι αναφορές περιέχουν 
τις ημερομηνίες θανάτου, ονόματα, ημερομηνίες γέννησης και αριθμούς κρατουμένων 
των φυλακισμένων που σκοτώθηκαν και είναι δακτυλογραφημένο αντίγραφο 
πρωτότυπων εγγράφων (TCC). Ανάμεσα στους δολοφονημένους της 8.1.1945, ήταν 4 
Έλληνες. 

 
 
 
Τα ονόματα των «πολιτικά και φυλετικά ανεπιθύμητων» 61 Ελλήνων που δολοφονήθηκαν στο 
Hartheim στο πλαίσιο του προγράμματος "NS-Aktion 14f13", βρίσκονται στην ανάρτησή της ΙΟΝΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΧΩΜΑ ΣΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ / http://www.ionikienotita.gr/?p=35932  

http://www.ionikienotita.gr/wp-content/uploads/2020/07/%CE%9C%CE%99%CE%91-%CE%A7%CE%9F%CE%A5%CE%A6%CE%A4%CE%91-%CE%A7%CE%A9%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3.pdf
http://www.ionikienotita.gr/?p=35932


Τα πρώτα σημάδια της Αντίστασης 
 
Αναμνήσεις από την Αντίσταση/του Στρατηγού Γεράσιμου Αυγερόπουλου 

 

«Όταν από αυτί σε αυτί μεταβιβάζονταν τα πρώτα συνθήματα του ΕΑΜ και ξυπνούσαν τις ελληνικές 
ψυχές, στην Ήπειρο είχε θρονιασθή η διπλή σκλαβιά, του καταχτητή και του μαυραγορίτη. Μερικά 
ακόμα πουλημένα τομάρια στα Γιάννενα θέλουν να μιμηθούν τον Διαμάντη και τον Ματούση κι 
αρχίζουν το μοίρασμα των τροφίμων του “Βασιλείου της Πίνδου”. Μα εκεί που η κατάστασις είναι πιο 
σκοτεινή και απαίσια είναι στην Τσαμουργιά. Οι παληοί μπέηδες-τσιφλικάδες ονειρεύονται το άρπαγμα 
των χωραφιών και το γύρισμα στη δουλοπαροικία. Με τη συνεργασία και την ενίσχυση της Ιταλικής 
Φασιστικής Διοικήσεως αρχίζουν απ’ το καλοκαίρι του 1941 μια σειρά λεηλασίες και πιέσεις, που σε 
λίγο γίνονται ανοιχτές δολοφονίες. Η κατάσταση αυτή που ώρα την ώρα χειροτερεύει, από τα τέλη του 
Σεπτεμβρίου του 1941, οδηγεί τους πρώτους ενόπλους στο βουνό. 
Άνθρωποι αδιαπαιδαγώγητοι πολιτικά, κρατούν το ντουφέκι για να χτυπήσουν τον Τσάμη φασίστα. Κι 
έτσι ανακουφίζουν ολάκερη περιοχή (Φανάρι-Πάργα) απ’ το βραχνά της λεηλασίας και του σκοτωμού. 
Τον Μάρτιο του 1942 προετοιμασμένη επίθεση των Τσάμηδων αποκρούεται επιτυχώς. Τον Απρίλιο 
του ίδιου χρόνου δεύτερη Ιταλοτσάμικη επίθεση στο Σπαθαράτη, αντιμετωπίζεται με λαϊκό ξεσήκωμα. 
Αποκρούεται επιτυχώς από τον πληθυσμό των γύρω χωριών με τα κρυμμένα όπλα που ξέθαψε. Παρ’ 
όλο τον αυθορμητισμό πούχε το ξεσήκωμα, μπορούμε να πούμε αδίσταχτα πως ήταν η πρώτη 
καρποφορία του οργανωτικού σπόρου του ΕΑΜ στον τομέα των μαχητικών ομάδων. 
Έτσι πέσανε οι πρώτες ντουφεκιές εναντίον των καταχτητών» 
... 
Η φλόγα της λευτεριάς που άσβεστη διατήρησε μέσα του ο Ελληνικός Λαός κάτω από την 
τριπλή κατάκτηση, φούντωσε γρήγορα στη σκοτεινιά της σκλαβιάς. Με τη φωνή του ΕΑΜ 
άστραψε, φώτισε ψυχές, ατσάλωσε χέρια. Γιγάντωσε κορμιά. Ξαναζωντάνεψαν οι παλιές 
δόξες. Οι δόξες του Σουλιού, το έπος του Μεσολογγιού, η αυτοθυσία του Ζαλόγγου, ο δαυλός 
του Κανάρη. Έτσι ανοίχθηκε ο ένδοξος στίβος μιας γιγάντιας πάλης, που ανέβασε το λαό μας 
σε καινούργιες δόξες. Στις δόξες που φέρνουν προς το μεγάλο λυτρωμό… 

 
Στρατηγός Γεράσιμος Αυγερόπουλος, διοικητής της 8ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ Ηπείρου-Δ.Στερεάς. 
  

https://parapoda.wordpress.com/2019/06/17/%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bd%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1/avgeropoulos1/


Οι κρατούμενοι των Ιταλών, κομμουνιστές και οι άλλοι αντιστασιακοί, μεταφέρθηκαν 
στο Μεσολόγγι όπου τους παρέλαβε ένα ιταλικό πλοίο που τους μετέφερε στην Πάτρα, 
στο κολαστήριο των Φυλακών Μαργαρίτη. 
 

Πάτρα, Φυλακές Μαργαρίτη 
 

 

 
Φυλακές Μαργαρίτη, τέλη κατοχής 1944. Οι Γερμανοτσολιάδες επί το έργον(Φυλακές Μαργαρίτη, τέλη κατοχής 1944, 

Αρχείο Βασ. Χολέβας, Patra memories - Αναμνήσεις από την παλιά Πάτρα - Άρης Μπετιχαβάς} 

  



ΤΟ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ/ ISTOLOGIO Giorgou MOSXOU 

Το 1900, η πόλη απέκτησε νέο σωφρονιστήριο, στη διασταύρωση των οδών Λόντου και 
Παπαδιαμαντοπούλου, τις περίφημες φυλακές Μαργαρίτη. Το κτίριο το οποίο σήμερα έχει δώσει τη 
θέση του σε μια πολυκατοικία, βρισκόταν κατά την άνοδο της Λόντου δεξιά, απέναντι από την 
δεξαμενή. Η κύρια είσοδος ήταν από την οδό Λόντου. Το εμβαδόν της φυλακής ήταν περίπου μισό 
στρέμμα. Στο εξωτερικό «Γ» της πρόσοψης υπήρχαν μεγάλα παράθυρα και στην στενή εσωτερική 
αυλή ήταν κτισμένο εκκλησάκι. Ήταν ένα κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο και έναν όροφο, με 
καγκελόφρακτα παράθυρα, πέντε θαλάμους και τσιμεντένιο πάτωμα. Οι φυλακές είχαν σχεδιαστεί για 
180 άτομα, ωστόσο το πρόβλημα της υπερφόρτωσης φαίνεται ότι ταλάνιζε από τότε το 
...σωφρονισμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Ιούλιο του 1942 οι κρατούμενοι ανέρχονταν σε 690. 
Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Γιώργου Μόσχου «Η Πάτρα στην Κατοχή και στην Αντίσταση» λόγω 
της στενότητας του χώρου οι κρατούμενοι κοιμούνταν στο ένα τους πλευρό. «Ένας διάδρομος 
διέσχιζε ισόγειο και άνω όροφο, στον οποίο οδηγούσε εσωτερική σκάλα. Ο τρίτος θάλαμος επί 
ιταλοκρατίας χρησιμοποιείτο για τη φυλάκιση πολιτικών κρατουμένων, ενώ οι άλλοι για τους 
ποινικούς. Αριστερά της κεντρικής πόρτας, στο ισόγειο, ήταν το διοικητήριο. Οι φυλακισμένοι μετά 
βίας στέκονταν στα πόδια τους λόγω της εξάντλησης από τον υποσιτισμό. Οι πρόεδροι των ποινικών 
δικαστηρίων Πάτρας δίκαζαν με μήνες κατηγορουμένους για ελάχιστα αξιόποινες πράξεις και 
έστελναν τους καταδικασμένους να υπηρετήσουν την ποινή τους στου Μαργαρίτη. Ο προαυλισμός 
των κρατουμένων γινόταν σε ένα στενό κομμάτι γης, στο οποίο ήταν φυτεμένη μια μουριά, που στην 
μεγάλη πείνα του 1942 τα φύλλα της το Μάιο και οι άγουροι καρποί της χρησίμευσαν για να 
ξεγελάσουν τα στομάχια τους οι κρατούμενοι. Το προαύλιο ήταν περιφραγμένο με ψηλή πέτρινη 
μάντρα, στην κορυφή της οποίας είχαν τοποθετηθεί πυκνές κουλούρες σύρμα, για την αποφυγή 
απόδρασης κρατουμένων» γράφει ο Γιώργος Μόσχος. Οι Έλληνες δεσμοφύλακες περιφέρονταν 
ένοπλοι και με απειλητικές διαθέσεις. Φορούσαν πηλίκιο, στολή διακριτική και έφεραν στην μέση 
γκλοπ, που ανεβοκατέβαζαν συχνά. Εσωτερικό τηλέφωνο του Διοικητηρίου ήταν συνδεμένο με την 
Καραμπινιερία της Πάτρας, ώστε να προστρέξουν οι καραμπινιέροι της σε περίπτωση απειλητικών 
συμβάντων εντός της φυλακής. 
  



Στις 17.12.1942, φορτώθηκαν σε κάποιο άλλο ιταλικό πλοίο και μεταφέρθηκαν στο 
Μπάρι. Από εκεί και με φορτηγά, οι κρατούμενοι έφτασαν στις 20.12.1942, στην 
Καλαβρία στο Ferramonti di Tarsia (Campo di Concentramento, Ferramonti di Tarsia). 
 
