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«Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Εργασίας από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει αναγκαστικά ότι 

αποδέχεται το Τμήμα τις γνώμες του συγγραφέα». 

 

  

 

«Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ότι 

είμαι αποκλειστικός συγγραφέας της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Έχω αναφέρει 

πλήρως και με σαφείς αναφορές, όλες τις πηγές χρήσης δεδομένων, απόψεων, θέσεων και 

προτάσεων, ιδεών και λεκτικών αναφορών, είτε κατά κυριολεξία είτε βάση επιστημονικής 

παράφρασης». 
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Στους Έλληνες και ξένους κρατούμενους  

στην Ελλάδα την περίοδο της Κατοχής… 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

      Η ανά χείρας διπλωματική εργασία πραγματεύεται την παρουσία Γιουγκοσλάβων 

κρατουμένων στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα 

«παρθένο» ερευνητικό πεδίο. Για το σκοπό αυτό αρχικά θα εξετάσει τις φυλακές και τους 

τόπους κράτησης γενικά στη ναζιστική Νέα Τάξη. Ειδικότερα, θα γίνει λόγος για τον 

«κόσμο» των στρατοπέδων στις κατεχόμενες Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα. Ενδεικτικά θα γίνει 

αναφορά σε ορισμένα στρατόπεδα και τόπους κράτησης που διαδραμάτισαν συγκεκριμένο 

ρόλο στην Κατοχή. Κατόπιν γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τα ερωτήματα πότε και υπό 

ποιες συνθήκες οι κρατούμενοι βρέθηκαν από τη Γιουγκοσλαβία στη Θεσσαλονίκη και 

έχοντας ποια αφετηρία κατέληξαν στα στρατόπεδα Χαρμάνκιοϊ και Παύλος Μελάς. Επίσης, 

ποιος ήταν ο σκοπός της εξωθούμενης ή αναγκαστικής μετακίνησής τους, αν αυτή η 

μετακίνηση έγινε άπαξ ή κατά διαστήματα και κατά ομάδες, πόσο παρέμειναν υπό κράτηση, 

πώς βίωσαν την παραμονή τους εκεί και όσοι επέζησαν, σε ποιο βαθμό, πώς και πότε 

επέστρεψαν στην πατρίδα τους.  

 

ABSTRACT 

 

      This dissertation deals with the presence of Yugoslav prisoners in Thessaloniki during 

World War II, a "virgin" field of research. For this purpose, it will first examine the prisons 

and places of detention in general in the Nazi New Order. In particular, it will talk about the 

"world" of the camps in the occupied Yugoslavia and Greece. Indicatively, reference will be 

made to certain camps and places of detention that played a specific role during the 

Occupation. An attempt to answer the questions when and under what conditions the 

prisoners were brought from Yugoslavia to Thessaloniki and to which starting point they 

ended up in the camps of Harmankioi and Pavlos Melas. Also, what was the purpose of their 

forced relocation, if this relocation took place once or at intervals and in groups, how long 

they remained in detention, how they experienced their stay there and those who survived, to 

what extent, how and when they returned to their homeland.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

      Οι Γιουγκοσλάβοι κρατούμενοι σε ελληνικό έδαφος κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου συνιστούν πρωτότυπο θέμα, ελάχιστα γνωστό στην ελληνική κοινή γνώμη, αλλά 

και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, που αξιοποιεί, ως επί το πλείστον, σερβικές πηγές, αλλά και 

τη διαθέσιμη ελληνική βιβλιογραφία. Έρχεται να συμβάλει στην ιστορία των τόπων 

κράτησης και των στρατοπέδων συγκέντρωσης από την πλευρά του ξένου εργατικού 

δυναμικού που οδήγησαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και δη στη Θεσσαλονίκη, την περίοδο 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η έρευνα εστιάζει στις συνθήκες υπό τις οποίες οι Σέρβοι 

αυτοί κρατούμενοι βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στα δύο στρατόπεδα Χαρμάνκιοϊ και 

Παύλος Μελάς κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής.  

      Για την επίτευξη του στόχου γίνεται χρήση ελληνικής και γιουγκοσλαβικής 

βιβλιογραφίας και δευτερευόντως βρετανικής.  Η πρώτη αφορά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στους τόπους κράτησης στην Ελλάδα και η δεύτερη στα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόπους κράτησης στη Γιουγκοσλαβία, αλλά και στην Ελλάδα, 

όπου κρατήθηκαν ως όμηροι. Ακολουθεί μία σύντομη και ενδεικτική αναφορά στις 

γιουγκοσλαβικές πηγές, μία προσπάθεια για μία πρώτη γνωριμία με τη συγκεκριμένη 

βιβλιογραφία, η οποία, θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί στη μεταπολεμική/κομμουνιστική 

και στη μετακομμουνιστική/σύγχρονη. 

      Στην πρώτη κατηγορία ο αναγνώστης θα μπορούσε να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του, 

για παράδειγμα, στα έργα του Tomasevich, έναν από τους σημαντικότερους Γιουγκοσλάβους 

ιστορικούς της μεταπολεμικής περιόδου, «μία διαρκής αξία» στο χρόνο, ο οποίος 

ασχολήθηκε με την Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Αποστασιοποιημένος από γεγονότα και πρόσωπα, λόγω πραγματικής, χρονικής και 

«γλωσσικής» απόστασης, αφού ζούσε επί χρόνια στις ΗΠΑ, ξεκίνησε να γράφει τη δεκαετία 

του 1960 και έγραψε πρωτίστως για τον Αμερικανό και Δυτικό, γενικά, αναγνώστη, στην 

αγγλική γλώσσα. 

      Ο γνώστης, κυρίως, της σερβικής και δευτερευόντως κάποιων ακόμη γλωσσών των 

κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας που θα αναζητούσε πληροφορίες για τα γεγονότα της 

Γιουγκοσλαβίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, θα μπορούσε να διαβάσει τα έργα των 

μεταπολεμικών ιστορικών (την «Ιστορία» του Σέρβου καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Βελιγραδίου Branko Petranović), ή των στρατιωτικών που συμμετείχαν στα γεγονότα και στη 

συνέχεια τα κατέγραψαν (όπως, οι Μαυροβούνιοι Velimir Terzić και Savo Orović, ο 

Σκοπιανός Михаило Апостолски, ο Mladenko Colić κ.ά.), τα υπό μορφή αναμνήσεων και 
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απομνημονευμάτων πονήματα (όπως του πολιτικού Μαυροβούνιου Svetozar - Tempo 

Vukmanović, ή του Σέρβου κομματικού αγωνιστή, καθηγητή στις ΗΠΑ στη συνέχεια, 

Vladimir Dedijer), οι περισσότεροι εκ των οποίων, ευρισκόμενοι εντός ή εκτός 

Γιουγκοσλαβίας, κατέγραψαν τα γεγονότα, τη στιγμή που αυτά διαδραματίζονταν.  

       Για τα στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης, όπου εγκλείστηκαν Γιουγκοσλάβοι, θα μπορούσε 

να μελετήσει κανείς τις  μονογραφίες πρώην κρατουμένων, όπως αυτή του Σέρβου Slavko 

Pešić, το «Ευαγγέλιο» για το συγκεκριμένο θέμα, αντίστοιχης σημασίας με το «Ημερολόγιο» 

του Γιασημακόπουλου από ελληνικής πλευράς, βασιζόμενη όχι μόνο στην παρατηρητικότητα 

και μνήμη του τότε εικοσάχρονου περίπου κρατούμενου, αλλά στην καταγραφή αρχειακού 

υλικού, τη χρήση πλήθους εγγράφων, τη μεταφορά των απόψεων των επιζώντων. Μετά από 

σαράντα πέντε χρόνια και ένα πλούσιο υλικό, προσέφερε μία, σχεδόν, ολοκληρωμένη 

απεικόνιση των δύο στρατοπέδων της Θεσσαλονίκης και των άλλων τριών της Λαμίας, τα 

ονοματεπώνυμα δεκάδων εκατοντάδων Γιουγκοσλάβων κρατουμένων, με αναφορές στη 

δράση τους πριν τη σύλληψή τους, κατά τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη, τη ζωή τους 

στο στρατόπεδο, την επιβίωσή τους ή μη. Ο Mladen Radulović, επίσης συγκρατούμενός τους 

από την Κροατία, διερμηνέας και στα δύο στρατόπεδα, ρίχνει φως σε κάποια γεγονότα, άμα 

τη γενέσει τους, αφού τα κατέγραψε τον Απρίλιο του 1943 ακόμη.
1
  

       Μία σειρά άρθρων σε συλλογικούς τόμους, όπως αυτά που προέκυψαν από το συνέδριο 

του 1984 στο Κολάσιν (Kolašin), όπου, πρώην φυλακισμένοι της ομώνυμης φυλακής και 

ακολούθως κρατούμενοι στη Θεσσαλονίκη παρουσίασαν τα γεγονότα όπως οι ίδιοι τα 

βίωσαν. Έτσι, οι Μαυροβούνιοι Milivoje Grandić και Mihailo Lalić δίνουν σημαντικές 

πληροφορίες για τη ζωή στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς, την απόδρασή τους από αυτό, τις 

περιπέτειές τους στα βουνά του Κιλκίς και της Χαλκιδικής. Ο δεύτερος σε δύο, τουλάχιστον, 

λογοτεχνικά, αλλά «αυθόρμητα και όχι στημένα, βιωματικά και αληθινά»
2
 έργα του,  δίνει 

                                                 
1
 Για την καταγραφή των γεγονότων στα πεδία των μαχών από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, βλ. Dedijer 

Vladimir, “Dnevnik 1941-1944”, prva knjiga, Barbarić Dunja (ur.), Sabrana dijela Vladimira Dedijera, izdanje 

peto, “Liburnija” Rijeka, Rijeka 1981 [«Ημερολόγιο 1941-1944», 1
ο
 βιβλ., έκδ. 5

η
,  Μπάρμπαριτς (επιμ.), 

Συλλογή έργων του Βλάντιμιρ Ντέντιερ, έκδ. 5
η
, «Λιμπούρνια» Ριέκα, Ριέκα 1981], σσ. 7-8. Ο Όροβιτς 

συγκέντρωνε καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου έγγραφα και φωτογραφίες, Savo Orović, Ratni dnevnik 1941-

1945, Hronometar, Beograd 1972 [Πολεμικό ημερολόγιο 1941-1945, Χρονόμετρο, Βελιγράδι 1972], σ. ΧΙΙ. Ο 

Λάλιτς σημείωνε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο Παύλος Μελάς, αλλά αναγκάστηκε να πετάξει 

αρκετές από τις σημειώσεις από το φόβο ελέγχου, Budo Simonović, Nikad kraj tamnicama. Lalićeve poduke i 

poruke, Stručna knjiga, Beograd 2002 [Δεν έχουν τέλος οι φυλακές. Διδαχές και μηνύματα του Λάλιτς, Ειδικό 

βιβλίο, Βελιγράδι 2002], σσ. 19, 25. [Στο στρατόπεδο] ο Άντιτς (Antić) και ο Τσαβαλιούγκα (Čavaljuga) 

σημείωναν τα σημαντικότερα γεγονότα, Slavko Pešić, Jugosloveni u nemačkim logorima u Grčkoj 1941-1944, 

Institut za savremenu istoriju, Beograd 1989 [Πέσιτς Σλάβκο, Γιουγκοσλάβοι σε γερμανικά στρατόπεδα της 

Ελλάδας 1941-1944, Ινστιτούτο Σύγχρονης Ιστορίας, Βελιγράδι 1989],  σ. 410. 
2
 Mihailo Lalić, Izvidnica, Nolit, Beograd 1973 [Περιπολία, Νόλιτ, Βελιγράδι 1973], σ. 173. 
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σημαντικές πληροφορίες τόσο για τη ζωή στο στρατόπεδο, όσο και με τους «συμπολεμιστές» 

του αντάρτες του ΕΛΑΣ.  

      Οι σύγχρονοι, πάλι, ιστορικοί – μελετητές, από χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, πολύ 

πρώιμα ασχολήθηκαν με την έρευνα για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης (όπως ο Σέρβος Dragan Cvetković, ειδικός σε θέματα Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου και ο Σκοπιανός Тодор Чепреганов, διευθυντής του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας 

των Σκοπίων, ο οποίος βασίζει τα έργα του στην έρευνα στα βρετανικά αρχεία).
3
 Επίσης, 

ιστορικοί, όπως οι Dragoljub Šubotić και Radisav Nedović ασχολήθηκαν με την ονομαστική 

καταγραφή κρατουμένων, οι οποίοι βρέθηκαν σε εγχώρια και ξένα στρατόπεδα, ανάμεσά 

τους και σε αυτά της Θεσσαλονίκης. Σημαντική βιβλιογραφική πηγή αποτέλεσαν μία σειρά 

εγγράφων που εκδόθηκαν, άρθρα εφημερίδων και ιστοσελίδων. Μία πλειάδα ακόμη 

συγγραφέων ήρθε να συμπληρώσει τον κατάλογο της γιουγκοσλαβικής βιβλιογραφίας, 

αποτέλεσε δε στήριγμα για τη συγγραφή της ανά χείρας διπλωματικής και θα είναι για 

όποιον, επίσης, θελήσει να κάνει το ίδιο «ταξίδι». 