Ferramonti di Tarsia (Campo di Concentramento, Ferramonti di Tarsia) 
 
Την εποχή της δημοσίευσης των ιταλικών φυλετικών νόμων (1938), οι περίπου 10 χιλιάδες απάτριδες 
αλλοδαποί Εβραίοι που βρίσκονταν στην Ιταλία διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Οι 
περισσότεροι κατάφεραν να φύγουν, αλλά για περίπου 3.000 άτομα, τον Μάιο του 1940 εκδόθηκε 
διάταγμα σύλληψης. Πολλοί από αυτούς μεταφέρθηκαν στο Ferramonti, το μεγαλύτερο από τα 15 
στρατόπεδα εγκλεισμού που ιδρύθηκαν με εντολή του Μουσολίνι μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 
1940. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Ferramonti (αρχικά ονομαζόταν «Media Valle Crati»), 
λειτούργησε στις 20 Ιουνίου 1940 με δηλωμένο σκοπό την απομάκρυνση από την κοινωνία 
«εξωγενών εχθρών, υποκειμένων επικίνδυνων για την εθνική ασφάλεια και αλλοδαπών Εβραίων».  
Η κατασκευή και η διαχείρισή του ανατέθηκαν στον φασίστα επιχειρηματία Eugenio Parrini, του 
οποίου η εταιρεία είχε –μέσα σε λίγες μέρες από το διάταγμα εγκλεισμού– απέκτησε τον έλεγχο των 
συμβάσεων της δημιουργίας αυτού και άλλων φασιστικών στρατοπέδων. 
Βρισκόταν σε μια περιοχή μολυσμένη από ελονοσία στην επαρχία Cosenza στην περιοχή της 
Καλαβρίας απέναντι από τη Σικελία και ήταν «το μόνο παράδειγμα ενός πραγματικού 
στρατοπέδου συγκέντρωσης που χτίστηκε από τη φασιστική κυβέρνηση ακολουθώντας τους 
φυλετικούς νόμους και ιστορικά το μεγαλύτερο ιταλικό στρατόπεδο εγκλεισμού». Σε μια έκταση 
16 εκταρίων με 92 παράγκες διαφόρων μεγεθών αναγκάζονται να ζήσουν μαζί και να οργανωθούν 
όσο το δυνατόν καλύτερα, άνθρωποι από τη μισή Ευρώπη. Οι οικογένειες ζούσαν μαζί και υπήρχε 
τουλάχιστον μια ελάχιστη κοινωνική ευημερία. Δεν υπήρχε επίσημη εκπαίδευση αν και υπήρχε ένα 
«ανεπίσημο» σχολείο. Τρόφιμοι του στρατοπέδου ήταν μερικοί από τους κορυφαίους διανοητές της 
Ευρώπης. Το Ferramonti δεν ήταν στρατόπεδο εργασίας και οι κρατούμενοι μπορούσαν να κάνουν 
ό,τι ήθελαν. Ωστόσο, ο καταυλισμός είχε συρματοπλέγματα. Ο Ερυθρός Σταυρός έστελνε πακέτα με 
φάρμακα, αλλά οι Ιταλοί γιατροί τα κατακρατούσαν και τα πουλούσαν στη μαύρη αγορά. Αν και το 
φαγητό δεν ήταν πολύ καλό, οι Ιταλοί έβαζαν λαθραία καλύτερα τρόφιμα, όπως λάδι και ψωμί. 
Η ιταλική εβραϊκή υπηρεσία παροχής βοήθειας Delasem, προσδιόρισε αμέσως το Ferramonti ως 
περιοχή υψηλής προτεραιότητας. Άρχισε να υποστηρίζει τους κρατουμένους με επιδοτήσεις, βιβλία, 
τρόφιμα και λειτουργικό υλικό και δημιούργησε υποδομή για τα παιδιά. 
Μεταξύ Ιουνίου του 1940 και Σεπτεμβρίου του 1943, υπήρχαν 3.823 Εβραίοι κρατούμενοι στο 
Ferramonti. Έγιναν τέσσερις γάμοι και 21 γεννήσεις και κανείς δεν επιλέχθηκε για τους θαλάμους 
αερίων της Πολωνίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών διόρισε τον αστυνομικό Paolo Salvatore από τις 20 
Ιουνίου 1940 έως τις 22 Ιανουαρίου 1943 (σύντροφο του γενικού γραμματέα του Φασιστικού 
Κόμματος Ettore Muti και στο παρελθόν είχε απασχοληθεί στο διαβόητο βίαιο κέντρο πολιτικών 
κρατουμένων της Ponza). Οι σχέσεις μεταξύ κρατουμένων και αρχών ήταν ανεκτές. 
Την άνοιξη του 1942 η επικείμενη ήττα των στρατευμάτων του Άξονα έγινε σαφής. Με τον ερχομό του 
χειμώνα, η πείνα και ο υποσιτισμός άρχισαν να μαίνεται στο Ferramonti. Καθώς η κατάσταση στο 
στρατόπεδο χειροτέρευε, οι συναλλαγές με τους χωρικούς αυξήθηκαν. Σύντομα μια μαύρη αγορά και 
διάφορα συνεταιριστικά δίκτυα άκμασαν. 
Από τον Νοέμβριο του 1942 άλλες ομάδες «εχθρικών εξωγενών» ενώθηκαν με τους Εβραίους στο 
Ferramonti: Γιουγκοσλάβοι, Έλληνες, Κινέζοι και Γάλλοι ανεπιθύμητοι, και 1943, μια μικρή ομάδα 
Ιταλών αντιφασιστών. αλλά η εβραϊκή παρουσία εκεί δεν έπεσε ποτέ κάτω από το 70%. 
Ο Mario Fraticelli ήταν διευθυντής του στρατοπέδου Ferramonti από τις 31 Μαρτίου 1943 μέχρι την 
απελευθέρωση. Κατά τη διαχείρισή του διατήρησε τις οργανώσεις και τις δραστηριότητες που είχαν 
προκύψει με τη συγκατάθεση του διευθυντή Salvatore. Το σχολείο, οι συναγωγές, η εκκλησία, τα 
επείγοντα και η συνέλευση των αρχηγών των κοιτώνων παρέμειναν επομένως σε πλήρη λειτουργία, 
αν και οι ελλείψεις τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών ήταν έντονα αισθητές. 
Ο Fraticelli, ένας υπάλληλος πιστός στα καθήκοντα και τους κανονισμούς, ήταν σεβαστός και συνετός 
απέναντι σε όλους. Μέσα στο στρατόπεδο άλλαξε η διαδικασία για τις άδειες εξόδου και περιόρισε 
την έκδοσή τους, που παλαιότερα ήταν πολύ συχνή. 
  



Το 1943, η ομάδα των κομμουνιστών ζήτησε από τη διοίκηση να πάψουν οι κρατούμενοι να χαιρετάνε 
φασιστικά τους Ιταλούς αξιωματικούς και κατόπιν συζήτησης, το αίτημά τους έγινε δεκτό. 
Στις 27 Αυγούστου ένα καναδικό αεροπλάνο πέταξε πάνω από την περιοχή και βομβάρδισε το 
Ferramonti προκαλώντας το θάνατο τεσσάρων κρατουμένων, τον τραυματισμό έντεκα και τη φωτιά 
σε δύο από τους στρατώνες. Μετά από αυτό το οδυνηρό γεγονός, πολλοί κρατούμενοι αναζήτησαν 
καταφύγιο στους γύρω λόφους. Οι τοπικές αρχές κατάλαβαν ότι σύντομα θα έρθουν υπό την 
κυριαρχία των Συμμάχων και παραιτήθηκαν από τον έλεγχο του στρατοπέδου. 
Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 1943 η υποχωρούσα μεραρχία Hermann Göring πλησίασε το 
στρατόπεδο. Η διεύθυνση διέταξε την άμεση εκκένωση και οι τρόφιμοι της εβραϊκής θρησκείας 
κρύφτηκαν στην ύπαιθρο με τη βοήθεια των χωρικών. Υψώθηκε μια κίτρινη σημαία υποδηλώνοντας 
επιδημία τύφου, για την προστασία των ηλικιωμένων και των ασθενών που παρέμεναν στους 
στρατώνες. 
Οι χιλιάδες επιστολές που γράφτηκαν μεταξύ Ιουλίου 1940 και Ιουλίου 1943, καταγράφουν μια 
σταθερή και καθολική επιθυμία να μεταφερθούν σε άλλες, λιγότερο σκληρές, τοποθεσίες εγκλεισμού. 
Κανείς δεν ήθελε να πάει ή να παραμείνει στο Ferramonti. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί σε 
εκείνο το σημείο ότι οι Σύμμαχοι θα αποβιβάζονταν στην Ιταλία τον Ιούλιο του 1943 και ότι ο 
εγκλεισμός στο Ferramonti θα τους έσωζε τη ζωή. Στις 26 Μαΐου 1944, 254 πρώην κρατούμενοι 
έφυγαν από το Ferramonti για την Παλαιστίνη με το πρώτο μεταναστευτικό μέσο που εγκρίθηκε από 
τους βρετανούς και στις 17 Ιουλίου 1944 λίγο περισσότεροι από 1.000 Εβραίοι από το Ferramonti και 
άλλα στρατόπεδα στη Νότια Ιταλία απέπλευσαν από τη Νάπολη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
  



Η ομάδα των Ελλήνων του Ferramonti.  
Σύμφωνα με την έκθεση του Israel Kalk (Αρχείο Israel Kalk, Κέντρο Σύγχρονης Εβραϊκής Τεκμηρίωσης, 

Μιλάνο), η ομάδα των Ελλήνων αποτελείτο από 100 περίπου άτομα τα οποία είχαν συλληφθεί για 
αντιιταλική συμπεριφορά. Με βάση όσα μαρτυρεί ο Israel Kalk, η ομάδα αυτή στάλθηκε στο 
Ferramonti από λάθος υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών στη Ρώμη που μπέρδεψε την 
ελληνική ορθοδοξία με την εβραϊκή.  
Ανάμεσά τους ήταν ο Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας και ο Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός που 
διαχειριζόταν το ελληνορθόδοξο παρεκκλήσιο. 

 
 
Οι ‘Έλληνες στο Ferramonti διδάσκονταν Ιταλικά από τον Γερμανό Εβραίο Καθηγητή JOSEF 
HALPERN. Όπως φαίνεται από την Προσωπική Κάρτα Κρατουμένου, όλοι οι μαθητές δήλωσαν ότι 
γνωρίζουν Ιταλικά με εξαίρεση τον Τσοκώνα που δήλωσε ότι γνωρίζει Τούρκικα. 
 
  



Μεταγωγή από τη Ρόδο στο Ferramonti. 
 
Στο σημείο αυτό οφείλω να αναφέρω ότι είχαν γίνει δύο μεταγωγές 294 και 201 Εβραίων από τη Ρόδο 
που έφθασαν στο Ferramonti ρακένδυτοι. Προέρχονταν από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 
κυρίως Τσέχοι, Σλοβάκοι και Πολωνοί που ανήκαν στη σιωνιστική οργάνωση Betarche και 
προσπαθούσαν να φτάσουν στην Παλαιστίνη από την Μπρατισλάβα με το σκάφος Pentcho. Το 
σκάφος έπλεε στον Δούναβη τη Βουδαπέστη, μετά το Βελιγράδι στη Μαύρη Θάλασσα και μετά, μέσω 
του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, στο Αιγαίο. Το Pentcho, ναυάγησε τη νύχτα μεταξύ 9 και 10 
Οκτωβρίου 1940, μπροστά στο ακατοίκητο νησί Καμηλονήσι, στα Ιταλικά Δωδεκάνησα. Αν και τους 
εντόπισαν πρώτοι Βρετανοί, το ιταλικό πολεμικό πλοίο "Camogli" με κυβερνήτη τον Carlo Orlandi 
τόλμησε να τους διασώσει περνώντας μέσα από τη ναρκοθετημένη θάλασσα. (Στα τέλη Σεπτεμβρίου 
2016, ο Πρόεδρος της Σλοβακίας Andrej Kiska απένειμε στα εγγόνια του Carlo Orlandi κρατικό 
βραβείο. Η πληροφορία που δίνει είναι ότι από του 500 περίπου Εβραίους πρόσφυγες, οι 260 ήταν 
Σλοβάκοι). 
Μεταφέρθηκαν στη Ρόδο όπου φυλακίστηκαν μέχρι τις αρχές του 1942 και στη συνέχεια 
μεταφέρθηκαν στο Ferramonti.  
Δεν ήταν Έλληνες και δεν είχαν την τραγική μοίρα των Ελλήνων Εβραίων. 
 