      Σε ότι αφορά στη δομή της εργασίας αποτελείται από την Εισαγωγή, όπου γίνεται μια 

ιστορική ανασκόπηση στη Γιουγκοσλαβία μετά την κατάκτηση και το διαμελισμό έως την 

απελευθέρωση, στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν (αντιστασιακές οργανώσεις και 

«συνεργάτες»), συλλήψεις και καταναγκαστική εργασία, τον κύριο λόγο άφιξης των 

Γιουγκοσλάβων στα ναζιστικά στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης. 

      Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα στρατόπεδα και τους τόπους κράτησης στη 

Γερμανία και στην κατεχόμενη Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 

ιδιαίτερα στη Γιουγκοσλαβία και στην Ελλάδα, ενώ παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια από 

αυτά.  

      Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το στρατόπεδο Παύλος Μελάς από το 1941 ως μία 

δεξαμενή ομήρων, Ελλήνων και ξένων, η άφιξη στην Ελλάδα το 1941 μιας ομάδας 

Γιουγκοσλάβων κρατουμένων και στη συνέχεια, η μεταφορά, πιθανότατα, στο Παύλος 

Μελάς. Ακολουθεί η άφιξη το 1943 μιας δεύτερης ομάδας συμπατριωτών τους κρατουμένων 

στο στρατόπεδο Χαρμάνκιοϊ, η ζωή, η αναγκαστική εργασία, οι αποδράσεις, οι εκτελέσεις και 

η μεταφορά στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς.  

      Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ομάδα Γιουγκοσλάβων, επίσης, κρατουμένων 

που έφτασε στο Παύλος Μελάς την άνοιξη του 1943, η συμβίωση με τους συμπατριώτες τους 

                                                 
3
 Ιάκωβος Μιχαηλίδης – Κωνσταντίνος Κατσάνος, «Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη γιουγκοσλαβική 

ιστοριογραφία», Γιώργος Αντωνίου – Νίκος Μαραντζίδης (επιμ.), Η εποχή της σύγχυσης, Βιβλιοπωλείον της 

«Εστίας», Αθήνα 2008, σ . 147. 
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από το Χαρμάνκιοϊ, η αναγκαστική εργασία, οι εκτελέσεις, οι αποδράσεις, η ένταξη στον 

ΕΛΑΣ και η επιστροφή των επιζώντων στην πατρίδα τους. 

      Έπεται ο επίλογος, τα κυριότερα σημεία και τα συμπεράσματα, οι πηγές, πρωτογενείς και 

δευτερογενείς (αρχειακό υλικό, βιβλιογραφία, εφημερίδες και ιστοσελίδες). Τέλος, ακολουθεί 

το Παράρτημα, με φωτογραφικό υλικό και χάρτες.  

      Ελλείψει ελληνικής βιβλιογραφίας, αρχικά έγινε μία καταγραφή των Γιουγκοσλάβων 

νεκρών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στα σερβικά νεκροταφεία του Ζέιτινλικ. Οι δύο 

φύλακες, πρώην και νυν, ήταν εξυπηρετικοί και απάντησαν με προθυμία στα ερωτήματα, γι’ 

αυτό και τους ευχαριστώ. 

      Ευχαριστίες οφείλω στους ληξίαρχους και υπαλλήλους των Δήμων Θεσσαλονίκης, 

Παύλου Μελά και Ευόσμου και του Αρχείου Γιουγκοσλαβίας στο Βελιγράδι που κάτω από 

τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, δεν αρνήθηκαν τη συνεργασία τους. Στη δική μας 

Tanja Nešković, όπως και στους  υπαλλήλους των βιβλιοθηκών των Πανεπιστημίων 

ΠΑ.ΜΑΚ., Αριστοτελείου, Ιωαννίνων, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σερβίας στο Βελιγράδι 

και στο Νόβι Σαντ, των δημοτικών βιβλιοθηκών της Θεσσαλονίκης και των Τρικάλων, οι 

οποίοι ήταν κάτι παραπάνω από εξυπηρετικοί. Παρομοίως, ευχαριστίες οφείλω, στους 

Γιώργο Γερασίμου, τον αγαπητό κ. Γιωργούλη από το «παλιό Χαρμάνκιοϊ» και στον 

συνοδοιπόρο του σε θέματα παράδοσης Άρη Μπιτσιώρη που κατάφεραν να συμπληρώσουν 

«τα κενά» από τη βιβλιογραφική έρευνα, ο πρώτος με τις αφηγήσεις του για τους 

κρατούμενους του Χαρμάνκιοϊ και ο δεύτερος με τις γνώσεις του, ως πρώην εκπαιδευτικός· 

ομοίως και σε κάποιους «αφανείς» φίλους. 

      Ευχαριστώ, επίσης, τους κουμπάρους μου Φανή Μουσούρη και Jovica Kanlić για το 

βιβλιογραφικό υλικό που μου προσκόμισαν από (παλαιο)βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες της 

Σερβίας, τους φίλους, τους συμφοιτητές μου και ιδιαιτέρως τη Γιώτα Γκάτσιου για τις 

εύστοχες παρατηρήσεις της.  

      Θερμές ευχαριστίες οφείλω σε όλους τους καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

και ιδιαιτέρως στα μέλη της τριμελούς επιτροπής, τον επίκουρο καθηγητή Γιώργο Αντωνίου 

που ανταποκρίθηκε σε έκκλησή μου για βιβλιογραφικό υλικό, τον εμπνευστή του θέματος 

της διπλωματικής εργασίας, επίκουρο καθηγητή Στράτο Δορδανά που μου το εμπιστεύτηκε 

και τον αναπληρωτή καθηγητή, επόπτη καθηγητή της εργασίας Βλάση Βλασίδη. Οι δυο τους 

με τις διευκρινίσεις, την καθοδήγησή τους εν γένει και κυρίως με την ευγένεια και την 

υπομονή τους, συνέβαλαν τα μέγιστα στο να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία.  

      Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου, που ήταν δίπλα μου και σε αυτή την προσπάθεια 

και ιδιαιτέρως τον σύζυγό μου Αγάπιο Κουρουμπατζιάκη που μου παραχώρησε αγόγγυστα 
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άπλετο χώρο και χρόνο, κυρίως, όμως, επειδή πιστεύει σ΄ εμένα, είναι δίπλα μου και στηρίζει 

τις επιλογές μου.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

 

      Η επίθεση του Άξονα στη Γιουγκοσλαβία ξεκίνησε στις 6 Απριλίου 1941 και σε δώδεκα, 

σχεδόν, ημέρες η χώρα κατακτήθηκε από ξηράς και αέρος. Ήδη από τις 12 Απριλίου άρχισαν 

οι συλλήψεις και οι πρώτες εκτελέσεις πολιτών,
4
 αλλά και στελεχών του κομμουνιστικού 

κινήματος, ο δε κατάλογος των καταζητούμενων όλο και αυξάνονταν. Στο μεταξύ, στις 15 

Απριλίου 1941 ο βασιλιάς και η κυβέρνηση διέφυγαν στο εξωτερικό
5
 και οι πληρεξούσιοι της 

Ανώτατης Διοίκησης υπέγραψαν στο Βελιγράδι την άνευ όρων συνθηκολόγηση,
6
 ενώ η 

πράξη ανακωχής προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τη φυλάκιση των Γιουγκοσλάβων στρατιωτών 

και αξιωματικών.
7
 

      Οι εξουσίες εκτελεστική, δικαστική, διοικητική, στρατιωτική, η μία μετά την άλλη, 

πέρασαν στα χέρια των Γερμανών. Ενισχύθηκαν οι στρατιωτικές δομές στο Βελιγράδι και 

στη Σερβία συγκεντρώθηκαν συνολικά έξι γερμανικές στρατιωτικο-πολιτικές
8
 υπηρεσίες και 

υπηρεσίες πληροφοριών. Μόνο στο Βελιγράδι δρούσαν πενήντα πέντε θύλακες της 

γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών. Αυτές οι υπηρεσίες πολύ γρήγορα άρχισαν να 

συνεργάζονται με τις αστυνομικές δυνάμεις - η Γενική Αστυνομική Διοίκηση της πόλης του 

Βελιγραδίου (Ειδική Αστυνομία αργότερα), η οποία είχε συνεχείς επαφές με την Υπηρεσία 

Πληροφοριών, ελέγχονταν πλήρως σε όλη τη διάρκεια της κατοχής από τον κατακτητή - τις 

                                                 
4
 Στις 12 Απριλίου 1941 εκτελέστηκαν τα πρώτα είκοσι οκτώ άτομα για αντίσταση και κατοχή όπλων στη 

Βοϊβοντίνα και τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν και άλλα, Pešić, ό.π., σ. 11. 
5
 Αρχικά στο Νίκσιτς (Nikšić) του Μαυροβουνίου και στη συνέχεια στην Ελλάδα, στο Αγρίνιο και ακολούθως 

στην Αθήνα, Velimir Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije 1941, Uzroci i posledice poraza, τόμ. 2, Narodna 

knjiga, Beograd 1983. [Η συντριβή του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας 1941, Αιτίες και αποτελέσματα της ήττας, 

Λαϊκό Βιβλίο, Βελιγράδι 1983], σσ. 445-447.  
6
 Στις 17 Απριλίου 1941, πρβλ. Petar Brajović-Đuro, Jugoslavija u drugom svetskom ratu, Veljko Vlahović, 

Beograd 1986, [Η Γιουγκοσλαβία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Βέλ(ι)κο Βλάχοβιτς, Βελιγράδι 1986], σσ. 33-

35. Για τους όρους της συνθηκολόγησης βλ. Orović, ό.π., σσ. 75-76.  
7
 Τα γερμανικά στρατεύματα αιχμαλώτισαν 337.864 στρατιώτες και 6.298 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς.  

Brajović, ό.π., σ. 33.  
8
 Μεταξύ 1941-1945 στη Γιουγκοσλαβία τα κέντρα της γερμανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 

ήταν συνολικά πεντακόσια πενήντα έξι, των SS και της αστυνομίας τριακόσια δέκα έξι και της γερμανικής 

Υπηρεσίας Πληροφοριών οκτακόσια εβδομήντα δύο, βλ., Državni sekretarijat za unutrašnje poslove FNRJ, 

Uprava državne bezbednosti, III odeljenje, Nemačka obaveštajna služba u okupiranoj Jugoslaviji, V, Beograd 

1958 [Γραμματεία Εσωτερικών Υποθέσεων ΟΛΔΓ [Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας], 

Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας, τμήμα 3, Η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών στην κατεχόμενη 

Γιουγκοσλαβία, τόμ. V, Βελιγράδι 1958], σ. 710. Με διάφορους τρόπους ήταν παρούσες και πολύ ενεργές: η 

Υπηρεσία Ασφαλείας (Sicherheitspolizei/Sicherheitsdienst – Sipo/SD), η Μυστική Αστυνομία (Geheime 

Staatpolizei) Geheim Feldpolizei (GFP) και η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών (Abwehr), Slavko Odić, 

Slavko Komarica, “Gestapo u Jugoslaviji”, u: Omer Lakomica (ur), Noć i magla, Centar za informacije i 

publicitet, Zagreb 1977 [«Η Γκεστάπο στη Γιουγκοσλαβία», Λακόμιτσα (επ.), Νύχτα και Ομίχλη, Κέντρο 

πληροφορίας και δημοσιότητας, Ζάγκρεμπ 1977], σ. 14. Για τη δράση της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών 

στη Γιουγκοσλαβία πριν και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, passim. 
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δυνάμεις της Χωροφυλακής, των Τσέτνικ και πολλές ακόμη. Έτσι, μέσω των 

συνεργαζόμενων αρχών και με τη βοήθεια πρακτόρων, συνεργατών και αστυνομικών, είχε 

τον πλήρη έλεγχο των «υπόπτων» πολιτών. Σχεδόν αμέσως ξεκίνησαν και οι απαγορεύσεις, 

οι απειλές προς τον πληθυσμό, ο εκφοβισμός και οι διώξεις. Οι γερμανικές αρχές άρχισαν να 

συγκεντρώνουν δίπλα τους εκείνους που θα τους βοηθούσαν στο  στόχο τους, με άλλα λόγια 

πρώην υπουργούς, ανθρώπους από το μηχανισμό της αστυνομίας, προπολεμικούς πράκτορες 

των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών.
9
  

      Έως την επίθεση στην ΕΣΣΔ
10

 (22 Ιουνίου 1941) οι Γερμανοί δεν καταδίωκαν 

συστηματικά τους κομμουνιστές στη Γιουγκοσλαβία. Μετά την επίθεση σε αυτή, όμως, η 

είσοδος της οποίας στον πόλεμο αποτελούσε μεγάλη ηθική και πολιτική στήριξη για τους 

γιουγκοσλαβικούς λαούς, δημιουργούσε προοπτική νίκης και παρείχε εγγύηση για επιτυχή 

έκβαση του αγώνα,
11

 τα πράγματα άλλαξαν. Η Ειδική Αστυνομία εξαπέλυσε 

ανθρωποκυνηγητό εναντίον των κομμουνιστών και ξεκίνησαν οι πρώτες μεγάλες συλλήψεις 

οργανωμένων και μη πολιτών σε όλη τη Γιουγκοσλαβία. Οι φυλακές και τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης που στο μεταξύ δημιουργήθηκαν, άρχισαν να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό 

κρατουμένων. 

      Απόντων των κυβερνώντων το ΚΚΓ,
12

 το οποίο το 1941 αριθμούσε μόλις δώδεκα 

χιλιάδες μέλη και στη Σερβία, που αποτελούσε το βασικό γιουγκοσλαβικό κράτος, μόλις δύο 

χιλιάδες διακόσια, εκτιμώντας πως ωρίμασαν οι συνθήκες, υιοθέτησε επιθετική πολιτική 

απέναντι στον κατακτητή και με το σύνθημα περί «ενότητας και αδελφότητας»
13

 και 

απορρίπτοντας κάθε εθνικιστικό ρεβανσισμό για το μέλλον, άρχισε να εφαρμόζει τις 

                                                 
9
 Pešić, ό.π., σ. 11. Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας χωρίστηκαν σε αυτές που ήταν υπέρ της συνεργασίας με 

τον κατακτητή και σε αυτές που θα αγωνίζονταν κατά του κατακτητή, Svetozar Vukmanović Tempo, Revolucija 

koja teče, Memoari, kn. 1, Komunist, Beograd 1971 [Η επανάσταση, η οποία συνεχίζεται. Τα απομνημονεύματα, 

τόμ. 1, Κομμουνιστής, Βελιγράδι 1971], σ. 174. Για τη δημιουργία των προδοτικών (quislings) συστημάτων στη 

Γιουγκοσλαβία, αλλά και σε όλα τα Βαλκάνια βλ. Dušan Lukač, Treći rajh i zemlje jugoistočne Evrope 1941-

1945, treći deo, Vojnoizdavački i novinski centar - Beograd, Beograd 1987 [Το Τρίτο Ράιχ και οι χώρες της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης 1941-1945, μέρος τρίτο, Στρατιωτικο-εκδοτικό και δημοσιογραφικό κέντρο 

Βελιγραδίου, Βελιγράδι 1987], σσ. 39-45.  
10

 Για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της επίθεσης βλ. Winston S. Churchill, Απομνημονεύματα του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου, μετάφρ. Μαρία Μάκκα, τόμ. Α΄, βιβλ. πρώτον, Ίκαρος, Αθήνα 1948, σσ. 397-420. Για 

την εισβολή στην ΕΣΣΔ βλ. Λίντελλ Χάρτ, Ιστορία Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,  ΓΕΣ/7
ο
 ΕΓ/5, μετάφρ. 

Νικόλαος Παπαρρόδου, τόμ. Α΄, Αθήνα 1988, σσ. 171-206.  
11

 Σύμφωνα με το ΚΚΓ «Ο Κόκκινος στρατός [ήταν] ο πιο ισχυρός στρατός στον κόσμο» και αυτός που «την 

επαύριον [θα κυριαρχούσε] στην Ευρώπη», Rasim Hurem, Kriza NOP-a u Bosni i Hercegovini krajem 1941 i 

početkom 1942, Svjetlost, Sarajevo 1972, [Η κρίση του ΝΟΡ στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη στα τέλη του 1941 

και αρχές του 1942, Φωτεινότητα, Σαράγιεβο 1972], σ. 83.  
12

 Ολιγομελές το ΚΚΓ, «αλλά φανατισμένο κι έτοιμο για βίαιη επανάσταση και τη δημιουργία κράτους υπό το 

πρότυπο της ΕΣΣΔ του Στάλιν», Goran Davidović - Miloš Timotijević, “Drugi svetski rat u Čačanskom kraju - 

suprotstavljena tumačenja”, u: Delfina Rajić (ur.), Zbornik radova narodnog muzeja, XXXV, Grafički centar, 

Čačak 2005, [«Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην περιοχή του Τσάτσακ – αντιφατικές ερμηνείες», Ράιτς 

(επιμ.), Συλλογή εργασιών του Εθνικού Μουσείου, XXXV, Γραφικό Κέντρο, Τσάτσακ 2005], σσ. 201, 203-204. 
13

 Bratstvo i jedinstvo (Μπράτστβο ι Γιεντίνστβο). 
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αποφάσεις της αναφορικά με την άμυνα της χώρας, να οργανώνει τον ένοπλο 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα ενάντια στον κατακτητή,
14

 να συγκεντρώνει όπλα, να 

συγκροτεί παράνομες στρατιωτικές ομάδες. Με αυτό τον τρόπο ενέπνευσε εμπιστοσύνη στις 

ευρείες λαϊκές μάζες και την πεποίθηση πως  μπορεί να αντισταθεί στον κατακτητή. 

      Έτσι, παράλληλα με τα μέτρα των Γερμανών αυξάνονταν και η αντίσταση των μελών του 

Εθνικοαπελευθερωτικού Κινήματος (Narodnooslobodilački pokret - ΝΟΡ στο εξής), τα οποία 

άρχισαν να δραστηριοποιούνται σε πόλεις και χωριά και των παρτιζάνικων μονάδων σε όλα 

σχεδόν τα μέρη της Σερβίας, όπου, από την αρχή ακόμη της αντίστασης,
15

 είχε αναπτυχθεί 

ένα δίκτυο κομματικών οργανώσεων με 2.000 περίπου μέλη και 1.000 περίπου υποψήφια 

μέλη και ένα δίκτυο ενεργών μελών της Ένωσης Κομμουνιστικής Νεολαίας Γιουγκοσλαβίας 

(Savez Komunističke Omladine Jugoslavije - SKOJ στο εξής) με 9.500 μέλη περίπου, όλα 

στο πλαίσιο των μεγάλων κομματικών περιφερειών και του Βελιγραδίου. Στις 23 Ιουνίου 

δημιουργήθηκε το Κεντρικό Επιτελείο των Eθνικοαπελευθερωτικών Παρτιζάνικων 

Αποσπασμάτων (Narodnooskobodilački Partizanski Odred - ΝΟΡΟ στο εξής)
16

 της Σερβίας 

και ως τα μέσα Αυγούστου η Σερβία είχε είκοσι ένα τέτοια αποσπάσματα - του Βάλιεβο 

(Valjevo), της Ποσάβινα (Posavina), του Κόσμαϊ (Kosmaj), του Κραγκούγιεβατς 

(Kragujevac), της Σουμάντιια (Šumadija), του Ούζιτσε (Užice), του Ποζάρεβατς (Požarevac) 

κ.ά. - κι ένα μήνα μετά είχαν ανέλθει στα είκοσι τέσσερα με περίπου 24.000 ένοπλους 

αντάρτες. Ως τα τέλη του έτους τα παρτιζάνικα αποσπάσματα και τάγματα αυξήθηκαν με 

πυρήνα όλων αυτών την Πρώτη Προλεταριάτικη Ταξιαρχία, τη βάση για την ανάπτυξη του 

Εθνικοαπελευθερωτικού Στρατού (Narodnooslobodilačka vojska - NOV στο εξής).
17

 Έτσι, 

από την αρχή ακόμη του 1941 σε όλη τη Γιουγκοσλαβία δρούσαν διάφορα παρτιζάνικα 

αποσπάσματα, τα οποία αυξάνονταν σταδιακά, για να μετατραπούν την 1
η
 Μαρτίου 1945 

στον Γιουγκοσλαβικό Στρατό. 

                                                 
14

 Velimir Terzić (odg, red. - υπ. εκδ.), Petar Brajović, Mesud Hotić, Franjo Biljan, Vojin Popović, Todor 

Radošević, Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1944, Vojni istorjiski institut Jugoslovenske narodne 

armije, prva knjiga, Beograd 1957, [Ο Απελευθερωτικός πόλεμος των λαών της Γιουγκοσλαβίας 1941-1944, 

Στρατιωτικό Ιστορικό Ινστιτούτο του Γιουγκοσλαβικού εθνικού στρατού, τόμ. 1, Βελιγράδι 1957], σσ. 22-23, 

28-30, 39.  
15

 Αναλυτικά για την αντίσταση στα διάφορα μέρη της Σερβίας και την επίθεση των αποσπασμάτων του ΝΟΡ 

υπό την καθοδήγηση του ΚΚΓ, στο ίδιο, σσ. 52-60. 
16

 Το ΝΟΡΟ αποτελούνταν από λόχους (τέσσερις-πέντε συνήθως) και ο κάθε λόχος είχε κατά μέσο όρο δέκα-

είκοσι αγωνιστές, Terzić (υπ. εκδ.), ό.π., σ. 53. Στα τέλη του 1941 δρούσαν ενενήντα δύο τέτοια αποσπάσματα 

με ενενήντα μία χιλιάδες Παρτιζάνους, το 1942 προστέθηκαν και δύο Σώματα με εννέα μεραρχίες, τριάντα έξι 

ταξιαρχίες, εβδομήντα τάγματα και δεκαπέντε λόχους με συνολική δύναμη 137.000 αγωνιστές. Για την 

ανάπτυξη του εθνικοαπελευθερωτικού στρατού «συν τω χρόνω» βλ. Orović, “Ratni dnevnik”, σσ. 607-627. Από 

το 1941 έως το 1943 το δίκτυο του Εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου κάλυψε όλη τη Γιουγκοσλαβία, Branko 

Petranović, “Narodnooslobodilački rat i revolucija 1941-1945”, Simon Simonović (ur.), Istorija Jugoslavije 

1918-1988, Nolit, knjiga II, Beograd 1988 [«Εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος και επανάσταση 1941-1945», 

Σίμων Σιμόνοβιτς (επιμ.), Η ιστορία της Γιουγκοσλαβίας 1918-1988, Νόλιτ, τόμ. 2, Βελιγράδι 1988], σ. 347. 
17

 Για την ανάπτυξή του βλ. Labović - Raznatović, ό.π., σσ. 29-44. 
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      Στις 4 Ιουλίου ελήφθη η απόφαση της ΚΕ (Κεντρικής Επιτροπής) του ΚΚΓ για ένοπλο 

αντιστασιακό αγώνα, οπότε και εστάλησαν σε όλη τη χώρα έμπειροι κομμουνιστές. Ο Τζίλας 

(Đilas) πήγε στο Μαυροβούνιο, o Τέμπο (Tempo) στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και o 

Ζούγιοβιτς (Zujović) στη Σερβία.
18

 Ο «σύντροφος» Τίτο ανέλαβε την ευθύνη της διοίκησης 

όλων των παρτιζάνικων αποσπασμάτων της Γιουγκοσλαβίας. Η 7
η
 Ιουλίου ήταν η ημέρα που 

οι Παρτιζάνοι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τα όπλα στη Σερβία.  

      Στις 13 Ιουλίου ξεκίνησε η ένοπλη αντίσταση στο Μαυροβούνιο, η πρώτη μαζική ένοπλη 

αντίσταση στη Γιουγκοσλαβία εναντίον του κατακτητή. Στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη η 

αντίσταση ξεκίνησε σε συνθήκες μαζικής σφαγής και τρομοκρατίας εναντίον του σερβικού 

λαού. Κι εδώ σχηματίστηκαν κατά δεκάδες τα αντάρτικα αποσπάσματα και οι λόχοι. Στην 

Κροατία ξεκίνησε ως αντίδραση στην τρομοκρατία των Ούστασε και των διώξεων εναντίον 

του σερβικού πληθυσμού. Της αντίστασης ηγούνταν το ΚΚΚ μέσω κομματικών οργανώσεων 

και μελών της, τα οποία εστάλησαν σε περιοχές της Κροατίας για να εφαρμόσουν την 

απόφαση για αντίσταση. Τη στήριξη και βοήθειά του παρείχε το μέλος του Πολιτικού 

Γραφείου (Politbiro) της ΚΕ του ΚΚΓ Έντβαρντ Καρντέλ(ι) (Edvard Kardelj). Και στη 

Σλοβενία εστάλησαν μέλη του Γενικού Επιτελείου της ΚΕ, ώστε να γνωστοποιήσουν στους 

κατοίκους την απόφαση για αντίσταση και να παράσχουν βοήθεια στην οργάνωση του 

ένοπλου αγώνα.
19

 Ταυτόχρονα ή αργότερα, μαζικά ή όχι, αναπτύχθηκε η αντίσταση εναντίον 

του κατακτητή, στο Κοσσυφοπέδιο, στο Μαυροβούνιο, στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, στην 

Κροατία, στη Σλοβενία, στην ΠΓΔΜ.
20

 Οι Γερμανοί στα τέλη Σεπτεμβρίου 1941 έθεσαν σε 

εφαρμογή τη διεξαγωγή μεγάλων επιχειρήσεων για να συντρίψουν τα παρτιζάνικα 

αποσπάσματα και να καταπνίξουν την αντίσταση. Οι συλλήψεις και οι ομαδικές εκτελέσεις 

αυξήθηκαν.
21

  

      Στη διοίκηση των Τσέτνικ, από την άλλη, που από τις πρώτες ημέρες του Απριλίου 

βρισκόταν στο Νόβι Σαντ (Novi sad), υπάγονταν έξι τάγματα, καθένα από τα οποία είχε δύο 

ή τρεις λόχους (Νόβι Σαντ, Σαράγιεβο, Σκόπια, Κάρλοβατς, Νις και Μόσταρ). Είναι πενιχρά 

τα στοιχεία για τις ενέργειες των μονάδων των Τσέτνικ στο σύντομο πόλεμο του Απριλίου (6-

                                                 
18

 Ο Μίλοβαν Τζίλας (Milovan Đilas), ήταν μία από τις κεντρικές μορφές του Κινήματος των Παρτιζάνων κατά 

τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως και στη μεταπολεμική κυβέρνηση. Ο Σβέτοζαρ Βουκμάνοβιτς  

(Svetozar Vukmanović), γνωστός ως Τέμπο (Tempo), ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς συμμετέχοντες του 

Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και στη μεταπολεμική διακυβέρνηση ανέλαβε σημαντικές θέσεις. Ο Σρέτεν 

Ζούγιοβιτς (Sreten Zujović) συμμετείχε ενεργά στο Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα, ήταν ο πρώτος διοικητής 

του Κεντρικού Επιτελείου των ΝΟΡΟ Σερβίας με σημαντικό ρόλο στη μεταπολεμική διακυβέρνηση του Τίτο. 
19

 Terzić (υπ. εκδ.), ό.π., σσ. 69, 71, 76, 78, 91-92, 101-102. 
20

 Αναλυτικά για τα γεγονότα Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 1941, βλ. στο ίδιο, σσ. 123-163.  
21

 Στο ίδιο, σ. 42. Mladenko Colić, Pregled operacija na jugoslovenskom ratištu 1941-1945, Voinoistorijski 

institut, Beograd 1988, [Ανασκόπηση των επιχειρήσεων στο γιουγκοσλαβικό πεδίο πολέμου 1941-1945, 

Στρατιωτικο-ιστορικό Ινστιτούτο, Βελιγράδι 1988, σ. 12. Pešić, ό.π., σσ. 17-18. 
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18) στη Γιουγκοσλαβία το 1941 και μόνο αν ακολουθήσει κανείς τη δράση ενός εκάστου 

τάγματος, μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της πολεμικής εμπλοκής τους.
22

 Η 

οργάνωση των Τσέτνικ, με επικεφαλής τον Ντράζα Μιχαήλοβιτς (Draža Mihailović), 

ξεκίνησε στις 11 Μαΐου από τη Ράβνα Γκόρα (Ravna Gora),
23

 οπότε και δημιούργησαν τα 

πρώτα αποσπάσματα στη Σερβία (στις περιοχές Βάλιεβο, Σάμπατς (Šabac) και Ούζιτσε). 