 
Εβραίοι πρόσφυγες αποβιβάζονται από το ναυάγιο Pentcho στο νησί Καμηλονήσι./ Μουσείο Μνημείου 
Ολοκαυτώματος Ηνωμένων Πολιτειών/ https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1181627 

  

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1181627


Έλληνες αντιφασίστες που εκτοπίσθηκαν στο Ferramonti di Tarsia, τη διετία 1942-43. 
 

 
 

  

https://3.bp.blogspot.com/-d68uHuOA4j4/Wk_sff_KpII/AAAAAAAAPEA/kFPNcgs_1Rkzs-tmcZnMOUdu3m5Q0AmuwCLcBGAs/s1600/CAM00326.jpg


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Δημητριάδος και Αλμυρού κυρός Δαμασκηνός. 
(1913-1977). Προσωπικός αριθμός Dachau:57754. 
Τό Νοέμβριο 1957 ἐκλέγεται Μητροπολίτης Δημητριάδος καί τήν 1-12-1957 φθάνει στό Βόλο καί ἐνθρονίζεται…. 
Δυστυχῶς ἡ ἐκδίωξή του ἀπό τή Χούντα τῶν Συνταγματαρχῶν καί τή συνεργαζόμενη μετ’ αὐτῶν 
ἀριστίνδην Σύνοδο, δέν ἐπέτρεψαν εἰς ἐκεῖνον νά ὁλοκληρώσει τό ἔργο του. (για τη ζωή και το έργο του: 
https://imd.gr/2017/03/%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF
%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-
%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82/) 

Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia /http://digital-library.cdec.it/cdec-web/fotografico/detail/IT-CDEC-FT0001-0000055663/album-6.html 

 

 
Η στολή κρατουμένου του Dachau με τον αριθμό 57754 που φορούσε ο Δαμασκηνός Χατζόπουλος, εκτέθηκε 
στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, όπου και συνελήφθη από τους Ιταλούς. 

  

https://imd.gr/2017/03/%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82/
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https://s.kathimerini.gr/resources/2017-04/mnimouno_dam-thumb-large.jpg


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ: 1908-1990/ Προοίμιο Δημιουργίας 1908-1945/ Τατιάνα 
Αβέρωφ 
 
«Τη Λάρισα είχε διαλέξει ως κέντρο των προδοτικών κινήσεών του και ο ραδιούργος τυχοδιώκτης από 
τη Σαμαρίνα, ο γνωστός ρουμανόφιλος και συνεργάτης των Ιταλών, Αλκιβιάδης Διαμάντης. 'Ηδη από 
το 1916-17, ενεργώντας ως πράκτορας της ρουμανικής προπαγάνδας, ο Διαμάντης είχε 
δραστηριοποιηθεί για την ανακήρυξη ενός ανεξάρτητου Καντονίου της Πίνδου -- φροντίζοντας να 
πλουτίσει συγχρόνως και ο ίδιος. Κατέφυγε στην Αλβανία για να αποφύγει τη σύλληψη για ποινικά 
αδικήματα, αναμίχθηκε στην τοπική πολιτική και σε σκοτεινές εμπορικές δοσοληψίες, οργάνωσε δίκτυο 
πληροφοριών για τους Ιταλούς και τελικά εκδιώχθηκε από την Αλβανία, κατέφυγε στην Ρουμανία, 
ύστερα στη Ρώμη όπου γράφτηκε στο Φασιστικό κόμμα, και ξαναεμφανίστηκε στην Αθήνα το 1930 ως 
αντιπρόσωπος ρουμανικών πετρελαίων και εισαγωγέας ρουμανικής ξυλείας. 
      Αυτός ο ίδιος, ο «κομεντατόρε Ντιαμάντι», ο «Αρχηγός και εκπρόσωπος των Βλάχων της Κάτω 
Βαλκανικής», ίδρυσε με έδρα τη Λάρισα την οργάνωση «Ρωμαϊκή Λεγεώνα», της οποίας απώτερος 
στόχος ήταν η ανακήρυξη ανεξάρτητου Βλαχικού Πριγκιπάτου που θα περιλάμβανε το μεγαλύτερο 
μέρος της Ηπείρου, τη Δυτική Μακεδονία και ολόκληρη τη Θεσσαλία, μέχρι το Δομοκό. 
      «Οι Βλάχοι, απόγονοι της 5ης θρυλικής Ρωμαϊκής Λεγεώνος και των πέραν του Δουνάβεως 
αδελφών μας, αναφαίνονται δρώντες ως ιδία εθνότης από του 6ου αιώνος και δεν πρέπει να λησμονή 
κανείς ότι η Νότιος Μακεδονία και η Θεσσαλία επί πολλούς αιώνας απετέλουν την Μεγάλην Βλαχίαν, 
ενώ η περί την Πίνδον περιοχή και η Αιτωλοακαρνανία απετέλουν την μικράν Βλαχίαν...» ανέφερε 
δημοσίευμα στις θεσσαλικές εφημερίδες με την υπογραφή του Διαμάντη και ακόμα σαράντα 
«εκπροσώπων» των Βλάχων της Αλβανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας. «Το καθήκον μας 
επιβάλλει, ως απόγονοι των Αρχαίων Ρωμαϊκών Λεγεώνων και των πέραν του Δουνάβεως ελευθέρων 
αδελφών μας, ν' αγωνισθώμεν παρά το πλευρόν της Ιταλίας και Γερμανίας. Όπου η Ρώμη, και ημείς...» 
      Με την ένθερμη υποστήριξη της ιταλικής διοίκησης της πόλης, άνθρωποι του Διαμάντη 
τρομοκρατούσαν τους Βλάχους της περιοχής και τους εκβίαζαν να προσχωρήσουν στην οργάνωσή 
του. Με τη συνοδεία καραμπινιέρων διενεργούσαν έρευνες στα σπίτια για την αποκάλυψη κρυμμένων 
όπλων και ήταν συχνές οι λεηλασίες, οι φυλακίσεις και οι ξυλοδαρμοί. Συστηματικά μεθοδευόταν η 
αντικατάσταση των διορισμένων κοινοτικών συμβούλων και άλλων θέσεων κρατικής επιρροής με 
άτομα πιστά στους σκοπούς της Ρωμαϊκής Λεγεώνας. Στις αρχές του 1942 η αντεθνική οργάνωση 
έφτασε να υποκαταστήσει το ελληνικό κράτος ακόμα και σε αρμοδιότητες σημαντικής οικονομικής 
σημασίας, όταν με διαταγή της ιταλικής Μεραρχίας Λάρισας καταργήθηκε η ισχύουσα νομοθεσία περί 
τυροκόμησης του γάλακτος προκειμένου να ανατεθεί σε ανθρώπους της Λεγεώνας. 
      Ο Ευάγγελος Αβέρωφ, Βλάχος και ο ίδιος, δεν έμεινε φυσικά αδιάφορος ως προς τις εξελίξεις 
αυτές. Γνωρίζοντας τις από σχεδόν εκατονταετίας σθεναρές προσπάθειες της Ρουμανίας να 
δημιουργήσει εκ του μηδενός θέμα «βλαχικής μειονότητας» στην Ελλάδα, αντιλήφθηκε αμέσως τη 
σοβαρότητα τούτης της αναβιωμένης και μεταλλαγμένης κίνησης, που τώρα είχε την υποστήριξη και 
των Ιταλών κατακτητών. Αγωνίστηκε με κάθε μέσο, φανερό ή κρυφό, ως άτομο και ως μέλος μικρής 
αντιστασιακής ομάδας, ενάντια στην επικράτηση της Ρωμαϊκής Λεγεώνας. Με επανειλημμένα 
υπομνήματα σε πρόσωπα επιρροής στην Αθήνα, με προκηρύξεις και δημοσιεύματα στις τοπικές 
εφημερίδες, με διαβήματα στους Ιταλούς και ταξίδια στο Μέτσοβο, στα Τρίκαλα και το Βόλο για την 
ενημέρωση και εμψύχωση των κατατρεγμένων πολιτών, κατάφερε αποφασιστικά πλήγματα στα 
σχέδια του εχθρού. 'Οπως αναφέρει καταλήγοντας η τελευταία δημόσια προκήρυξη που υπέγραφε ο 
ίδιος μαζί με άλλους δέκα από τους πιο επιφανείς Βλάχους της Λάρισας: 
      «Είναι δι' ημάς ζήτημα τιμής και αξιοπρεπείας, ζήτημα σεβασμού προς το αίμα, τα 
αισθήματα και τους κόπους των προγόνων μας, να καυτηριάσωμεν την στάσιν των ολίγων 
αρνητών και να δηλώσωμεν ότι Έλληνες εγεννήθημεν και Έλληνες θ' αποθάνωμεν». 
      Για τη δράση του αυτή, ο Αβέρωφ συνελήφθη, στις 28 Απριλίου 1942, και εκτοπίστηκε σε 
στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ιταλία. 
 
https://tatiana-averoff.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CE%BF-
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-
1908-1945.html  

https://tatiana-averoff.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-1908-1945.html
https://tatiana-averoff.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-1908-1945.html
https://tatiana-averoff.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-1908-1945.html


Επειδή ο Αβέρωφ αναφερόταν ως πρώην νομάρχης, οι Ιταλοί τον όρισαν εκπρόσωπο της ομάδας 
των Ελλήνων κρατούμενων. Από τη θέση του αυτή, όπως λέει ο ίδιος, «είχα πολλά νταραβέρια και 
από τις πρώτες μέρες μου δόθηκε η ευκαιρία να κρατήσω μια στάση περήφανη. Στο τέλος πήρα και 
τον αέρα του Διοικητού, ο οποίος ήταν ένας ήπιος άνθρωπος και με υπολόγιζε και μου έκανε κάποια 
χατήρια». 

 
Δεξιά ο Ευάγγελος Αβέρωφ, στο μέσον ο διοικητής του Ferramonti, Πάολο Σαλβατόρε, αριστερά άγνωστος. 

   



Ο γερμανικός στρατός μετέφερε τους περίπου 40 Έλληνες του Ferramonti στη 
Φλωρεντία, όπου τους κρατούσαν για δυο-τρεις μέρες στο κτήριο μιας στρατιωτικής 
σχολής. Από εκεί, στις 03.10.1943 τους φόρτωσαν σε φορτηγά, επενδυμένα με 
αγκαθωτό συρματόπλεγμα και τους μετέφεραν στο στρατόπεδο STALAG XVIII C (317), 
στην Καρίνθια της Αυστρίας. Κατά τη μεταφορά, οι συνθήκες ήταν ανυπόφορες. Δεν 
υπήρχε τροφή ή νερό και ασφαλώς δεν γίνονταν στάσεις για τις σωματικές ανάγκες 
των κρατουμένων. Το στρατόπεδο Μαρκτ- Πονκάου ήταν στρατόπεδο εργασίας. Ένα 
τελεφερίκ συνέδεε τα διάφορα "commando" εργασίας με το παρακείμενο ορεινό 
δάσος, στο οποίο οι κρατούμενοι έκοβαν ξύλα. Στο στρατόπεδο, οι Έλληνες δέχτηκαν 
αρχικά τη φροντίδα διαφόρων Γάλλων, Αλγερινών και Βρετανών αιχμαλώτων 
πολέμου, που τους έδωσαν ρούχα και συσσίτιο, που αποτελούταν από μια 
αλευρόσουπα, την οποία ονόμαζαν "Σκήλυ" και λίγες πατάτες. 
 