Κάποια διαστήματα Τσέτνικ και Παρτιζάνοι εργάζονταν από κοινού εναντίον του κατακτητή, 

όπως κατά τη διάρκεια Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 1941.
24

  

      Ο λαός, λοιπόν, αντιστέκονταν με διάφορους τρόπους. Διοργάνωσε και ειδικές ομάδες 

κρούσης, οι οποίες πραγματοποιούσαν επιθέσεις. Οι Γερμανοί σε αυτές τις ενέργειες 

απαντούσαν με ενισχυμένη τρομοκρατία εναντίον των πολιτών, με μαζικές συλλήψεις, 

εκτελέσεις, δημόσιους απαγχονισμούς, αποστολή σε στρατόπεδα.
25

 Στις μάχες από τον 

Σεπτέμβριο ως τα τέλη του 1941 πέτυχαν να δώσουν ένα βαρύ χτύπημα στην ένοπλη 

αντίσταση στην ανατολική Σερβία. Στη νότια Σερβία, όμως, οι ενισχυμένες παρτιζάνικες 

δυνάμεις δημιούργησαν μία βάση για τη συνέχιση του αγώνα κατά του κατακτητή. Στην 

κεντρική Σερβία οι μαζικές σφαγές δύο χιλιάδων περίπου ομήρων στο Κράλιεβο και σχεδόν 

τριών χιλιάδων στο Κραγκούγιεβατς τον Οκτώβριο του 1941 ως αντίποινα για το θάνατο 

δέκα και τον τραυματισμό δεκατεσσάρων Γερμανών στρατιωτών, μετά από κοινή επίθεση 

Τσέτνικ και Παρτιζάνων, έφερε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επεδίωκαν οι Γερμανοί 

και ώθησε τον τοπικό πληθυσμό στην πλευρά των αντιστασιακών. Το 1941 έληξε με 

σημαντικές επιτυχίες του Εθνικοπελευθερωτικού Κινήματος της Γιουγκοσλαβίας και ο 

αγώνας, ήδη από τότε, έλαβε γιουγκοσλαβικό χαρακτήρα. 

      Στα τέλη του 1941 και στις αρχές του 1942 οι εκτελέσεις συνεχίζονταν, τα στρατόπεδα 

και οι φυλακές σε πολλά μέρη της Σερβίας ήταν πλήρη από ομήρους, με μέλη και συνεργάτες 

του ΝΟΡ, αλλά και Τσέτνικ. Σύντομα, όμως, επιβραδύνθηκε ο ρυθμός των εκτελέσεων και 

στο εξής και ως τα τέλη του 1942 άρχισε η σύλληψη μεγαλύτερου αριθμού μελών του ΝΟΡ 

και η αποστολή τους στη Νορβηγία και στη Γερμανία και κατόπιν και σε άλλες κατεχόμενες 

χώρες της Ευρώπης. Το ίδιο διάστημα οι μάχες στην περιοχή του Μαυροβουνίου και της 

ανατολικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης διαδέχονταν η μία την άλλη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

στις αρχές του 1942 να δημιουργηθεί ανάμεσα σε αυτές μία ευρεία ελεύθερη περιοχή, η 

                                                 
22

 Aleksandar Životić, “Četničke jedinice vojske Jugoslavije u Aprilskom ratu”, u: Bojan B. Dimitrijević (ur.), 

Istorija 20. Veka, Časopis Instituta za savremenu istoriju, Institut za savremenu istoriju, god. XXIX, broj 1, 

Beograd 2011 [«Οι μονάδες των Τσέτνικ του στρατού της Γιουγκοσλαβίας στον πόλεμο του Απριλίου», 

Μπόγιαν Μπ. Ντιμιτρίγιεβιτς (επ.), Η ιστορία του 20
ου

 αιώνα, Περιοδικό του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ιστορίας, 

έτος ΧΧΙΧ, τεύχ. 1, Βελιγράδι 2011], passim. Για το σχηματισμό των μονάδων των Τσέτνικ στο ίδιο σσ. 41-42.  
23

 Ορεινή περιοχή στην κεντρική Σερβία, θεωρείται η γενέτειρα του Κινήματος των Τσέτνικ. 
24

 Terzić (υπ. εκδ.), ό.π., σσ. 65-67.  
25

 Στο ίδιο, σσ. 62-63. 
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οποία είχε μεγάλη σημασία για την περαιτέρω εξέλιξη των μαχών, ενώ ένα μεγάλο μέρος της 

Ερζεγοβίνης βρισκόταν στα χέρια των Παρτιζάνων. Το ίδιο διάστημα και όλο το πρώτο 

εξάμηνο του 1942, αν και όχι παντού με την ίδια ένταση,  αναζωπυρώθηκαν οι μάχες στη 

Σερβία, την ΠΓΔΜ, τη δυτική Βοσνία, την Κροατία και τη Σλοβενία, άλλοτε με επιτυχία και 

άλλοτε όχι, όπως στη νότια Σερβία. Εκεί οι Βούλγαροι κατάφεραν να επιφέρουν βαρύ πλήγμα 

στα παρτιζάνικα αποσπάσματα και στο απελευθερωτικό κίνημα στην περιοχή. Εξ’ ου και 

διεκόπη η εξέγερση εκεί.
26

 

      Οι πολεμικές επιτυχίες του πρώτου μισού του 1942 στο γιουγκοσλαβικό πολεμικό πεδίο, 

βοήθησαν στη μεγαλύτερη ανάπτυξη του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 

(Narodnooslobodilačka borba – ΝΟΒ στο εξής) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1942 στην 

Κροατία, τη Σλοβενία, την Ανατολική Βοσνία, τη Σερβία. Στη Σερβία ο ΝΟΒ άρχισε εκ νέου 

να αναβιώνει και να ενισχύεται, το Μαυροβούνιο ταλάνιζαν οι εμφύλιες συγκρούσεις με τους 

Τσέτνικ να κυριαρχούν σε αυτό το δεύτερο εξάμηνο του 1942 και στην ΠΓΔΜ η κομματική 

και στρατιωτική ηγεσία της συνέχιζαν τον αγώνα για την παρακίνηση του πληθυσμού σε 

ένοπλο αγώνα, ενώ οι Βούλγαροι ασκούσαν τρομοκρατία στον πληθυσμό. Εκεί, λόγω της 

διάλυσης των αποσπασμάτων από τους Βουλγάρους, τέθηκε εν αμφιβόλω η συνέχιση της 

αντίστασης το δεύτερο εξάμηνο του 1942, κρίση η οποία διήρκεσε ως την άνοιξη του 1943.
27

  

      Το Νοέμβριο του 1942 για την επίτευξη της διεξαγωγής μεγαλύτερων πολεμικών 

επιχειρήσεων δημιουργήθηκε, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και τη στιγμή ακριβώς 

που οι κατοχικές δυνάμεις βρίσκονταν στο απόγειο της δύναμής τους, ο 

Εθνικοαπελευθερωτικός Στρατός της Γιουγκοσλαβίας (Narodnooslobodilačka Vojska 

Jugoslavije – NOVJ στο εξής). Στην πραγματικότητα «η δημιουργία ταξιαρχιών ήταν μία 

διαδικασία μετασχηματισμού της εξέγερσης σε εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο με διάφορες 

μορφές αγώνα».
28

 Παράλληλα στις 26/27 Νοεμβρίου δημιουργήθηκε η Αντιφασιστική 

Συνέλευση Λαϊκής Απελευθέρωσης της Γιουγκοσλαβίας (Antifasističko Veće Narodnog 

Oslobođenja Jugoslavije - AVNOJ),
29

 ως το ανώτερο πολιτικό όργανο του 

Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των λαών της Γιουγκοσλαβίας με απώτερο στόχο την ένωσή 

τους. Στη γραμμή του αγώνα κατά του κατακτητή προσπαθούσαν να συμπεριλάβουν όσο πιο 

ευρείες δυνάμεις και να δημιουργήσουν την «ενότητα και αδελφότητα» όλων των λαών της 

Γιουγκοσλαβίας. Έτσι, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 1942 η κατάσταση είχε οδηγήσει στη 

                                                 
26

 Στο ίδιο, αναλυτικά σσ. 180-198, 212-261. 
27

 Terzić (υπ. εκδ.), ό.π., σσ. 286-324. 
28

 Αναλυτικά για τη δημιουργία του στρατού της Γιουγκοσλαβίας βλ. Terzić (υπ. εκδ.), ό.π., σσ. 325-330. 
29

 Σπυρίδων Σφέτας. «Σερβία και Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα», Κωνσταντίνος Β. Κορδαλής, Διαλεχτή Καψάλα 

(επιμ.), Βαλκάνια 1913-2011, Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Αφοί 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 146. 



[18] 

 

διακοπή του αγώνα σε κάποια μέρη, το δεύτερο εξάμηνο σημειώθηκαν σημαντικές 

στρατιωτικο - πολιτικές επιτυχίες.
30

 

      Τον επόμενο χρόνο (1943) στη Γιουγκοσλαβία ενισχύθηκε ο εθνικοαπελευθερωτικός 

αγώνας και καθ’ όλη τη διάρκειά του συνεχίζονταν οι μάχες, κάποιες από τις οποίες έμειναν 

γνωστές στην ιστορία, όπως αυτή της Νερέτβα (Neretva) (Ιανουάριος-Απρίλιος) στην τότε 

Κροατία (σημερινή Βοσνία και Ερζεγοβίνη) ή της Σουτιέσκα (Sutjeska) στο Μαυροβούνιο 

(Μάιος-Ιούνιος). Το καλοκαίρι η γερμανική Ανώτατη Διοίκηση δε μπορούσε να διεξάγει 

επιχειρήσεις εναντίον του NOVJ, παρά μόνο σε τοπική κλίμακα, ο ΝΟΡ είχε αναγνωριστεί 

από τους συμμάχους ως ένα είδος «πολεμικού εταίρου», ενώ ο NOVJ θεωρούνταν τακτικός 

στρατός. Έως το φθινόπωρο τα παρτιζάνικα αποσπάσματα πέτυχαν να δημιουργήσουν 

κάποιες ελεύθερες περιοχές στη νότια Σερβία και να ελέγχουν μεγαλύτερο μέρος στην 

ανατολική Σερβία.
31

 Μετά την απόβαση των συμμάχων στην Ιταλία, τη συνθηκολόγηση της 

Ιταλίας και έως τα τέλη Νοεμβρίου, στη Γιουγκοσλαβία συνέβησαν γεγονότα αποφασιστικής 

σημασίας. Στα εδάφη της Σλοβενίας, Κροατίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και Μαυροβουνίου 

διεξήχθησαν μεγάλες επιχειρήσεις και στις μάχες των τριών μηνών που ακολούθησαν 

απελευθερώθηκαν σημαντικά τμήματα τους, ενώ η ελεύθερη περιοχή καταλάμβανε πάνω από 

τη μισή χώρα, στην οποία λειτουργούσαν επιτροπές και νέα όργανα. Ήδη το δεύτερο εξάμηνο 

του 1943 η πλειοψηφία όλων των εθνοτήτων της Γιουγκοσλαβίας ήταν με την πλευρά του 

ΝΟΡ. Τον Αύγουστο, πέρα από την κοινή γνώμη σε πολλές χώρες εκτός Γιουγκοσλαβίας που 

παρείχε τη στήριξή της στο απελευθερωτικό κίνημα των γιουγκοσλαβικών λαών και το 

επιτελείο των Αγγλοαμερικανών αποφάσισε την ενίσχυση με υλικό και έμψυχο δυναμικό,
32

 

ενώ στα τέλη του 1943 οι επαφές ανάμεσα στον NOVJ και το συμμαχικό στρατό στην Ιταλία 

συνεχίζονταν.  

      Η γερμανική Ανώτατη Διοίκηση φοβούμενη συμμαχική εισβολή στα Βαλκάνια και 

διείσδυση του Κόκκινου Στρατού μέσω Ρουμανίας, αποφάσισε και πραγματοποίησε το 

χειμώνα 1943/1944 μία σειρά επιχειρήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές Δεκεμβρίου. Τα 

γερμανικά στρατεύματα είχαν εντολή να ερημώσουν τις καταληφθείσες περιοχές και να 

συλλάβουν τον ανδρικό πληθυσμό. Σκόπευαν να κατευθύνουν τις δυνάμεις τους από το 

Μαυροβούνιο και την ανατολική Βοσνία προς τη Σερβία, όπου ταυτόχρονα θα διέλυαν και 

τους Τσέτνικ, οι οποίοι στη Σερβία αποτελούσαν μία σημαντική δύναμη. Από την άλλη στις 

                                                 
30

 Terzić (υπ. εκδ.), ό.π., σσ. 331, 334. 
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 Στο ίδιο, σ. 489. 
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 Στο ίδιο, σσ. 631-638.  
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επιχειρήσεις στις δαλματικές ακτές και στα νησιά το ναυτικό του NOVJ και τα συμμαχικά 

πολεμικά πλοία πραγματοποίησαν μερικές κοινές επιχειρήσεις.
33

   

      Γενικά, οι χειμερινές επιχειρήσεις 1943/1944 στην κεντρική Γιουγκοσλαβία αποτέλεσαν 

μία από τις πιο δύσκολες περιόδους του αγώνα στη διάρκεια του απελευθερωτικού πολέμου. 

Η γερμανική διοίκηση επέφερε σημαντικές απώλειες σε κάποιες μονάδες του NOVJ και 

ερήμωσε ολόκληρες περιοχές (βλ. Βοσνία). Όμως, η επιτυχία της δεν ήταν ολοκληρωτική, 

αφού, αν και κατέλαβε πολλές περιοχές, «οι δυνάμεις του Τίτο» δεν αποδυναμώθηκαν 

αποφασιστικά. Στην κεντρική Γιουγκοσλαβία και στη νοτιοδυτική και δυτική Σερβία οι 

Γερμανοί υπέστησαν σημαντικές απώλειες κατά τις συγκρούσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές ήταν 

και για τις δύο πλευρές πολύ επίπονες, αφού διεξήχθησαν σε ορεινές δασώδεις και χωρίς 

δρόμους περιοχές, καλυμμένες με πολύ χιόνι. Ο πληθυσμός των περιοχών αυτών εκτέθηκε εκ 

νέου στον όλεθρο, σε δολοφονίες και εκτοπισμούς. Στην ανατολική Γιουγκοσλαβία (στη 

Σερβία, την ΠΓΔΜ, το Μαυροβούνιο και την ανατολική Βοσνία) ήδη από τα τέλη του 1943, 

παρά τις τοπικές επιτυχίες των Γερμανών και των συνεργατών τους, οι μονάδες του NOVJ 

διατηρούσαν τις δυνάμεις τους και ως τον Ιούλιο πέτυχαν σοβαρά στρατιωτικά 

αποτελέσματα.
34

  

      Την άνοιξη του 1944 η κατάσταση για τα γερμανικά στρατεύματα στα υπόλοιπα μέτωπα 

ήταν δυσμενής. Στις γειτονικές με τη Γιουγκοσλαβία χώρες ο αγώνας κατά του κατακτητή 

ελάμβανε όλο και μεγαλύτερη δυναμική, ενώ την ίδια στιγμή το ΝΟΡ ερχόταν σε επαφή με 

τις ηγεσίες των αντίστοιχων κινημάτων αυτών των χωρών (Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα και 

Βουλγαρία). Το πρώτο εξάμηνο του 1944 οργανώθηκαν κοινές δράσεις των γιουγκοσλαβικών 

και βουλγαρικών παρτιζάνικων μονάδων,
35

 συνεχίστηκε η συνεργασία με τους Έλληνες 

αντάρτες, δημιουργήθηκε μία πιο στενή επαφή με τις ηγεσίες των αλβανικών αντάρτικων 

μονάδων. Παράλληλα, ο στρατός του ΝΟΡ επέκτεινε τη δραστηριότητά του σε όλες τις 

περιοχές της Γιουγκοσλαβίας. Στην κεντρική και δυτική Βοσνία οι Γιουγκοσλάβοι 

κατάφεραν να διατηρήσουν μεγάλο μέρος της ελεύθερης περιοχής, στη Δαλματία η ελεύθερη 

περιοχή επεκτάθηκε,
36

 στη Σλοβενία, η οποία ήταν ιδιαίτερης σημασίας για τον κατακτητή, 

το ΝΟΡ εξαπλώθηκε παντού. Στην Κροατία, πάλι, όπου όλη σχεδόν είχε καταληφθεί μετά 
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 Αναλυτικά, Terzić, (υπ. εκδ.), «Oslobodilački rat», τόμ. 2, σσ. 8-40.  
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 Στο ίδιο, σσ. 68-69, 235, 246.  
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 Μία από αυτές, η γνωστότερη ίσως, δημιουργήθηκε όταν, μετά από συνεργασία των δύο πλευρών, «πέρασαν» 
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στρατιώτες και από εκείνους που νωρίτερα περνούσαν εθελοντικά στον NOVJ, δημιουργήθηκε στις 19 
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η
 μακεδομική ταξιαρχία κρούσης, δύναμης τετρακοσίων ογδόντα 

ατόμων, συμπεριλήφθηκε και το βουλγαρικό αυτό τάγμα, στο ίδιο, σσ. 164 και υποσ. 235. 
36
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από επιχειρήσεις του εχθρού, η επιτυχία του ΝΟΒ επιτάχυνε τη μαζική είσοδο των Κροατών 

στο NOVJ. Στην ΠΓΔΜ η παρουσία και η δράση των μονάδων του NOVJ και των ελληνικών 

αντάρτικων μονάδων στο Κόζουφ (Kozuf) και στο Πάικο ανάγκασαν τη γερμανική διοίκηση 

να επιτεθεί πιο δυναμικά στην περιοχή.
37

 Το καλοκαίρι του 1944 το ΝΟΡ απέκτησε σε όλη τη 

Γιουγκοσλαβία πλήρη πρωτοβουλία. Στο μεταξύ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είχε 

απελευθερωθεί.  

      Στις 29 Αυγούστου ο βασιλιάς αφαίρεσε τη διοίκηση από τον Ντράζα Μιχαήλοβιτς και 

αναγνώρισε τον στρατάρχη Τίτο ως τον μοναδικό «ηγέτη των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων 

αντίστασης». Στις αρχές Σεπτεμβρίου, λόγω της προσέγγισης τμημάτων του Κόκκινου 

Στρατού στα ανατολικά σύνορα της Σερβίας, οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να πετύχουν τα 

επιχειρησιακά τους σχέδια και να εμποδίσουν τη διείσδυση των δυνάμεων του NOVJ στη 

Σερβία. Ως τις αρχές Οκτωβρίου οι μονάδες του ΝΟΡ απελευθέρωσαν σχεδόν όλη τη 

βορειοδυτική Σερβία. Τα σοβιετικά στρατεύματα εισήλθαν στη Γιουγκοσλαβία και οι κοινές 

με τον ΝΟVJ επιχειρήσεις στην ανατολική Σερβία στέφθηκαν με επιτυχία.
38

 Μετά από μία 

σειρά μαχών με τη συμμετοχή του Κόκκινου Στρατού, στις 20 Οκτωβρίου 1944 

απελευθερώθηκε το Βελιγράδι και στις 9 Νοεμβρίου συνεδρίασε η πρώτη «αντιφασιστική 

Βουλή».
39

 Τον ίδιο μήνα απελευθερώθηκε το Κοσσυφοπέδιο και η ΠΓΔΜ (στις 13 

Νοεμβρίου).
40

 Η Δαλματία απελευθερώθηκε από τον NOVJ
41

 στο σύνολό της από τον 

Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο του 1944, το Ζάγκρεμπ στις 8 Μαΐου 1945. Οι δυνάμεις των 

συνεργατών και ο γερμανικός στρατός στα Βαλκάνια έπαψαν να πολεμούν μόλις στις 15 

Μαΐου 1945. Στις τελικές επιχειρήσεις του Γιουγκοσλαβικού Στρατού αιχμαλωτίστηκαν 

περίπου 300.000 Γερμανοί και στρατιώτες των συνεργατών, Ούστασε κατά το πλείστον.
42

  

      Η Γιουγκοσλαβία κατά τη διάρκεια του πολέμου και της ξένης κατοχής υπέστη μεγάλες 

καταστροφές και πλήρωσε εξίσου βαρύ φόρο αίματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Συμμαχικής Επιτροπής Αποζημιώσεων στα τέλη του 1945 οι απώλειες ανέρχονταν σε 

1.706.000, ήτοι το 10,8% του συνολικού πληθυσμού, εκπατρίστηκαν 530.000 άνθρωποι, 

εκτοπίστηκαν 320.000, εστάλησαν σε αναγκαστική εργασία 270.000. Οι απαιτούμενες 

πολεμικές επανορθώσεις εκτιμήθηκαν στα 46,9 δισεκατομμύρια δολάρια (με τιμές του 1938). 

Γκρεμίστηκαν ή καταστράφηκαν 504.160 κτήρια, ή το ¼ της κτηριακής υποδομής, η γεωργία 
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 Στο ίδιο, σσ. 133,163, 165, 183, 185. 
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 Την 1
η
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και η κτηνοτροφία υπέστησαν τεράστια ζημιά, ενώ τα 2/5 της γιουγκοσλαβικής βιομηχανίας 

καταστράφηκαν.
43
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

 

      Η πρακτική των στρατοπέδων (εργασίας) δεν πρωτοεμφανίστηκε πριν ή κατά τη διάρκεια 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά κατά το 19
ο
 αιώνα ως επινόηση των Ισπανών στην 

Κούβα, σε μία από τις κτήσεις τους στην αμερικανική ήπειρο. Κατόπιν τα στρατόπεδα τα 

χρησιμοποίησαν οι Άγγλοι στις αποικίες τους στη νότια Αφρική και στην Ινδία, οι 

Αμερικανοί στις Φιλιππίνες, η Αυστροουγγαρία στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ΕΣΣΔ
44

 από 

το 1923 και κατόπιν, το Γ΄ Ράιχ από το 1933-1934, οπότε o Χίτλερ και ο Μουσολίνι, 

εξελίσσοντάς τα, δημιούργησαν στην Ευρώπη ένα ολόκληρο  σύστημα στρατοπέδων.
45

 

      Το ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας, δηλαδή, με την άνοδό του στην εξουσία το 1933, 

δημιούργησε ένα τέτοιο σύστημα σε όλη την επικράτειά της, ώστε ολόκληρη η Γερμανία να 

έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στρατόπεδο. Άρχισε η συγκέντρωση ανθρώπων σε ένα 

μέρος και οι «συγκεντρωμένοι» αυτοί κρατούμενοι ήταν αρχικά, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, 

Γερμανοί κομμουνιστές, σοσιαλιστές,
46

 άτομα με αντικοινωνική και αποκλίνουσα 

συμπεριφορά, άνθρωποι που είχαν διαπράξει διάφορα αδικήματα, ενώ κατά τη διάρκεια του 

πολέμου, τα στρατόπεδα ήταν γεμάτα από αντιστασιακούς από ολόκληρη την κατεχόμενη 

Ευρώπη.
47

  

      Ήδη τον Μάρτιο του 1933 δημιουργήθηκε το στρατόπεδο στο Dachau και την ίδια χρονιά 

και μια σειρά άλλων και η κοινή γνώμη σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και 

της Γιουγκοσλαβίας
48

 και Ελλάδας, πληροφορήθηκε πως σε αυτά εγκλείονταν οι «επιζήμιοι» 

για τα συμφέροντα του κράτους άνθρωποι. Την ίδια χρονιά διάβασε και είδε σε φωτογραφίες 

πώς καθημερινά δημιουργούνταν τέτοια στρατόπεδα, περιφραγμένα με πολλές σειρές 

αγκαθωτό συρματόπλεγμα και άκουσε, επίσης, ότι εκεί εγκλείονταν οι κομμουνιστές, αλλά 

και οι Εβραίοι
49

 προληπτικά, οι ομοφυλόφιλοι, οι Αθίγγανοι, οι μάρτυρες του Ιεχωβά.
50

 Μετά 
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 Τα γνωστά Gulag, τα οποία, προϋπήρξαν αυτών, αν και είχαν και διαφορές από τα ναζιστικά στρατόπεδα (στα 
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τη λήξη του πολέμου δε, έμαθε και για τις συνθήκες μεταφοράς τους στα στρατόπεδα, τις 

μεθόδους καταστροφής των ανθρώπινων σωμάτων,
51

 αλλά και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 

της εκμηδένισης της προσωπικότητας, τα αφόρητα βασανιστήριά τους, την κτηνωδία των Εs-

Es.
52

 

      Άμεσα με την άφιξή τους στις χώρες που κατέκτησαν, ανάμεσά τους Γιουγκοσλαβία και 

Ελλάδα, Γερμανοί και Ιταλοί δημιούργησαν πολυάριθμα στρατόπεδα, πάνω στα οποία είχαν 

την απόλυτη εξουσία, φυλακές, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες και άλλους τόπους κράτησης, 

όπως τα γκέτο, αλλά και τόπους εκτελέσεων, στους οποίους θανατώθηκαν δεκάδες χιλιάδες 

όμηροι πολίτες, μέλη αντιστασιακών οργανώσεων, ολόκληρες κοινότητες, όπως η εβραϊκή 

και κάποιες πληθυσμιακές ομάδες, όπως αυτή των Αθιγγάνων στις δύο χώρες. 