STALAG XVIII C (317). Markt Pongau 
 

  



Τον Σεπτέμβριο του 1939 (έναρξη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου με την επίθεση της γερμανικής Wehrmacht 

στην Πολωνία) το St. Johann μετονομάστηκε σε "Markt Pongau". 
Το 1941 άρχισε η κατασκευή ενός στρατοπέδου αιχμαλώτου πολέμου για περίπου 10.000 
στρατιώτες. Σε αντίθεση με τον προγραμματισμό, το στρατόπεδο ήταν ήδη γεμάτο με 20.000 
κρατούμενους μέχρι το τέλος του 1941. Η υπερφόρτωση συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του πολέμου. 
Η μεγαλύτερη ομάδα αιχμαλώτων πολέμου ήταν οι Γάλλοι με σχεδόν 10.000 άντρες καθ 'όλη τη 
διάρκεια του πολέμου. Αλλά υπήρχαν και κρατούμενοι από την Αγγλία, το Βέλγιο, τη Σερβία, την 
Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. 
Οι αιχμάλωτοι πολέμου των λεγόμενων δυνάμεων της Δυτικής Συμμαχίας στεγάστηκαν στο νότιο 
στρατόπεδο, τρέφονταν σχετικά καλά, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση της 
Γενεύης. Οι Γάλλοι μπόρεσαν επίσης να καλύψουν τις θρησκευτικές και πολιτιστικές τους ανάγκες 
ενώ ήταν σε αιχμαλωσία Υπήρχε ακόμη και ένα γαλλικό θέατρο στο στρατόπεδο, μια βιβλιοθήκη και 
μια μπάντα. Εμφανίστηκαν επίσης ταινίες και εκδόθηκε εφημερίδα γαλλικής γλώσσας. Από τους 
10.000 Γάλλους κρατούμενους, οι 15 πέθαναν από τον Ιούλιο του 1941 έως το τέλος του πολέμου 
τον Μάιο του 1945. Αυτή ήταν η μία πλευρά του Stalag "Markt Pongau".  

 

Αυστρία, Markt Pongau (σήμερα Sankt Johann im Pongau), Reinbach. - Κεντρικό στρατόπεδο.  



Στο βόρειο στρατόπεδο το λεγόμενο "ρωσικό στρατόπεδο κρατούνταν αιχμάλωτοι πολέμου που 
σύμφωνα με την Εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, θεωρούνταν εκπρόσωποι κατώτερων Σλαβικών 
λαών, Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες του κόκκινου στρατού. Τον Νοέμβριο του 1941, οι πρώτες 
μεταφορές από το Ανατολικό Μέτωπο έφτασαν στο σταθμό του St. Johann. Όταν άνοιξαν οι πόρτες 
των βαγονιών των βοοειδών, έπεσαν οι νεκροί  που δεν είχαν επιβιώσει τις μέρες, μερικές φορές 
εβδομάδες, της μεταφοράς από την Ανατολική Ευρώπη στις Άλπεις. Οι Σοβιετικοί κρατούμενοι έμεναν 
σε πολύ μικρούς στρατώνες, μερικοί από αυτούς στεγάστηκαν σε σκηνές παρά τον κρύο χειμώνα. 
Δεν τρέφονταν καλά και ξέσπασε τυφός. Κάθε μέρα ένα άλογο και ένα καροτσάκι έφερναν τα μέτρια 
καλυμμένα πτώματα στο τοπικό νεκροταφείο, στο χωράφι δίπλα στην ενοριακή εκκλησία. Από τους 
2.700 σοβιετικούς κρατούμενους τον Δεκέμβριο του 1941, μόνο 500 ήταν ακόμα ζωντανοί το 
καλοκαίρι του 1942. Επειδή το τοπικό νεκροταφείο δεν μπορούσε πλέον να φιλοξενήσει τους πολλούς 
νεκρούς, δημιουργήθηκε ένας μαζικός ομαδικός τάφος το 1942 στην τοποθεσία του Altachbauern. 
Πάνω από 3.600 κυρίως νέοι είναι θαμμένοι εκεί. Ο θάνατος των Ρώσων κρατουμένων 
επιβραδύνθηκε μόνο όταν, από το 1943, κλήθηκαν να εργαστούν και ως εκ τούτου έπρεπε να 
τρέφονται. 
Το στρατόπεδο δεν διοικείτο από τα SS όπως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά από τη 
Wehrmacht και φρουρείτο από στρατιώτες Wehrmacht. Πέρα από όλους τους νόμιμους κανονισμούς, 
ένας άγραφος νόμος μεταξύ στρατιωτών είναι ότι ένας αιχμάλωτος στρατιώτης πρέπει  να 
αντιμετωπίζεται ως «σύντροφος». Οι Σλάβοι κρατούμενοι δεν αντιμετωπίστηκαν ως "σύντροφοι". 
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Wehrmacht υποκλίθηκε στις φυλετικές κατευθυντήριες γραμμές της 
εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας και συμμετείχε στα ναζιστικά εγκλήματα στον Ανατολικό Μέτωπο, 
στον πόλεμο στα Βαλκάνια και το στοχευμένο αποδεκατισμό των σοβιετικών αιχμαλώτων πολέμου. 

 

 

15 θάνατοι αιχμαλώτων πολέμου από τη Γαλλία έναντι των 3.744 θάνατων αιχμαλώτων πολέμου από 

τη Σοβιετική Ένωση. 

Η απάνθρωπη μεταχείριση και η στοχευμένη εξόντωση λόγω ανεπαρκούς εφοδιασμού οφείλονται 

στη φυλετική ιδεολογία.  

 
Πηγή: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ST. JOHANN και ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΟΜΟΣΠΟΔΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

 

 

 

Ευτυχώς οι Έλληνες κρατήθηκαν στο νότιο στρατόπεδο. Πιθανόν η διοίκηση του STALAG 
XVIII C (317). Markt Pongau, να αγνοούσε την επίσημη θέση των ναζί, ότι οι Έλληνες ήταν 
«Sauvolk» (Λαός γουρουνιών), «Schleichhändlern, Dieben und Arbeitsscheuen» 
(λαθρέμποροι, κλέφτες και τεμπέληδες) και σύμφωνα με το ρατσιστικό στερεότυπο του Χίτλερ 
«levantinischen Untermenschen» (Λεβαντίνοι υπάνθρωποι) που τους κατέτασσε στα φυλετικά 
ανεπιθύμητα εθνικά κατώτερα όντα.  
  



Στις 02/12/1943, δόθηκε εντολή από τη διοίκηση του στρατοπέδου, οι Έλληνες 
κρατούμενοι και ορισμένοι άλλοι, άλλων εθνοτήτων να παρουσιαστούν στο 
σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί φορτώθηκαν σε τραίνο και μέσω Μονάχου στάλθηκαν 
στην κόλαση του DACHAU.  
 
«Μόλις έφθασαν στο Νταχάου, οι Έλληνες κρατούμενοι πέρασαν τη διαδικασία εισαγωγής στο 
στρατόπεδο. Τους κούρεψαν μια λωρίδα μαλλιών στο κέντρο του κεφαλιού, έτσι ώστε αν 
δραπετεύσουν να είναι εύκολα εντοπίσιμοι, τους αφαίρεσαν όλα τα προσωπικά είδη και τον ρουχισμό 
και τους έδωσαν ένα πουκάμισο και παντελόνι του στρατοπέδου, μαζί με ένα ριγωτό σακάκι. Για 
παπούτσια τους δόθηκαν ξύλινα τσόκαρα. Η εργασία στο DACHAU διαρκούσε 12 με 14 ώρες τη μέρα 
με μόνη αργία την Πρωτοχρονιά. Το ξύλο με τους συρμάτινους βούρδουλες ήταν καθημερινό και 
επιβαλλόταν σε 25, 50 ή 100 βουρδουλιές, από τον κανονισμό του στρατοπέδου. Η φρουρά του 
στρατοπέδου σταματούσε τους ξυλοδαρμούς μόνο αν ο κρατούμενος λιποθυμούσε ή κατουριόταν. Το 
ξύλο με τον βούρδουλα από σύρμα δημιουργούσε πολλές φορές συρίγγια που γρήγορα οδηγούσαν 
σε γάγγραινες και σηψαιμία και φυσικά στο θάνατο. Καθημερινό φαινόμενο ήταν και οι αυτοκτονίες 
κρατουμένων που έπεφταν πάνω στα ηλεκτροφόρα σύρματα. 
Η τροφή στο στρατόπεδο ήταν άθλια. Το πρωί ένα καφέ ρόφημα, που ονομαζόταν "καφέ ερζάτς", το 
μεσημέρι σούπα από νερό και λίγες πατάτες και το βράδυ σκέτο ψωμί. Οι Έλληνες κρατούμενοι 
τοποθετήθηκαν για εργασία σε άνοιγμα ορυγμάτων, μέσα στο χιόνι ανεξάρτητα από τις καιρικές 
συνθήκες. Ορισμένοι "τυχεροί", όπως ο Μιλτιάδης Αλεξανδρής ονομάστηκαν "σλόσερ" (εφαρμοστής) 
και στάλθηκαν στο παρακείμενο εργοστάσιο αεροσκαφών, στο οποίο κατασκεύαζαν ανταλλακτικά για 
αεροπλάνα. Οι κρατούμενοι δεν εκπαιδεύονταν στη δουλειά αλλά έπρεπε από την αρχή να μάθουν 
μόνοι τους να λιμάρουν το σίδερο στο σχήμα των μοντέλων που τους δίνονταν. Ένα λάθος ή η χαμηλή 
παραγωγικότητα οδηγούσε στο μαστίγωμα ή στην άμεση εκτέλεση.  
Σιγά-σιγά, οι Έλληνες του Φεραμόντι άρχισαν να μετατρέπονται σε ζώντες σκελετούς. Ορισμένοι 
ξεκίνησαν να μασάνε την στρωμένη πίσσα των δρόμων μόνο και μόνο για να έχουν κάτι ζεστό στο 
στόμα τους. Ξεκίνησαν τα εκτεταμένα πρηξίματα στα μάτια και στις αρθρώσεις από την σοβαρή 
αβιταμίνωση. Συνήθως, όταν ένας κρατούμενος τυφλωνόταν και από τα δύο μάτια λόγω αυτής, 
στελνόταν αμέσως στους θαλάμους αερίων.  
Ένα άλλο πολύ συχνό φαινόμενο στο Νταχάου ήταν ο ξυλοδαρμός από τους κάπο (επικεφαλής μπλοκ 
εργασίας ή στάλαγκ διαμονής), οι οποίοι ήταν κατά κανόνα ποινικοί κρατούμενοι. Σε άλλες 
περιπτώσεις οι κρατούμενοι αντάλλασσαν τσιγάρα με τους κάπο ή τους έφτιαχναν ρούχα και 
μικροαντικείμενα, για λίγο φαγητό. Ορισμένες φορές, η συναναστροφές αυτές κατέληγαν σε 
παρεξηγήσεις και πολλοί κρατούμενοι δάρθηκαν μέχρι θανάτου από τους κάπο τους ή λιντσάρονταν 
στα κελιά τους».  
  