      Μόλις ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και καθ’ όλη τη διάρκειά του, η τακτική του 

εγκλεισμού στα στρατόπεδα άρχισε να διαχέεται σε ολόκληρη την κατεχόμενη Ευρώπη. Όλο 

αυτό το διάστημα οι Ναζί δημιούργησαν μαζί με τους συμμάχους τους πάνω από σαράντα 

χιλιάδες στρατόπεδα διαφόρων τύπων (συγκέντρωσης, φυλάκισης, καταναγκαστικής 

εργασίας, διαμετακόμισης, εξόντωσης), ή αστυνομικού τύπου τόπους κράτησης
53

 κι άλλους 

τόσους τόπους εκτελέσεων,
54

 όπου φυλακίστηκαν και σκοτώθηκαν χιλιάδες πολίτες. Αυτά 

ήταν ταυτόχρονα οι πηγές που τους τροφοδοτούσαν με ομήρους για τα μαζικά γερμανικά 

αντίποινα, εξαιτίας των απωλειών τους σε ανθρώπινο δυναμικό, σε όλη την περίοδο της 

Κατοχής. Από την Άνοιξη του 1942 υπήρξαν και  πηγή εργατικού δυναμικού για τα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης και εργασίας στις χώρες του Γ΄ Ράιχ και στις κατεχόμενες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης πάντα της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. Αποτέλεσαν, δηλαδή, το 

στήριγμα του συστήματος καταστολής του κατακτητή. 

Το κατοχικό καθεστώς, επίσης, στις διαμελισμένες χώρες Γιουγκοσλαβία και 

Ελλάδα,
55

 όπως και η κατοχική πολιτική στις χώρες αυτές, βασίστηκαν, εκτός των άλλων, 
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Ι. Κοραντής, Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1956), Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, (1939-1943) 

τόμ. τρίτος, μέρος πρώτον, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1979, σσ.576-582, 586-591. 
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στην πολιτική της τιμωρίας των λαών. Έτσι, αμέσως μετά την κατάληψη των χωρών αυτών 

τον Απρίλιο του 1941, αν και υπήρχαν φυλακές, η ανάγκη δημιουργίας στρατοπέδων 

συγκέντρωσης ήταν επιτακτική.  

 

α) Στη Γιουγκοσλαβία 

 

      Στη Σερβία η διοίκηση των δωσιλόγων της
56

 και οι  γερμανικές αρχές κατοχής 

οργάνωσαν ένα ολόκληρο τέτοιο σύστημα, ιδίως μετά και την επίθεση των δυνάμεων του 

Άξονα στη Σοβιετική Ένωση στις 22 Ιουνίου 1941,
57

 οπότε και ξεκίνησε η μαζική σύλληψη 

κομμουνιστών και αντιστασιακών. Δημιούργησαν τέσσερα μεγάλα και κάποια μικρότερα 

στρατόπεδα, όπως στο Ζέμουν (Zemun),
58

 στο Πάντσεβο (Pančevo), το πρώτο που ιδρύθηκε 

στο έδαφος της Σερβίας στις 22 Ιουνίου 1941, ταυτόχρονα δηλαδή με την επίθεση στη 

Σοβιετική Ένωση. Αμέσως μετά έφτιαξαν της Μπάνιτσα (Banjica), του Σάμπατς
59

 (Šabac – 

Durchhgangslager Šabac), του Σάιμιστε, του Ερυθρού Σταυρού (Crveni krst) στο Νις (Niš), 

στις Τοπόβσκε Σούπε (Topovske šupe),
60

 αποκλειστικά για Εβραίους και Αθιγγάνους,
61

 

στρατόπεδα συγκέντρωσης, διερχομένων, θανάτου.  

      Οι Ιταλοί, από την άλλη, δημιούργησαν τα δικά τους  στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως 

στα νησιά Ράμπ (Rab),
62

 Μόλατ (Molat), Ζλάριν (Zlarin), Βιρ (Vir), Λάπαντ (Lapad), Όλιμπ 
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 Για την κυβέρνηση - μαριονέτα του στρατηγού Μίλαν Νέντιτς (Milan Nedić) που είχε συσταθεί από τον 

Γερμανό κατακτητή στη Σερβία τον Αύγουστο του 1941 βλ. Jozo Tomasevich, War and Revolution in 

Yugoslavia, 1941-1945: The Chetniks, Stanford University Press, 1975, σσ. 178-184. 
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 Λίντελλ Χάρτ, Ιστορία Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,  ΓΕΣ/7
ο
 ΕΓ/5 [μεταφρ. Αντγου ε.α. Νικολάου 

Παπαρρόδου], τόμ. Α’, Αθήνα 1988, σσ. 171-206. 
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 28 Οκτωβρίου 1941-Ιούλιος 1944, στο ομώνυμο προάστιο του Βελιγραδίου, Fogel Nenad, Fogel Milan, 
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2012. [Το εβραϊκό στρατόπεδο του Ζέμουν: Το ολοκαύτωμα και η συνεργασία στη Σερβία: Έκθεση, Εθνική 
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 Labović Đurica - Petar Raznatović, Otpor golorukih kroz logora, Grafika, Beograd 1970 [Η αντοχή των με 

γυμνά χέρια [αόπλων] διαμέσου των στρατοπέδων, Γραφική, Βελιγράδι 1970], σσ. 167-171. 
60

 Στο κέντρο του Βελιγραδίου, ανάμεσα Αύγουστο και Δεκέμβριο 1941, υπήρχε το συγκεκριμένο στρατόπεδο 

από όπου πέρασαν περίπου πέντε χιλιάδες Εβραίοι και χίλιοι πεντακόσιοι Αθίγγανοι. Όλοι θανατώθηκαν. 

Milovan Pisarri, “Beleške o istoriji logora Topovske šupe u Beogradu: avgust - novembar 1941”, u (project – 

ΣΣ. εκπομπή): Mapiranje Holokausta - očuvanje logora Topovske šupe, Centar za primenjenu istoriju,11 oktobar 

2020 [«Σημειώσεις για την ιστορία των Τοπόβσκε Σούπε στο Βελιγράδι: Αύγουστος – Δεκέμβριος 1941», 

εκπομπή: Χαρτογράφηση του Ολοκαυτώματος – διατήρηση του στρατοπέδου Τοπόβσκε Σούπε, Κέντρο 

Εφαρμοσμένης Ιστορίας, Βελιγράδι 2020], σσ, 1-13, passim. 
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 Milan Koljanin, «Represija kao sistem - logori u okupiranoj Srbiji 1941-1945», Institut za savremenu istoriju, 

str. 157-171, u: Kosta Nikolić, (Ne)uspešna integracija – (Ne)dovršena modernizacija: Međunarodni položaj i 

unutrašnji razvoj Srbije i Jugoslavije 1921-1991, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2007. [H καταστολή ως 

σύστημα – τα στρατόπεδα στην κατεχόμενη Σερβία 1941-1945, Κόστα Νίκολιτς (επ.), (Ανε)επιτυχής ολοκλήρωση 

- (α)τελής εκσυγχρονισμός: Η διεθνής θέση και η εσωτερική ανάπτυξη της Σερβίας και της Γιουγκοσλαβίας 1921-

1991, Ινστιτούτο σύγχρονης ιστορίας, Βελιγράδι], σσ. 159-160. Sima Begović, Logor Banjica 1941-1944, tom 

1, Institut za Savremenu Istoriju, Beograd 1989. [Το στρατόπεδο της Banjica 1941-1944, τόμ. 1, Ινστιτούτο 

Σύγχρονης Ιστορίας, Βελιγράδι 1989], σσ. 24-25. 
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 Labović - Raznatović, ό.π., σσ. 89-91. 
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(Olib), Μούρτερ (Murter) και Μάμουλα (Mamula). Στρατόπεδα είχαν και οι Βούλγαροι (δύο 

κοντά στα Σκόπια),
63

 όπως και οι Ούγγροι για τους Σέρβους και τους Εβραίους που 

βρίσκονταν στο Νόβι Σαντ (Novi sad), στη Σουμπότιτσα (Subotica) και σε πολλά μέρη 

ακόμη, τα οποία και ξεπερνούσαν τα δέκα.
64

 

      Το σύστημα της Ουστάσα, από την άλλη, στο Ανεξάρτητο Κράτος της Κροατίας 

(ΑΚΚ),
65

 το ίδιο διάστημα, μη έχοντας ερείσματα στις λαϊκές μάζες,
66

 άρχισε να εφαρμόζει 

το σχέδιο των διωγμών, των συλλήψεων και των εκτελέσεων με βάση τις φυλετικές, 

θρησκευτικές (Σέρβοι, Εβραίοι και Τσιγγάνοι) και πολιτικές διακρίσεις (κομμουνιστές), 

κυρίως μετά τις εξεγέρσεις το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1941, οπότε και η τιμωρία 

ήταν ο κύριος στόχος.
67

 Ήδη από την αρχή ακόμη της γερμανικής κατοχής οι Σέρβοι 

συλλαμβάνονταν ως όμηροι και τα μέτρα που λαμβάνονταν για την καταστολή της 

αντίστασης ήταν αυστηρά. Το Γιασένοβατς
68

 είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

στρατοπέδου υπό τη διοίκηση της Ουστάσα, ένα στρατόπεδο που θα βρεθεί στις πρώτες 

θέσεις των στρατοπέδων, όπως αυτό του Auschwitz. 

      Κατά τη διάρκεια του 1942 και εξαιτίας της επιτακτικής ανάγκης για εργατικό δυναμικό, 

τόσο στις χώρες του Γ΄ Ράιχ, όσο και στις κατεχόμενες χώρες, όπως οι προαναφερόμενες, 

υπήρξαν αλλαγές στην αντιμετώπιση των κρατουμένων στα στρατόπεδα. Κι ενώ οι 

συλληφθέντες στις μάχες συνέχιζαν να εκτελούνται, οι υπόλοιποι συλληφθέντες και οι 

ύποπτοι για συνεργασία με τους εξεγερθέντες, μέσω των στρατοπέδων συγκεντρώσεως, 

στέλνονταν για καταναγκαστική εργασία.  

      Στη Σερβία κατά τη διάρκεια του 1942-1943 και σε συνεργασία και με τον οργανισμό 

Todt, δημιουργήθηκαν και μία σειρά από μικρότερα στρατόπεδα εργασίας, όπως στα 

αγροκτήματα του Βανάτου (Banat) (πέντε-έξι στον αριθμό) ή στο νησί του Δούναβη. Στην 
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 Andrićev Institut, Istorijske sveske, broj 3, Andrićgrad 2014, [Ινστιτούτο του Άντριτς, Ιστορικά τετράδια, αρ. 

3, Άντριτσγκραντ 2014], σ. 44. 
64

 Βλ. αναλυτικά, Andrićev Institut, “Istorijske sveske“, σ. 44. 
65

 Είκοσι έξι στρατόπεδα λειτουργούσαν μόνο στη βορειοδυτική Κροατία, Zdravko Dizdar, Logori na području 

sjeverozapadne Hrvatske u toku drugoga svjetskog rata 1941-1945. godine, Časopis za suvremenu povijest, vol.. 

22, 83-110, Zagreb, 1990. [Τα στρατόπεδα στην περιοχή της βορειοδυτικής Κροατίας κατά τη διάρκεια του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 1941-1945, Περιοδικό Σύγχρονης Ιστορίας, τεύχ. 22 (1-2), Ζάγκρεμπ 1990], σ. 

110.  
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 Μαρκ Μαζάουερ, Τα Βαλκάνια, μεταφρ. Κώστας Κουρεμένος, β΄ έκδ., Πατάκης, Αθήνα 2002, σ. 210. 
67

 Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945, Dokumenta, knjiga 1, Narodna knjiga, Beograd, 

1986. [Στρατόπεδο συγκέντρωσης Γιασένοβατς 1941-1945, Έγγραφα, βιβλίο 1, Λαϊκό Βιβλίο, Βελιγράδι, 1986], 

σ. 16.  
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 Χωρίς να είναι το μοναδικό, αφού μόνο τα στρατόπεδα της Ουστάσα στο ΑΚΚ ήταν συνολικά είκοσι ένα,  

Andrićev Institut, “Istorijske sveske“, σ. 44. 



[26] 

 

Ανατολική Σερβία, όπου υπήρχαν τα ορυχεία χαλκού, όπως τα μεταλλεία του Μπορ (Bor),
69

 

από τα οποία η Γερμανία κάλυπτε ένα πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών της σε χαλκό, είχαν 

δημιουργηθεί τριάντα τρία στρατόπεδα εργασίας σε κοντινές περιοχές ήδη από τον Νοέμβριο 

του 1941, καθώς και στρατόπεδα τιμωρίας (Straflager) από το καλοκαίρι του 1942. 

Στρατόπεδα εργασίας υπήρχαν και  στα άλλα ορυχεία, αλλά λιγότερα σε αριθμό, όπως στο 

Ζαϊέτσαρ (Zaječar).
70

 

      Όποιος κι αν ήταν ο λόγος, δημιουργήθηκαν πολλά στρατόπεδα στο έδαφος της 

Γιουγκοσλαβίας. Την περίοδο της Κατοχής από τις γερμανικές αρχές ιδρύθηκαν εβδομήντα 

ένα στρατόπεδα συγκέντρωσης και κράτησης και τριακόσια είκοσι εννέα ανακριτικά γραφεία 

και φυλακές.
71

 Έως τότε κάποιες φυλακές, με απόφαση των περιφερειακών γερμανικών 

διοικήσεων, μετονομάζονταν σε στρατόπεδα για την κράτηση ομήρων, στρατόπεδα – 

φυλακές, των οποίων ο αριθμός τους δεν ξεπερνούσε τα εκατό - διακόσια άτομα, αν και αυτά 

δε μπορούν να θεωρηθούν στρατόπεδα υπό την πλήρη έννοια του όρου. Τέτοια στρατόπεδα – 

φυλακές στην κατεχόμενη Σερβία υπήρχαν στο Λέσκοβατς (Leškovac), στο Ζαγιέτσαρ 

(Zaječar), στο Ούμπ (Zaječar), στο Κρούσεβατς (Kruševac) που, αν και μικρά σε 

χωρητικότητα, χρησίμευαν για τις ανάγκες των γερμανικών «αντιποίνων». Επίσης, στα τέλη 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Γιουγκοσλάβοι είχαν βρεθεί φυλακισμένοι σε εξήντα εννέα 

στρατόπεδα εκτός των γιουγκοσλαβικών συνόρων.
72

 Τέτοια ήταν τα δύο στρατόπεδα της 

Θεσσαλονίκης, για τα οποία γίνεται λόγος, το εργασίας Χαρμάνκιοϊ και συγκεντρώσεως 

Παύλος Μελάς.  

      Σε ότι αφορά στους Εβραίους στη Γιουγκοσλαβία,  διαφορετική τύχη είχαν οι υπό 

γερμανική κατοχή συλληφθέντες στη Σερβία και στο Βανάτο (όπου οι Γερμανοί εφάρμοσαν 

καθ’ ολοκληρία σχεδόν την «τελική λύση»),
73

 διαφορετική οι υπό βουλγαρική (οι Βούλγαροι, 

αν και είχαν αντισταθεί στην παράδοση των ντόπιων Εβραίων Βουλγάρων, δεν τους 
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προστάτεψαν και η πλειοψηφία αυτών βρέθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της 

Τρεμπλίνκα),
74

 διαφορετική εκείνοι υπό ουγγρική κατοχή. Κάποιοι, για να αποφύγουν τη 

σκληρότητα του καθεστώτος της Ουστάσα, διέφυγαν από το ΑΚΚ προς την Ουγγαρία, από 

όπου άλλοι οδηγήθηκαν για αναγκαστική εργασία στην Ουκρανία κι άλλοι, μετά το Μάρτιο 

του 1944 που οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ουγγαρία, κατέληξαν, μαζί με Εβραίους της 

Ουγγαρίας, σε γερμανικά στρατόπεδα θανάτου.
75

 

      Ένα από τα στρατόπεδα της Σερβίας ήταν αυτό της Μπάνιτσα (Anhaltelager) στο 

Βελιγράδι. Ιδρύθηκε περί τα τέλη Ιουνίου 1941, στο πρώην στρατόπεδο του 18
ου

 

συντάγματος πεζικού, στον ομώνυμο οικισμό του Βελιγραδίου, ο οποίος ονομάστηκε έτσι 

από τα θερμά λουτρά (banja) που υπήρχαν εκεί.
76

 Πολύ γρήγορα, κατέστη και δεξαμενή 

ομήρων για τις όλο και πιο μαζικές εκτελέσεις «στο πλαίσιο των μέτρων αντιποίνων».
77

 Στο 

στρατόπεδο εγκλείονταν άνδρες και γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι, συμμετέχοντες στο 

κομμουνιστικό κόμμα και στην αντίσταση.  

      Διοικούνταν
78

 από τη Γερμανική Υπηρεσία Ασφαλείας, σε συνεργασία με την Ειδική 

Ασφάλεια του Βελιγραδίου, ενώ η φρούρηση ανήκε στη Σερβική Κρατική Φρουρά. Το 

στρατόπεδο, φαινομενικά, είχε διπλή διοίκηση, της Γκεστάπο και της Ειδικής Αστυνομίας, 

γερμανική διοίκηση και σερβική διεύθυνση, αλλά αυτό μόνο για τον ευκολότερο έλεγχο των 

κρατουμένων. Έτσι, ο καθένας από τους δύο «εταίρους» «φρόντιζε» για τους κρατούμενους 

που ο ίδιος είχε οδηγήσει στο στρατόπεδο.
79

 Διοικητής για ένα μεγάλο διάστημα ήταν ο 

Γερμανός Herzog Franz
80

 και υποδιοικητής του ο γερμανικής εθνικότητας (Volksdeutsche) 

Petar Kriegel,
81

 ενώ διευθυντής του ο γνωστός προπολεμικός διώκτης του ΚΚΓ της Ειδικής 

Ασφάλειας Σβέτοζαρ Βούικοβιτς (Svetozar Vujković). Είναι γνωστές οι μέθοδοί του, όπως 

και του επιτελείου του, τις οποίες χρησιμοποιούσαν κατά τις ανακρίσεις, οι τεχνικές των 

βασανιστηρίων, η φρικτή μεταχείριση των κρατουμένων εν γένει. Η «κυβέρνηση εθνικής 

σωτηρίας», καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, δεν τον απάλλαξε καθόλου από τα καθήκοντά 
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του, παρά τη σαδιστική του συμπεριφορά απέναντι στους κρατουμένους του στρατοπέδου και 

ενώ η ίδια διακήρυττε την αφοσίωσή της στο σερβικό λαό και τη σωτηρία του από τους 

κατακτητές Γερμανούς.
82

 

       Στα οκτώ Βιβλία της Μπάνιτσα (Banjičke knjige)
83

 από τις 9 Ιουλίου 1941 έως τις 2 

Οκτωβρίου 1944 έχουν καταγραφεί 23.637 ονόματα κρατουμένων που πέρασαν από το 

στρατόπεδο (21.430 άνδρες, 2.267 γυναίκες, από νεογέννητα έως και άνω των ογδόντα ετών), 

όμως αυτός ο αριθμός πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος, αφού πολλές φορές σε έναν αριθμό 

γράφονταν δύο ονόματα (π.χ. 1600, 1600α, κ.λπ) κι αυτό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ύστερα, οι ομάδες που έρχονταν για λίγο (μία - δύο βραδιές) και οδηγούνταν αμέσως για 

εκτέλεση, δεν καταγράφονταν. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στα βιβλία με αυτόν των 

εκτελεσθέντων μόνο στο σκοπευτήριο Γιάιντσι (Jajinci)
84

 απέχει κατά πολύ, αφού εκεί, 

σύμφωνα με την Επιτροπή Εγκλημάτων Πολέμου της Γιουγκοσλαβίας, εκτελέστηκαν και 

ετάφησαν περί τις 80.000 άνθρωποι και πολλοί από αυτούς ήταν κρατούμενοι της Μπάνιτσα. 

Στο Ιστορικό Αρχείο του Βελιγραδίου μπορεί να βρει κανείς πολλά ονόματα που πέρασαν από 

τη Μπάνιτσα και που, όμως, δεν είναι καταγεγραμμένα στα Βιβλία της. Ιδιαίτερα όταν 

διοικητής  του  στρατοπέδου ήταν ο Γερμανός Kemper, ο οποίος απαγόρευε να 

καταγράφονται τα ονόματα των συλληφθέντων από τη Γκεστάπο
85

 και να παραδίδονται στη 

«σερβική διοίκηση». Ανάμεσα στους ξένους των οποίων τα ονόματα δεν έχουν καταγραφεί 

είναι τριάντα και πλέον Ελλήνων.
86

  

      Στην πλειονότητά τους, το 88% περίπου, ήταν σερβικής καταγωγής, αλλά ανάμεσά τους 

υπήρχαν και κρατούμενοι από τους υπόλοιπους λαούς και εθνότητες της Γιουγκοσλαβίας 
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(Σλοβένοι, Κροάτες, Μαυροβούνιοι και μερικοί «Μακεδόνες»).
87

 Επειδή, κυρίως το 

στρατόπεδο της Μπάνιτσα και λιγότερο του Σάιμιστε, χρησιμοποιήθηκαν ως κέντρα 

συγκέντρωσης και διανομής κρατουμένων για καταναγκαστική εργασία σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης και εργασίας, κρατούμενοι από τη Σερβία, το ΑΚΚ και από τις χώρες της 

νοτιαοανατολικής Ευρώπης, εστάλησαν από αυτά σε άλλα γερμανικά στρατόπεδα, από τη 

Νορβηγία ως τη Θεσσαλονίκη και τα ορυχεία της Γαλλίας, του Μauthausen και Auschwitz 

και σε άλλα μικρότερα.
88

 Το συγκεκριμένο στρατόπεδο δε χρησιμοποιήθηκε, όμως, μόνο για 

τον εγκλεισμό πολιτικών κρατουμένων, αλλά και ως κέντρο κράτησης και μεταγωγής, 

κυρίως, Εβραίων και λιγότεροι Αθιγγάνων από τη Γιουγκοσλαβία, αλλά και από άλλες χώρες, 

όπως από την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Ανάμεσά τους, επίσης, βρέθηκαν πάνω από χίλια 

άτομα από δεκαεπτά χώρες (Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Γαλλία, Αγγλία, Σοβιετική 

Ένωση, Ρουμανία, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, 

Τουρκία και Τσεχοσλοβακία).
89

  

      Από το στρατόπεδα της Μπάνιτσα προέρχονταν οι πρώτοι πεντακόσιοι Γιουγκοσλάβοι 

κρατούμενοι, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 14 Ιανουαρίου 1943 για καταναγκαστική εργασία στο 

στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης Χαρμάνκιοϊ.
90

  

      Οι κρατούμενοι του στρατοπέδου ήταν πολιτικοί ή ποινικοί και ανήκαν σε τρεις 

κατηγορίες. Ανάλογες με τη σοβαρότητα του «εγκλήματος» ήταν και οι τιμωρίες και τα 

βασανιστήρια. Οι της πρώτης κατηγορίας ήταν αυτοί που πήγαιναν πρώτοι για εκτέλεση και 

ακολουθούσαν οι άλλες κατηγορίες. Και στη Μπάνιτσα συγκέντρωναν ομήρους τόσο για 

εκτοπισμό,
91

 όσο και για αντίποινα. Έτσι, οι εκτελέσεις για αντίποινα, οι οποίες είχαν 

καθοριστεί αρχικά σε εκατό αμάχους για κάθε νεκρό Γερμανό στρατιώτη και πενήντα για 

κάθε τραυματία, ήταν συχνές και ομαδικές. Σε μία περίπτωση, όταν τον Φεβρουάριο του 

1943 σε κάποια ενέδρα σκοτώθηκε ο συνταγματάρχης Hensel, ένας αξιωματικός κι ένας 

υπαξιωματικός, ανακοινώθηκε ότι θα εκτελεστούν τετρακόσιοι όμηροι από το στρατόπεδο. 
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Τελικά, σύμφωνα με τα Βιβλία της Μπάνιτσα, οι κρατούμενοι που εκτελέστηκαν ήταν 

διακόσιοι τριάντα και οι υπόλοιποι συμπληρώθηκαν από τη φυλακή της Γκεστάπο.
92

 

      Εκτός από τους Παρτιζάνους θέση στη Μπάνιτσα είχαν και οι Τσέτνικ. Έτσι το 1943 στον 

περίβολο του στρατοπέδου δημιουργήθηκαν τέσσερις μεγάλες παράγκες με χωρητικότητα 

τριάντα - πενήντα κρατουμένων. Εκεί εγκαταστάθηκαν οι Τσέτνικ που προορίζονταν για 

αποστολή στα γερμανικά στρατόπεδα ή για καταναγκαστική εργασία. Αργότερα αυτές οι 

παράγκες χρησίμευαν για ένα είδος καραντίνας πριν την είσοδο στο κυρίως στρατόπεδο.
93

 

      Ένα άλλο μεγάλο στρατόπεδο του Βελιγραδίου ήταν το Στάρο Σάιμιστε (Staro Sajmište - 

Παλιός εκθεσιακός χώρος, Σάιμιστε στη συνέχεια). Ήταν η πρώτη έκθεση του Βελιγραδίου 

που ξεκίνησε να κατασκευάζεται την άνοιξη του 1937 σε μία έκταση 126.000 τ.μ. και ως το 

1940 είχε ξεκινήσει και το έκτο της περίπτερο. Με τους βομβαρδισμούς της 6
ης

 Απριλίου 

1941 έγιναν πολλές καταστροφές στα περίπτερα της έκθεσης και τους πρώτους μήνες της 

Κατοχής παρέμειναν άδεια και εγκαταλελειμμένα. Αυτά τα άδεια περίπτερα αποφάσισε να 

χρησιμοποιήσει η γερμανική διοίκηση για στρατόπεδο στο Βελιγράδι και τον Δεκέμβριο του 

1941 το Σάιμιστε μετατράπηκε σε τέτοιο από την Todt. Με το διαμελισμό της 

Γιουγκοσλαβίας ο ποταμός Σάβας έγινε το φυσικό όριο ανάμεσα στη Σερβία και στο 

νεοϊδρυθέν Ανεξάρτητο Κράτος της Κροατίας (ΑΚΚ). Η αριστερή όχθη του ποταμού και 

μαζί και το Σάιμιστε ήταν τυπικά μέρος του ΑΚΚ, αλλά επειδή οι γερμανικές αρχές 

φρόντιζαν να έχουν τον έλεγχο των συνόρων, η όχθη του ποταμού στην κροατική πλευρά και 

μαζί και το στρατόπεδο έμεινε στο μεγαλύτερο μέρος υπό τη γερμανική στρατιωτική 

διοίκηση του Σεμλίνου (Zemun). Το Σάιμιστε ήταν πιο κοντά στα γερμανικά στρατόπεδα, 

αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας, αλλά και τη μεταφορά για καταναγκαστική εργασία 

στα άλλα στρατόπεδα. Ήταν μικρότερο από το άλλο μεγάλο του Βελιγραδίου, τη Μπάνιτσα. 