Βιβλίο αφίξεων κρατουμένων του στρατοπέδου συγκέντρωσης Dachau από 04.04.1940 - 
02.04.1945 /  14.9.43 – 8.12.43 
Καταγραφή της άφιξης 4 και 5 Νοεμβρίου 1943.  

 
 

 

  



Floridsdorf 
 
«Η επόμενη μοιραία μεταγωγή για πολλούς από τους Έλληνες αντιστασιακούς τους Dachau, έγινε στις 
4/12/1943. Από την ομάδα του Φεραμόντι, 25 Έλληνες θα μεταφέρονταν στο υποστρατόπεδο του 
Mauthausen, Τσίβεχατ- Φλόρισντορφ, κοντά στο Σάλτσμπουργκ. Τα ονόματα των 25 ήταν: 
Κατσιμπίρης, Μανδανίσης, Κ. Παπαδόπουλος, Κ. Σωκαράς, Δρακούσης, Νικολάου, Στενημαχίτης, 
Κουτσόπουλος, Κωνσταντίνου, Τσοκώνας, Αλεξόπουλος, Χονδρός, Ανδρεόπουλος, οι αδελφοί 
Καπελλά, Ζαβέρδας, Κωνσταντινόπουλος, Λιαπάκης, Παπαλεξανδρόπουλος, Καρίτσας, Μιλτιάδης 
Αλεξανδρής και ο Δωδεκανήσιος, που δεν είχε περάσει από το Φεραμόντι, Ζερβός. 
Το βαγόνι της μεταφοράς ήταν στρωμένο με πριονίδι, κουβέρτες δεν υπήρχαν και δεν δόθηκε τροφή 
ούτε νερό στους κρατούμενους. Το κρύο περόνιαζε και περνώντας κοντά στο Σάλτσμπουργκ, οι 
κρατούμενοι κατάφεραν να δουν τη μεγάλη ρόδα ενός λούνα παρκ. Μεσάνυχτα έφθασαν στο Τσίβεχατ- 
Φλόρισντορφ, μαζί με 425 κρατούμενους διαφόρων εθνικοτήτων.  
Την πρώτη μέρα στο στρατόπεδο, η φρουρά των SS επέβαλε ένα φρικτό καψόνι στους νεοφερμένους, 
κυνηγώντας τους με ρόπαλα και συρμάτινους βούρδουλες και διατάζοντάς τους να πέφτουν στο 
έδαφος και να σηκώνονται τρέχοντας σε εναλλαγή».  
Τσίβεχατ- Φλόρισντορφ 
Οι κρατούμενοι του Τσίβεχατ-Φλόρισντορφ εξυπηρετούσαν τη βιομηχανία Χάινκελ που κατασκεύαζε 
αεροπλάνα για τη Ναζιστική Γερμανία, αποκομίζοντας γιγάντια κέρδη από την εργασία των 
κρατουμένων στα πάνω από 90 μπλοκ εργασίας της. Εκεί οι περισσότεροι Έλληνες κρατούμενοι 
τοποθετήθηκαν στην παραγωγή ανταλλακτικών, που υπό την επίβλεψη των SS, λειτουργούσε στη 
λογική του "Είτε είσαι παραγωγικός, είτε πεθαίνεις". Ανάμεσα στους δούλους των στρατοπέδων, η 
Χάινκελ απασχολούσε και εργάτες, πολλοί από τους οποίους ένιωθαν συμπόνια για τους 
κρατουμένους και κρυφά τους προσέφεραν τρόφιμα, για να αντιμετωπίσουν τη μαινόμενη πείνα που 
επικρατούσε στο στρατόπεδο εργασίας. Σύντομα, από την πείνα, τις ασθένειες, την κούραση και τα 
βασανιστήρια, οι Έλληνες του Φεραμόντι ξεκίνησαν να αργοπεθαίνουν. Πρώτος πέθανε ο Σωτήρης 
Καπελλάς. (Σημείωση: αρ. Dachau:57733, αρ.Mauthausen:40499, δολοφονήθηκε στο θάλαμο αεριών 
του "Erholungsheim" Hartheim στις 31.8.1944 στο πλαίσιο του προγράμματος "NS-Aktion 14f13") 
Στις 23/4/1944, οι σύμμαχοι ξεκίνησαν να βομβαρδίζουν τις εγκαταστάσεις της Χάινκελ σκορπίζοντας 
το θάνατο σε Γερμανούς στρατιώτες και κρατούμενους. Τους βομβαρδισμούς ακολουθούσε πανικός 
και μετέπειτα, οι κρατούμενοι που επιζούσαν καλούνταν να μαζεύουν τα ερείπια και τα μπάζα για να 
ξαναξεκινήσει η παραγωγή». 
ΑFA 
Μερικές εβδομάδες μετά, οι κρατούμενοι Έλληνες, μαζί με άλλες εθνότητες, στάλθηκαν στο 
στρατόπεδο AFA, όπως ονομαζόταν ένα μικρό στρατόπεδο εργασίας, κοντά στην ομώνυμη συνοικία 
της Βιέννης που είχε σχεδόν ισοπεδωθεί από τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς. Αρχικά οι 
κρατούμενοι διατάχθηκαν να συλλέξουν όλα τα πολύτιμα υλικά που απόμειναν από τα κατεστραμμένα 
εργοστάσια της περιοχής. Οι συνθήκες ζωής στο στρατόπεδο ήταν πρωτόγονα άγριες. Λόγω έλλειψης 
προσωπικού φύλαξης, η ευθύνη των κρατουμένων έπεφτε στους ποινικούς κάπο, οι οποίοι βασάνιζαν, 
έδερναν και εκτελούσαν καθημερινά, ενώ η εργασία διαρκούσε 14-16 ώρες ημερησίως.  
«Ο δικός μου κάπο με έδερνε καθημερινά με το συρματοσχοινένιο βούρδουλα, μέχρι παραμόρφωσης 
και κατουρήματος. Γιατί με έδερνε? Άγνωστο! Υποθέτω όμως ότι ηδονιζότανε να με δέρνει επειδή 
ήξερε ότι ήμουν "ντόκτορ" και διότι στο πρόσωπό μου ήθελε να εκδικηθεί την κοινωνία, η οποία νόμιζε 
ότι τον είχε αδικήσει. (...) Προπολεμικά ήμουν 80 και πλέον κιλά. Τώρα ζύγιζα, όπως όλοι μας σχεδόν, 
35 περίπου». 
Μερικές βδομάδες μετά τους τελευταίους βομβαρδισμούς, οι κρατούμενοι της AFA διατάχθηκαν να 
σκάψουν υπόγεια καταφύγια για να συνεχίσει η παραγωγή αεροσκαφών της Χάινκελ. Στις εργασίες 
αυτές, οι Έλληνες της ομάδας του Φεραμόντι, συνάντησαν ορισμένους Έλληνες ελεύθερους εργάτες, 
που είχαν μεταφερθεί με δική τους θέληση από την Ελλάδα στην Αυστρία, πιστεύοντας στη ναζιστική 
προπαγάνδα για "δουλειά και προκοπή", που πρακτικά σήμαινε δουλεία στις ναζιστικές βιομηχανίες. 
Οι εργάτες προσπάθησαν να βοηθήσουν τους Έλληνες κρατούμενους δίνοντάς τους περιστασιακά 
ψωμί και τσιγάρα. Σε αυτή τη μικρή βοήθεια, κρίθηκε η τελική επιβίωση αρκετών από τους Έλληνες 
κρατούμενους. 
Αποσπάσματα από το βιβλίο του δικηγόρου Μιλτιάδη Αλεξανδρή (αρ.Dachau 57746, αρ. Mauthausen 40462) 
Απ' την κόλαση των Dachau Μακρονησιών, Αυτοέκδοση, Αθήνα 1977  



Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Mauthausen 1938-1945 
 

Στις 12 Μαρτίου 1938 έλαβε χώρα η προσάρτηση Αυστρίας στο Γερμανικό Ράιχ. Δύο εβδομάδες 
αργότερα, ο Εθνικοσοσιαλιστής Gauleiter (περιφερειακός προϊστάμενος) της Άνω Αυστρίας, August 
Eigruber, ανακοίνωσε σε ένα ενθουσιώδες ακροατήριο ότι είχε τη «διάκριση» για την οικοδόμηση ενός 
στρατοπέδου συγκέντρωσης. Η τοποθεσία που επιλέχθηκε ήταν η πόλη του Mauthausen στο 
Δούναβη. Οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι ομάδες ανθρώπων που χαρακτηρίζονται ως εγκληματικές» ή 
«αντικοινωνικές» θα φυλακιστούν εκεί και θα αναγκαστούν να εργαστούν στα λατομεία γρανίτη. 
Στις 8 Αυγούστου 1938 τα SS έστειλαν τους πρώτους κρατούμενους από το στρατόπεδο 
συγκέντρωσης του Dachau. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι κρατούμενοι, που ήταν όλοι 
Γερμανοί και Αυστριακοί και όλοι οι άνδρες, έπρεπε να οικοδομήσουν το δικό τους στρατόπεδο και 
να εγκαταστήσουν το λατομείο. Η καθημερινότητά τους διαμορφώθηκε από την πείνα, την αυθαίρετη 
μεταχείριση και τη βία. 
Τον Δεκέμβριο του 1939 τα SS διέταξαν την κατασκευή ενός δεύτερου στρατοπέδου συγκέντρωσης 
μόλις λίγα χιλιόμετρα από το Mauthausen. Το Gusen, παράρτημα του στρατοπέδου, τέθηκε επίσημα 
σε λειτουργία το Μάιο του 1940. 
Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, άνθρωποι από όλη την Ευρώπη στάλθηκαν στο Mauthausen, το 
οποίο σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα σύστημα πολλών αλληλοσυνδέομενων στρατοπέδων. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της φάσης, το Mauthausen και Γκούζεν ήταν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης με τις 
σκληρότερες συνθήκες φυλάκισης και την υψηλότερη θνησιμότητα. Οι κρατούμενοι στο κάτω μέρος 
της ιεραρχίας των στρατοπέδων είχαν ελάχιστα πιθανότητες να επιβιώσουν για πολύ. Εκείνοι που 
ήταν άρρωστοι ή «άχρηστοι» για τα SS βρισκόταν σε συνεχή κίνδυνο της ζωής τους.  
Το 1941 τα SS άρχισαν να κατασκευάζουν θάλαμο αερίων και άλλες εγκαταστάσεις στο Mauthausen 
για τη συστηματική δολοφονία μεγάλων ομάδων ανθρώπων. 
Κατά το δεύτερο ήμισυ του πολέμου, οι φυλακισμένοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν για 
πρώτη φορά και γυναίκες, χρησιμοποιούνταν όλο και περισσότερο ως καταναγκαστικοί εργάτες στη 
βιομηχανία όπλων. Προκειμένου να φιλοξενήσουν τους φυλακισμένους όπου δούλευαν, τα SS 
δημιούργησαν αρκετά παραρτήματα του στρατοπέδου. Οι νεοαφιχθέντες αιχμάλωτοι μεταφέρθηκαν 
σε αυτά τα παραρτήματα από τον κεντρικό στρατόπεδο. Το Mauthausen έγινε το στρατόπεδο όπου 
οι ασθενείς και οι αδύναμοι στέλνονταν για να πεθάνουν. 
Επειδή ότι οι κρατούμενοι χρειάζονταν για την εργασία τους, οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώθηκαν για 
μικρό χρονικό διάστημα. Από τα τέλη του 1943 και εξής, οι τρόφιμοι χρησιμοποιήθηκαν επίσης για 
την κατασκευή υπόγειων εργοστασίων, για παράδειγμα εκείνων στο Melk, Ebensee και St. Georgen 
και Gusen. Οι δολοφονικές συνθήκες εργασίας που επικράτησαν σε αυτές τις περιοχές σύντομα 
οδήγησαν σε δραματική αύξηση του αριθμού των θυμάτων. 
Προς το τέλος του πολέμου, το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Mauthausen έγινε ο προορισμός για 
εκκενώσεις από στρατόπεδα κοντά στην πρώτη γραμμή. Δεκάδες χιλιάδες κρατούμενοι έφτασαν. Ο 
υπερπληθυσμός, η έλλειψη τροφής και οι επιδημίες οδήγησαν σε μαζικό θάνατο των κρατουμένων 
τους τελευταίους μήνες πριν από την απελευθέρωση. 
Στις 5 Μαΐου 1945 ο στρατός των ΗΠΑ έφτασε στο Γκούζεν και στο Mauthausen. Κάποιοι 
φυλακισμένοι βρίσκονταν σε τόσο αποδυναμωμένη κατάσταση, που πολλοί ακόμα πέθαναν ημέρες 
ή και εβδομάδες μετά την απελευθέρωση. Από ένα σύνολο περίπου 190.000 ανθρώπων που 
φυλακίστηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Mauthausen και τα παραρτήματά του, τουλάχιστον 
90.000 πέθαναν.  
 
Πηγή: https://www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Das-Konzentrationslager-Mauthausen-1938-1945 
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Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Gusen. 
 
Τον Ιανουάριο του 1941, τα δύο στρατόπεδα Mauthausen και το δορυφορικό του Gusen 
χαρακτηρίστηκαν με διάταγμα που υπέγραψε ο Reinhard Heydrich (ο υπ' αριθμόν δύο στην ιεραρχία 
των SS μετά τον SS Reichsführer Heinrich Himmler) ως τα μοναδικά στρατόπεδα κατηγορίας III, 
δηλαδή στρατόπεδα με το σκληρότερο καθεστώς που προοριζόταν για πολιτικούς κρατούμενους που 
ήταν εχθροί του Ράιχ, δηλαδή, άτομα σε προληπτική κράτηση, απίθανο να επανεκπαιδευτούν.  
Μεταξύ του 1939 και του 1945, τουλάχιστον 71.000 άτομα από 27 διαφορετικές εθνικότητες  
φυλακίστηκαν στο Gusen. Τουλάχιστον 35.800 έχασαν τη ζωή τους από πείνα από τα οποία 
περισσότερα από 10.000 πιστεύεται ότι πέθαναν το 1945. 
Εκτός από τους θαλάμους αερίων με Zyklon B, τα Gaswagen κινούνταν μεταξύ Mauthausen και 
Gusen. Το Gaswagen, ο "δολοφόνος ψυχής" ήταν ένα κινητός θάλαμος αερίου, ειδικά σχεδιασμένος 
για να κατευθύνει θανατηφόρες αναθυμιάσεις μέσω μεταλλικών σωλήνων στον αεροστεγή θάλαμο 
του λεωφορείου. Η χρήση φορτηγών αερίου είχε δύο μειονεκτήματα: 

− Ήταν αργή - μερικά θύματα χρειάστηκαν είκοσι λεπτά για να πεθάνουν. 

− Δεν ήταν ήσυχη - οι οδηγοί μπορούσαν να ακούσουν τις κραυγές των θυμάτων, τις οποίες έβρισκαν 
ενοχλητικές  

Εκτός από τα ναζιστικά πειράματα χειρουργικής, υπήρχαν και τα πειράματα της φυματίωσης με ένεση 
στους πνεύμονες υγιών κρατουμένων με φλεγμονικό πύον. Τα θύματα αναγκάζονταν στη συνέχεια 
να τρέξουν μέχρι να καταρρεύσουν, οπότε θανατώνονταν με ένεση βενζολίου στους πνεύμονες, 
γεγονός που επέτεινε το θάνατό τους. 
Τον Απρίλιο του 1945, ο διοικητής των στρατοπέδων Mauthausen-Gusen, ο SS-Standartenführer 
Franz Ziereis, σκέφτηκε να δολοφονήσει τους 40.000 κρατούμενους του Gusen παγιδεύοντας τους 
στις σήραγγες και να τις ανατινάξει με δυναμίτη τον οποίο παρήγγειλε και παρέλαβε από αποθήκη 
πυρομαχικών. Τα εκρηκτικά τοποθετήθηκαν στις εισόδους των σηράγγων, αλλά αυτή η «δολοφονική 
καταιγίδα ιδεών», σύμφωνα με τον ιστορικό Ντάνιελ Μπλάτμαν, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ λόγω 
της κατάρρευσης της ναζιστικής εξουσίας. 
 
 
Πηγή:https://www.mauthausen-memorial.org/en/Gusen/The-Concentration-Camp-Gusen/Prisoners/Origin-and-number-of-the-Gusen-
prisoners 

  

https://www.mauthausen-memorial.org/en/Gusen/The-Concentration-Camp-Gusen/Prisoners/Origin-and-number-of-the-Gusen-prisoners
https://www.mauthausen-memorial.org/en/Gusen/The-Concentration-Camp-Gusen/Prisoners/Origin-and-number-of-the-Gusen-prisoners


 

 

 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 

  



Πολυζώης Λυκούργος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης, γεννημένος στα Ιωάννινα 
στις 24.11.1924, διεύθυνση κατοικίας Πλατεία Ζαλόγγου 7 Ιωάννινα. Προσωπικός 
αριθμός Dachau:57734, απελευθερώθηκε από τον Αμερικανικό στρατό. 
 
Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia 
 

  



Προσωπικά αρχεία - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau 
 

 

  



  



 



 

 

  



  



Αριθμός ευρετηρίου - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau 
 

 

Office Cards Dachau A-Z 

  



Σαμοθρακίτης Άρης του Γεωργίου και της Καλλιρόης, γεννημένος στα Ιωάννινα στις 
27.2.1923, διεύθυνση κατοικίας οδός Κακόλου 43 Ιωάννινα. Προσωπικός αριθμός 
Dachau:57737 , απελευθερώθηκε από του ναζί στις 20.5.1944, επέστρεψε στην Ελλάδα 
και εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ. Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και ως ιατρός 
υπηρέτησε, στο Νοσοκομείο Παίδων.  
 
Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia 
 

  



Προσωπικά αρχεία - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau 
 

 

Αριθμός ευρετηρίου - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau 

  



  



Μητρώο εισόδου- Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau. 
 

 

  



Office Cards Dachau A-Z 
 

 

  



Κατάλογος Ελλήνων κρατουμένων του στρατοπέδου συγκέντρωσης Dachau, 
Απελευθερωμένοι κρατούμενοι 
 

 

  



Χριστογιώργος Ιωάννης του Δημητρίου και της Ανδρομάχη γεννημένος στα Ιωάννινα 
στις 29.4.1919, διεύθυνση κατοικίας οδός Σαμουήλ 8 Ιωάννινα. Προσωπικός αριθμός 
Dachau:57743, προσωπικός αριθμός Mauthausen:40513 (40512). (οι Ιταλοί κατά τη 
σύλληψη δίνουν ημερομηνία γέννησης 1912 και όχι 1919. Το 1912 είχε γεννηθεί ο Βουλευτής της ΕΔΑ 
δικηγόρος Μιχάλης Χριστογιώργος, που από το 1942 είχε ενταχθεί στο Εθνικό Απελευθερωτικό 
Μέτωπο. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η μεταπολεμική καταγραφή του με 2 διαφορετικούς αριθμούς του 
Mauthausen:40513 και 40512. Όμως ο αριθμός 40512 ανήκε στον Νικόλαο Χονδρό 
(αρ.Dachau:57748), τσαγκάρη από τη Ναύπακτο που πέθανε στο Ebensee). 
 
Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia 

  



Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia/ Λίστες κρατουμένων 31.5.1943 
 

  



Προσωπικά αρχεία - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau 
 

 

  



 

  



Αριθμός ευρετηρίου - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau 
 

 

Office Cards Dachau A-Z 
 

  



Προσωπικά αρχεία - στρατόπεδο συγκέντρωσης Mauthausen 
 

 

  



 

Αριθμός Ευρετηρίου Mauthausen 

  



Η λανθασμένη καταχώρηση 40513 και 40512  
 

 

   



Παπαδόπουλος Λεωνίδας του Αθανασίου και της Ανδρομάχης, γεννημένος στα 
Ιωάννινα στις 7.3.1925, διεύθυνση κατοικίας Μελετίου Γεωγράφου 38 ή Αγίου 
Γεωργίου 38 Ιωάννινα. Προσωπικός αριθμός Dachau:57744, προσωπικός αριθμός 
Mauthausen:40687. Επιζών του στρατοπέδου Mauthausen. (Εργάσθηκε στην Εθνική 
Τράπεζα, κυρίως στην Αθήνα και τον Πειραιά). 
 
Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia 
 

  



Προσωπικά αρχεία - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau 
 

 
 
Αριθμός ευρετηρίου - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau 
 

  



 
 
Office Cards Dachau A-Z 

  



Κατάλογος Ελλήνων κρατουμένων του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης Dachau –μεταφορές. 
 

  



Προσωπικά αρχεία - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Mauthausen 
 

 

  



 

  



Κατάλογος των επιζώντων που κοινοποιήθηκε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από τον 
πρόεδρο της ομάδας των κρατουμένων, τον αείμνηστο Στρατηγό Παύλο Καλομενόπουλο, 
προσωπικός αριθμός Mauthausen 64899 (17ο όνομα στη λίστα) 
 

  



Σωτηριάδης Δημήτριος του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννημένος στα Ιωάννινα 
στις 18.7.1924, διεύθυνση κατοικίας Μανωλιάσης 88 Ιωάννινα. Προσωπικός αριθμός 
Dachau:57739, απελευθερώθηκε από τον Αμερικανικό στρατό. 
 
Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia 
 

  



"Stalag 317 (XVIII C) Markt Pongau" 
 

 

  



Προσωπικά αρχεία - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau 
 

 

  



  



 

Office Cards Dachau A-Z 

  



Αριθμός ευρετηρίου - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau 

 

 

«…Τα εργοστάσια είχαν οργανωθεί όλα, για γρήγορη και μεγάλη απόδοση, με το σύστημα του 
καταμερισμού εργασίας. Σε όποιο κι αν πήγαινες, όλο και κάποιο πόστο θα βρισκόταν και για σένα. 
Όσο για τη δουλειά, τη μάθαινες αμέσως γιατί με το σύστημα καταμερισμού εργασίας που επικρατούσε 
έκανες πάντοτε το ίδιο πράγμα. Και για να εξηγούμαι καλύτερα, αναφέρω την προσωπική μου 
περίπτωση και ενός νεαρού δικηγόρου - μακαρίτη τώρα - από τη Ναύπακτο. 
Επειδή εκείνο τον Οκτώβρη έκανε υπερβολικό κρύο και με τη σκέψη ότι ένα ραφείο δεν μπορεί ποτέ 
να είναι στο ύπαιθρο, δηλώσαμε ραφτάδες. 
Την πρώτη μέρα στη δουλειά και εγώ κι ο φίλος μου Μίμης Γαλάνης φάγαμε ένα χορταστικό σουλτάν-
μερεμετ. Από την άλλη μέρα όμως και με τη βοήθεια των συγκροτούμενων πιάσαμε ο μεν Γαλάνης 
μηχανή για κουμπότρυπες, εγώ μηχανή για κουμπιά, κι ως την απελευθέρωση οι δυο μας κάναμε 
εκατομμύρια κουμπότρυπες και ράψαμε εκατομμύρια κουμπιά…» (Μαρτυρία Δημήτρη Σωτηριάδη) 
 

Μίμης Γαλάνης. 
 
Ο Δημήτριος Γαλάνης του Περικλή και της 
Σταυρούλας, γεννήθηκε στη Ναύπακτο στις 
5.1.1915. 
Ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. 
Συνελήφθη στη Ναύπακτο στις 5.10.1942.  
Στάλθηκε στο Ferramonti και στις 5.11.1943 
στο DACHAU πρ.αρ.:57763. 
Επιβίωσε και επέστρεψε στην Ελλάδα όπου 
εκτελέστηκε με απόφαση του Στρατοδικείου 
Λάρισας το 1949.  

 

 

  



 



Κατάλογος Ελλήνων κρατουμένων του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης Dachau/ 
Απελευθερωμένοι 

  



† Παπαδόπουλος Ιωάννης του Αβραάμ, γεννημένος στα Ιωάννινα στις 16.10.1921, 

διεύθυνση κατοικίας Ανεξαρτησίας 145 Ιωάννινα. Προσωπικός αριθμός 

Dachau:57740, προσωπικός αριθμός Mauthausen:40686, πέθανε στο Νοσοκομείο του 

Mauthausen στις 6.5.1945. 
 

 

"Stalag 317 (XVIII C) Markt Pongau" 
 

 

  



 

Αριθμός ευρετηρίου - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau 
 

 

https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-6-5/?p=1&doc_id=10461266 

  

https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-6-5/?p=1&doc_id=10461266


Office Cards Dachau A-Z 
 

 

  



  



Κατάλογος Ελλήνων κρατουμένων του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης Dachau –μεταφορές. 
 

  



Προσωπικά αρχεία - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Mauthausen 
 

 

  



 

 



 



Νοσοκομείο Mauthausen "βιβλίο αναχωρήσεων" (θάνατοι), 5.5.-18.5.1945, (μεταπολεμική 

συλλογή) 

 



  



 

† Τσοκώνας Ιωάννης του Περικλή και της Αλεξάνδρας, γεννημένος στο Cadichioi της 

Κωνσταντινούπολης στις 30.9.1923, διεύθυνση κατοικίας Παπαφίλου 10 Ιωάννινα. 

Προσωπικός αριθμός Dachau:57734, προσωπικός αριθμός Mauthausen 40830. 
Γεννήθηκε στις 30.9.1923 στο Kadıköy, την αρχαία Χαλκηδόνα που ιδρύθηκε από τους Μεγαρείς το 
675 π.Χ. και ήταν κοσμοπολίτικο διαμέρισμα επί της ασιατικής πλευράς της Κωνσταντινούπολης, στις 
βόρειες ακτές της Θάλασσας του Μαρμαρά. Είχε ύψος 1.80μ, μαύρα μαλλιά και μάτια και μιλούσε 
Ελληνικά και Τούρκικα. 
 
Σχετικά με την τύχη του μετά την απελευθέρωση του Στρατοπέδου Mauthausen, υπάρχουν 
διαφορετικές εκδοχές. 
Σύμφωνα με τον κατάλογο των επιζώντων που κοινοποιήθηκε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από 
τον πρόεδρο της ομάδας των κρατουμένων, τον αείμνηστο Στρατηγό Παύλο Καλομενόπουλο, 
κρατούμενο του στρατοπέδου, προσωπικός αριθμός Mauthausen 64899 (https://collections.arolsen-

archives.org/en/archive/1521214/?p=1&s=kalomenopulos&doc_id=1521215), ήταν ζωντανός. Το όνομά του βρίσκεται 
στην ίδια λίστα των επιζώντων με τα ονόματα του Αντώνη από τους Αμπελόκηπους και του Ιάκωβου 
Καμπανέλη. 
Όλα τα κράτη που είχαν κρατούμενους στο στρατόπεδο, εκτός από την Ελλάδα, έστειλαν 
αντιπροσωπείες για να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν στην πατρίδα τους. Οι Έλληνες 
κρατούμενοι συγκεντρώθηκαν από μια μικρή αμερικανική δύναμη και ξεκίνησαν την επιστροφή τους 
στην Ελλάδα. Πριν ξεκινήσει η επιστροφή, δηλώθηκε ως νεκρός. 
Στον Κατάλογο των Ελλήνων που πέθαναν στο CC Mauthausen, συμπεριλαμβανομένης της 
επαλήθευσης του συμμαχικού ανακριτή με ημερομηνία 20.7.1945, ο ερευνητής Raymond Givens, 
υπολοχαγός του Αμερικανικού Στρατού, παρουσιάζει ένα ατελές ένθετο με νεκρούς (οι περισσότεροι 
δεν έχουν σχεδόν κανένα στοιχείο αλλά μόνο ερωτηματικά) και επιβεβαιώνει ότι πέθανε στις 
24.6.1945. Απορίας άξιο είναι ποιος ευφάνταστος τον δήλωσε νεκρό, γράφοντας το επίθετό του στα 
τουρκικά: Çokonas. 
Στις 8.11.1946, ο θείος του Νικόλαος Τσοκώνας κάτοικος ΗΠΑ, διατύπωσε ερώτημα για την τύχη του 
και στις 5.2.1947 έλαβε από τον Αμερικανικό Στρατό την απάντηση ότι δεν έχουν κανένα στοιχείο και 
θα τον ενημερώσουν για τα νεότερα. Τελικά η υπόθεση έκλεισε αναπάντητη. 
 
Ο Τσοκώνας όπως και ο Αντώνης από τους Αμπελόκηπους, «εξαφανίστηκαν» πριν από την 
οργανωμένη αποχώρηση των Ελλήνων από το Mauthausen.  
Σύμφωνα με τον συγκρατούμενό του δικηγόρο Μιλτιάδη Αλεξανδρή (Ferramonti, προσωπικός 

αριθμός Dachau:57746 και προσωπικός αριθμός Mauthausen 40462) σκοτώθηκε στον Εμφύλιο. 

 

Καταθέτω μια προσωπική άποψη για τις «εξαφανίσεις». 

Η κύρια καταγεγραμμένη αιτιολογία (χωρίς να είναι πάντα αληθής) που «νομιμοποιούσε» την κράτηση 
των Ελλήνων στα ναζιστικά στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας ήταν: 
«wegen Angehorigkeit zu einer kommunistischen Revolutionspartei» ή 
«wegen kommunistischer Propaganda» 
(επειδή ανήκετε σε κόμμα κομμουνιστικής επανάστασης ή εξαιτίας της κομμουνιστικής προπαγάνδας) 
 
Στην Ελλάδα ο εμφύλιος είχε αρχίσει, τα κεφάλια των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης κρέμονταν 
στους φανοστάτες ενώ οι έμμισθοι συνεργάτες των ναζί ωραιοποιούσαν τα αίσχη τους επικαλούμενοι 
ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής πολεμούσαν σε συνεργασία τους ΝΑΖΙ τους κομμουνιστές. 
Η επιστροφή Ελλήνων με αυτά τα «διαπιστευτήρια», ισοδυναμούσε με φυλακή, εξορία ή ακόμα και 
θάνατο. 
  

https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1521214/?p=1&s=kalomenopulos&doc_id=1521215
https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1521214/?p=1&s=kalomenopulos&doc_id=1521215


Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia 

 

 

https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/464596/?p=1&s=cioconas&doc_id=464596  

https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/464596/?p=1&s=cioconas&doc_id=464596


Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia/ Λίστες κρατουμένων 31.5.1943 
 

 

https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-14-1_30000/?p=1&doc_id=459174  

https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-14-1_30000/?p=1&doc_id=459174


Στρατόπεδο συγκέντρωσης Dachau/ Προσωπικά αρχεία 

 

 
  



Στρατόπεδο συγκέντρωσης Dachau/ Αριθμός ευρετηρίου 

 

 

  



Κατάλογος Ελλήνων κρατουμένων του στρατοπέδου συγκέντρωσης Dachau -μεταφορές 
 

 

https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-6-1_8071500/?p=1&doc_id=9933928  

https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-6-1_8071500/?p=1&doc_id=9933928


Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Mauthausen 
 

 

  



Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Mauthausen/ Προσωπικά αρχεία  

 

 

  



Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Mauthausen / Αριθμός Ευρετηρίου 

 

 

  



Κατάλογος των Ελλήνων που πέθαναν στο KL Mauthausen, συμπεριλαμβανομένης 

επιβεβαίωσης από τον ανακριτή αξιωματικό της Συμμαχίας με ημερομηνία 20 Ιουλίου 1945 

 

  



Λίστα επιζώντων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Αθήνα 

 

 

  



Αναζήτηση αγνοουμένων 

 

 

  



 

  



† Κωνσταντίνου Σπυρίδων του Κωνσταντίνου και της Μαργαρίτας γεννημένος στην 

Αδριανούπολη στις 1.1.1922, διεύθυνση κατοικίας Βλαχάβα 5 Ιωάννινα. Προσωπικός 

αριθμός Dachau:57735, προσωπικός αριθμός Mauthausen 40601. Δολοφονήθηκε στο 

θάλαμο αεριών του "Erholungsheim" Hartheim στις 8.1.1945 στο πλαίσιο του 

προγράμματος "NS-Aktion 14f13". 
 

Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia 

  



Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia/ Λίστες κρατουμένων 31.5.1943 
 

  



Προσωπικά αρχεία - Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Dachau 

 

 

  



Αριθμός ευρετηρίου Dachau 
 

 

Office Cards Dachau A-Z 

  



Αριθμός ευρετηρίου Dachau 

 

Αριθμός ευρετηρίου Dachau 
 

 

  



Cashier's statements on the receival of the amounts with name lists, bank receipts and other 
confirmations 
Ο πολιτικός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ, κρατούμενος στο Campo di concentramento di 
Ferramonti di Tarsia, δίνει την πληροφορία ότι οι κρατούμενοι μπορούσαν να ζητήσουν και να λάβουν 
από τους οικείους τους τα χρήματα που θα τους βοηθούσαν να επιβιώσουν. 
«Κατά την περίοδο του πολέμου, ο Αβέρωφ συνελήφθη από τους Ιταλούς και μεταφέρθηκε σε 
στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ιταλία. Βρισκόμενος στη φυλακή, ζήτησε δύο φορές χρήματα από 
τον Τοσίτσα, περίπου 600 δολάρια συνολικά, με την υπόσχεση, αν επιζήσει του πολέμου, να του τα 
επιστρέψει. Πραγματικά, μόλις λευτερώθηκε, η πρώτη πράξη του ήταν να γυρίσει τα 600 δολάρια στον 
Τοσίτσα». 
Προφανώς οι γονείς είχαν τη δυνατότητα να στέλνουν στα παιδιά τους χρήματα, βγαλμένα με το αίμα 
της ψυχής τους, τα οποία και κατασχέθηκαν από τους ναζί κατά τη μεταγωγή τους στα στρατόπεδα 
της φρίκης. 
 

  



 



Κατάλογος Ελλήνων κρατουμένων του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης Dachau –μεταφορές. 
 

  



Αριθμός Ευρετηρίου Mauthausen 

 

 

 

  



Αναφορές θανάτου από το "Erholungsheim" Hartheim, 11.04.1944 - 08.01.1945 ("NS-Aktion 
14f13") 

 

  



Schloss Hartheim, μαθητής της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Κωνσταντίνου 
Σπυρίδων. Βήμα-βήμα ο δρόμος προς την Αθανασία. 
 
Σήμερα είναι πλέον γνωστή η διαδικασία εξόντωσης. Αν και οι Ναζί αποσυναρμολόγησαν την 
δολοφονική εγκατάσταση, αυτή έχει ανακατασκευαστεί και το Κάστρο Hartheim διατηρείται ζωντανή 
τη μνήμη των θυμάτων. 
Η μετατροπή του Κάστρου Hartheim σε κέντρο δολοφονίας πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1940 
σε λίγες μόνο εβδομάδες. Μαζί με άλλες εργασίες ανακαίνισης, σε δύο δωμάτια στο ανατολικό τμήμα 
του κτηρίου έγινε η εγκατάσταση ενός θαλάμου αερίου και ενός κρεματόριου. 
Τα μεγάλα γκρίζα λεωφορεία σταματούσαν στη δυτική πλευρά του κάστρου. Χτίστηκε ένα ξύλινο 
υπόστεγο για να προστατεύει από τα αδιάκριτα βλέμματα και να εμποδίζει τα θύματα να κινηθούν 
προς την έξοδο. Επέτρεπε μόνο να εισέλθουν σε ένα μέρος της αυλής του κάστρου οριοθετημένο 
από ένα ξύλινο κουβούκλιο μέσω μιας στενής πλαϊνής εισόδου στη βορειοδυτική γωνία. Η στοά στη 
βόρεια πλευρά του κάστρου χωρίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την εσωτερική αυλή με ένα υπόστεγο 
από το 1940 έως το 1944. Αυτό καθιστούσε σχεδόν αδύνατο τα θύματα των δολοφονιών να εισέλθουν 
στην αυλή του κάστρου. Αντ΄ αυτού, διευκόλυνε τους δράστες να οδηγήσουν τα θύματα στα 
λειτουργικά δωμάτια της δολοφονικής επιχείρησης. Η πρώτη στάση ήταν το δωμάτιο που γδύνονταν. 
Στην αίθουσα εξετάσεων, ο γιατρός εξακρίβωνε την ταυτότητα του θύματος και εξέταζε την παρουσία 
χρυσών δοντιών. Αν το θύμα είχε χρυσά δόντια, σημείωνε ένα σταυρό στην πλάτη του για να 
αφαιρεθούν μετά τη θανάτωσή του από τους χειριστές των κλιβάνων του κρεματόριου. 
Αμέσως μετά την «εξέταση» τα θύματα οδηγούνταν σε ομάδες 30 έως 60 ατόμων στο θάλαμο αερίων, 
ένα μικρό δωμάτιο 25m2 περίπου, που διαχωριζόταν από την αίθουσα εξέτασης με στεγανή ατσάλινη 
πόρτα. Για να εξαπατήσουν τα θύματα, υπήρχαν τρεις κεφαλές ντους στο ταβάνι. Η δολοφονία 
πραγματοποιείτο με την εισαγωγή μονοξειδίου του άνθρακα μέσω ενός διάτρητου σωλήνα κοντά στο 
πάτωμα. Υπήρχε ένα «ματάκι» στην πόρτα μέσω του οποίου μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη 
διαδικασία της θανάτωσης. 
Το άνοιγμα της στρόφιγγάς του μονοξειδίου του άνθρακα και συνεπώς, η άμεση πράξη της 
δολοφονίας γινόταν από τους γιατρούς, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και από τους "Brenner". 
Μετά από δέκα έως δεκαπέντε λεπτά, οι άνθρωποι ήταν νεκροί. Δίπλα στο θάλαμο αερίων υπήρχε 
ένα μικρό τεχνικό δωμάτιο που αποθηκεύονταν οι φιάλες του αερίου που παραλαμβάνονταν από την 
εταιρεία IG Farben από την Ludwigshafen. (Δίκη για εγκλήματα πολέμου: The United States of 
America vs. Carl Krauch, et al., also known as the IG Farben Trial). 
Μετά τη διαδικασία της δολοφονίας, το αέριο αποστραγγίζονταν και οι "Brenner" μετέφεραν τα 
πτώματα των θυμάτων στο λεγόμενο νεκροτομείο όπου συχνά παρέμεναν για αρκετές ημέρες μέχρι 
να καούν στο κρεματόριο. 
Ο κλίβανος κρεματόριου που εγκαταστάθηκε στο Schloss Hartheim είχε δύο θαλάμους καύσης στους 
οποίους έως και οκτώ νεκροί θα μπορούσαν να καούν ταυτόχρονα. Ο κλίβανος πυροδοτείτo με χρήση 
οπτάνθρακα. Δεδομένου ότι δεν μπορούσε να καεί ολόκληρο το σώμα του θύματος, χρησιμοποιήθηκε 
ένας ηλεκτρικός μύλος οστών για να αλέσει τα οστά των νεκρών. 
Το 2001 κατά την διάρκεια εργασιών σε έναν σωλήνα θέρμανσης στην ανατολική πλευρά του 

Κάστρου ανακαλύφθηκαν προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων που είχαν ταφεί από το προσωπικό 

της ομάδας δολοφονίας. Βρέθηκαν επίσης και λάκκοι που περιείχαν τις στάχτες και τα υπολείμματα 

των οστών από το κρεματόριο. 

  



Τα γκρίζα λεωφορεία σταματούσαν στη δυτική πλευρά του κάστρου. Σημερινό αντίγραφο του 
ξύλινου υπόστεγου που εμπόδιζε τα θύματα να διαφύγουν. 
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Οι χαλύβδινοι στύλοι συμβολίζουν το δρόμο προς το αέριο (από αριστερά προς τα δεξιά) 
 

  



Η στοά του βόρειου τμήματος περιοριζόταν παλαιότερα από ξύλινο υπόστεγο. 

  



Η πρώτη στάση ήταν το δωμάτιο που γδύνονταν τα θύματα (χρησιμοποιείται πλέον για την 
παρουσίαση των «Δράστων και Θυμάτων») 
 

 

  



Η αίθουσα εξετάσεων είναι η αφετηρία του διαδρόμου που οδηγεί στις άλλες αίθουσες. Η 
μνήμη των θυμάτων τελείται στην πρώην αίθουσα εξετάσεων. 
 

 

  



Το Μονοπάτι προς το θάλαμο αερίων που υπήρχε κάποτε στο Hartheim. 
 

  



H σιδερένια πόρτα ήταν μονωμένη με καουτσούκ, έκλεινε με ογκώδεις μοχλούς και υπήρχε 
ένα μικρό στρογγυλό φινιστρίνι. 
 

  



Το τεχνικό δωμάτιο όπου φυλάσσονταν οι φιάλες του δολοφονικού αερίου. 
 

 

  



Θάλαμος αερίων. Ο σωλήνας υποδεικνύει το σημείο στον τοίχο όπου έμπαινε το αέριο από 
το τεχνικό δωμάτιο. 
 

  



Θάλαμος αερίων. 

 

 

  



Κρεματόριο: Η θέση του φούρνου υποδεικνύεται από τον φωτισμό οροφή. 
 

 

  



Αντικείμενα των θυμάτων. 
 

  
Αναμνηστικές πλάκες και στεφάνια 
 

  



Το νεκροταφείο του Κάστρου Hartheim. «Μας δόθηκε πίσω η ανθρώπινη αξιοπρέπεια»  
 

 

 
Η περιοχή ανατολικά του κάστρου, ο πρώην κήπος του κάστρου, έγινε χώρος αποθήκευσης τέφρας 
κρεματόριου, λείψανα οστών και αχρησιμοποίητα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων κατά τη 
διάρκεια της ναζιστικής ευθανασίας. Αυτά τα λείψανα θάφτηκαν. Τον Δεκέμβριο του 1944 και τον 
Ιανουάριο του 1945, προστέθηκαν υπολείμματα της διάλυσης των δολοφονικών εγκαταστάσεων, 
όπως πλακάκια, τούβλα, τζάκι και διάφορα άλλα υλικά. 
Από τον Οκτώβριο του 2001 έως τον Μάιο του 2002, ο χώρος εξετάστηκε αρχαιολογικά. Από τότε 
που βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα από το 1940-1944, τέθηκαν σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις του War 
Graves Care Act. Αυτά δηλώνουν ότι τα λείψανα πρέπει να θάβονται και η εν λόγω περιοχή πρέπει 
να κηρυχθεί νεκροταφείο. Η ταφή των λειψάνων των θυμάτων πραγματοποιήθηκε στις 27 
Σεπτεμβρίου 2002 σε επίσημη μορφή με τη συμμετοχή υψηλών εκπροσώπων των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και της δημόσιας ζωής. Στους χώρους του νεκροταφείου, ο τάφος, που σχεδιάστηκε από 
τον Herbert Friedl, σηματοδοτεί τον τόπο της κηδείας. 
Δεδομένου ότι έχουν συλλεχθεί συστηματικά περαιτέρω στάχτες και κατάλοιπα οστών κατά την 
επεξεργασία των αντικειμένων που βρέθηκαν, μια δεύτερη κηδεία πραγματοποιήθηκε στις 20 
Οκτωβρίου 2009. Αυτό έγινε σε μικρές ομάδες, αλλά και με υψηλούς εκπροσώπους των 
θρησκευτικών κοινοτήτων.(http://www.schloss-hartheim.at/index.php/gedenken-ausstellung/gedenkstaette/friedhof 
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