Ονομάστηκε Judenlager Semlin – Εβραϊκό στρατόπεδο του Σεμλίνου. Ήδη από τις πρώτες 

ημέρες οδηγήθηκαν εκεί ήδη πάνω από πέντε χιλιάδες Εβραίοι ηλικιωμένοι και 

γυναικόπαιδα. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ δύσκολες. Η τροφή ήταν ελάχιστη και 

αποτελούνταν από νερό, τσάι, σούπα από λάχανο, ή πατάτες και λίγο καλαμποκίσιο ψωμί. Η 

πείνα, οι ασθένειες και το δυνατό κρύο του χειμώνα 1941-1942 οδήγησαν στο θάνατο 

περίπου πεντακόσιους Εβραίους.
94
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      Εκτός από τους Εβραίους κρατούνταν στο στρατόπεδο και περίπου πεντακόσιοι 

Αθίγγανοι. Και από αυτούς αρκετοί πέθαναν το χειμώνα του ΄41-΄42. Στο Σάιμιστε, αφού ο 

εκτοπισμός των Εβραίων στην Ανατολή δε διαφαίνονταν, εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα 

«ευθανασίας», η «λύση» στο «εβραϊκό πρόβλημα», ένας κινητός θάλαμος αερίων, δηλαδή. 

Ένα φορτηγό μάρκας “Saurer” κατασκευασμένο στο Βερολίνο, όπου η ερμητικά κλειστή 

καρότσα του δέχονταν τα αέρια της εξάτμισης και έτσι σύντομα στα άτομα επέρχονταν ο 

θάνατος. Κατ’ ευφημισμό, οι Γερμανοί το αποκαλούσαν Entlausungswagen (όχημα για την 

καταστροφή ψειρών). Μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 1942 από τις επτά χιλιάδες Εβραίους 

του Σάιμιστε δολοφονήθηκαν με αυτό τον τρόπο έξι χιλιάδες τριακόσιοι, ενώ επέζησαν περί 

τις πενήντα γυναίκες. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκατριών μηνών της κατοχής (Απρίλιος 

1941-Μάιος 1942) στην περιοχή της Σερβίας χάθηκε περίπου το 80% του εβραϊκού 

πληθυσμού (κάπου δεκαπέντε χιλιάδες) και από αυτούς το ήμισυ περίπου στο Σάιμιστε.
95

 

      Τον Μάιο του 1942 και ενόψει της άφιξης νέων ομήρων, το στρατόπεδο έπρεπε να 

αδειάσει και αυτό έγινε με τη γρήγορη δολοφονία όλων των Εβραίων κρατουμένων σε ένα 

από τα «εργοστάσια θανάτου».
96

 Το στρατόπεδο άδειασε, έπαψε να είναι Judenlager 

(στρατόπεδο Εβραίων) κι έγινε Anhaltelager Semlin
97

 (στρατόπεδο υποδοχής του Ζέμουν), 

για Σέρβους ομήρους, πολιτικούς κρατούμενους και αιχμαλώτους Παρτιζάνους. Η 

πλειοψηφία αυτών, αργότερα, μεταφέρθηκε σε στρατόπεδα εργασίας, εκτός ή εντός 

Γιουγκοσλαβίας, όπου χρειαζόταν εργατικό δυναμικό και λιγότεροι, κυρίως πολιτικοί 

κρατούμενοι και αιχμάλωτοι παρτιζάνοι, εστάλησαν στο Mauthauzen και στο Auschwitz. 

Βρισκόταν κοντά στο Δούναβη και δίπλα σε σιδηροδρομικούς κόμβους κι εύκολα 

μετατράπηκε στο κύριο κέντρο διανομής εργατικού δυναμικού από όλη τη Γιουγκοσλαβία. 

Από το Anhaltelager  και από τον Μάιο του 1942 έως τον Ιούλιο του 1944 πέρασαν συνολικά 

31.972 κρατούμενοι. Η πλειοψηφία τους ήταν Σέρβοι, κυρίως από τη Βοσνία και την 

Κροατία, αλλά και Κροάτες, Βόσνιοι μουσουλμάνοι, Έλληνες, Αλβανοί και Εβραίοι. Το 

λιγότερο 10.636 εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους στο στρατόπεδο και ετάφησαν σε μαζικούς 

τάφους στο εβραϊκό νεκροταφείο του Ζέμουν, ή στο σκοπευτήριο Γιάιντσι (Jajinci).
98

   

      Το στρατόπεδο ήταν δεξαμενή ομήρων για μαζικές εκτελέσεις σε περιπτώσεις 

αντιποίνων, αλλά κύριος ρόλος του ήταν αυτός ενός μέρους προσωρινού εκτοπισμού και 

διανομής των κρατουμένων σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως και εργασίας στη Γερμανία και 
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στις κατεχόμενες χώρες από τη Νορβηγία ως την Ελλάδα, στα μεγαλύτερα του Auschwitz – 

Birkenau και Mauthauzen, αλλά και σε αυτά της ίδιας της Σερβίας.
99

 Από τα στρατόπεδα 

εργασίας στη Σερβία, πρώτα από όλα ήταν τα ορυχεία χαλκού του Μπορ (Bor) και της 

Τρέπτσα (Trepča) στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο.
100

 

      Την περίοδο Ιανουαρίου 1943 - Ιουλίου 1944 ακόμη 15.300 κρατούμενοι πέρασαν από το 

Σάιμιστε, στην πλειοψηφία τους προερχόμενοι από την Κροατία (8.400) και τη Σερβία 

(1.400). Το φθινόπωρο του 1943 έφτασαν εκεί άνθρωποι κυρίως από το Μαυροβούνιο, το 

Σάτζακ (Sadžak) και το Κοσσυφοπέδιο (4.500) και κατόπιν από τη Δαλματία, την Ιταλία, την 

Ελλάδα και την Αλβανία (1.000). Σύμφωνα με την Κρατική Επιτροπή για Εγκλήματα 

Πολέμου, από το Σάιμιστε την περίοδο της λειτουργίας του πέρασαν περί τις 90.000 με 

100.000 άνθρωποι, από τους οποίους 40-50.000 έχασαν τη ζωή τους στο στρατόπεδο, ή σε 

κοντινούς τόπους εκτελέσεων. Ο ακριβής αριθμός, όμως, αυτών που έχασαν τη ζωή τους 

εκεί, δε μπορεί να εξακριβωθεί, αφού οι Γερμανοί κατά την αποχώρηση κατέστρεψαν τα 

Βιβλία του στρατοπέδου «επειδή δεν ήθελαν να γίνει γνωστός ο αριθμός και τα ονόματα των 

θυμάτων».
101

 

      Στις 17 Απριλίου 1944, κατά τη διάρκεια των συμμαχικών βομβαρδισμών, το Σάιμιστε 

χτυπήθηκε με βόμβες διασποράς και σκοτώθηκαν από ογδόντα έως μερικές εκατοντάδες 

κρατούμενοι, ενώ τραυματίστηκαν πολύ περισσότεροι. Στα τέλη Απριλίου οι εναπομείναντες 

κατάδικοι μεταφέρθηκαν σε άλλα στρατόπεδα και στις 26 Ιουλίου το Σάιμιστε 

εγκαταλείφθηκε επίσημα.
102

   

      Στην 30η επέτειο της απελευθέρωσης του Βελιγραδίου τοποθετήθηκε το πρώτο μνημείο – 

μία απλή μαύρη πλάκα – για τα θύματα του στρατοπέδου. Δέκα χρόνια αργότερα 

αντικαταστάθηκε από ένα παρόμοιο, ενώ το 1995 ένα άλλο μνημείο ύψους δέκα μέτρων 

τοποθετήθηκε στον χώρο. Από το 1986 η 9
η
 Μαΐου, πέρα από Ημέρα Αντιφασιστικής Νίκης, 
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είναι και Ημέρα του Σάιμιστε (από 7 Ιουλίου που ήταν) και από το 1987 το Σάιμιστε 

εντάχθηκε στον επίσημο κατάλογο των μνημείων της πόλης.
103

 

      Στην Κροατία, πάλι, με το που ιδρύθηκε το Ανεξάρτητο Κράτος της Κροατίας (10 

Απριλίου 1941), επικεφαλής του οποίου ήταν το καθεστώς της Ουστάσα του Άντε Πάβελιτς 

(Ante Pavelić), επιβλήθηκε φυλετικός διαχωρισμός και μια σειρά από νόμους έθετε 

Εβραίους, Αθιγγάνους και Σέρβους εκτός της προστασίας του «αρίου αίματος». Άρχισαν να 

εφαρμόζονται μία σειρά από απαγορεύσεις και με διάταγμα επιβλήθηκε σε όλους τους 

Εβραίους του Ζάγκρεμπ να φορούν κίτρινο περιβραχιόνιο με το άστρο του Δαυίδ και το 

γράμμα Ž (Židov=Εβραίος)
104

 κι αμέσως ξεκίνησαν οι συλλήψεις αυτών.  

      Το ίδιο καθεστώς δημιούργησε σχεδόν τριάντα «στρατόπεδα διερχομένων» ή 

«παροδικά», ώστε αργότερα από  αυτά οι κρατούμενοι να σταλούν σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, ή θανάτου, τα οποία είχαν ταυτόχρονα δημιουργηθεί.
105

 Ένα από τα 

στρατόπεδα αυτά ήταν του Γιασένοβατς (Jasenovac), το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη 

Αυγούστου 1941 και λειτούργησε 1.337 ημέρες χωρίς διακοπή, με τη διάλυση του 

συμπλέγματος στρατοπέδων του Γκόσπιτς (Gospić), οπότε και οι κρατούμενοί του 

μεταφέρθηκαν εκεί.  

      Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα στρατοπέδων των Ούστασε μέσα σε μία τεράστια έκταση 

διακοσίων δέκα τετραγωνικών χιλιομέτρων, ευρισκόμενο στην αριστερή όχθη του ποταμού 

Σάβα με πολύ καλή πρόσβαση στη σιδηροδρομική γραμμή προς το Ζάγκρεμπ.
106

 Το 

σύμπλεγμα του στρατοπέδου Γιασένοβατς αποτελούνταν και από τα στρατόπεδα εργασίας 

Μλάκα (Mlaka), Γιαμπλάνατς (Jablanac), Γκρετζιάνι (Gređani), Μπίστριτσα (Bistrica), 

Οράχοβο (Orahovo), Ντράκσενιτς (Draksenić) και Φεριτσάντσι (Feričanci), όπου οι 

κρατούμενοι οδηγούνταν το διάστημα των εποχιακών εργασιών και κατόπιν δολοφονούνταν. 
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Κάποιοι δεν έβλεπαν καθόλου το στρατόπεδο, αφού μόλις έφταναν σε αυτό 

δολοφονούνταν.
107

 

      Μέρος του συμπλέγματος του Γιασένοβατς αποτελούσαν οι τόποι εκτελέσεων, όπου 

γίνονταν μαζικές εκτελέσεις κρατουμένων. Το μεγαλύτερο αυτών ήταν η Ντόνια Γκράντινα 

(Donja Gradina), στη δεξιά όχθη του ποταμού Σάβα, όπου ως τώρα ανακαλύφθηκαν εκατόν 

είκοσι επτά μαζικοί τάφοι.
108

 Την περίοδο εκείνη ήταν έτοιμα ένα – δύο παραπήγματα και 

διάφορα άλλα κτήρια, για τη διοίκηση του στρατοπέδου, αποθήκες, εργαστήρια και δύο 

πύργοι για φυλάκια σκοπιάς, οι οποίοι αργότερα αυξήθηκαν σε επτά. Είχε περίφραξη με 

αγκαθωτό συρματόπλεγμα, η οποία σταδιακά, τα τρία τέταρτα αυτής, αντικαταστάθηκαν από 

ένα τείχος τριών - πέντε μέτρων, σε κάποια σημεία υπήρχαν και ηλεκτρικά καλώδια, ενώ ως 

περίφραξη της τέταρτης πλευράς ήταν η φυσική ροή του ποταμού Σάβα. Συρματοπλέγματα 

και ηλεκτροφόρα καλώδια ενίσχυαν το τείχος της επάνω πλευράς του στρατοπέδου. Οι 

σκοπιές ήταν εφοδιασμένες με τυφέκια, πολυβόλα όπλα και προβολείς, οι οποίοι μπορούσαν 

να φωτίσουν κάθε γωνιά του στρατοπέδου. Οι δύο είσοδοι είχαν, επίσης, σκοπιά με διπλή 

φρουρά.
109

   

      Η διοίκηση του στρατοπέδου, η λεγόμενη εξωτερική, είχε διάφορες δικαιοδοσίες. 

Φρόντιζε για τις «προμήθειες», εξέδιδε εντολές για την καθημερινή εργασία, καθόριζε τις 

ποινές, έκανε τις ανακρίσεις, τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις, τις επαφές με τις άλλες 

μονάδες, τις γερμανικές και των Ούστασε εκτός στρατοπέδου. Υπήρχε, όμως, και η 

εσωτερική διοίκηση που αποτελούνταν από κρατούμενους και επιλέγονταν από τους 

Ούστασε. Ήταν από τις τάξεις των ποινικών, σκληροί και απάνθρωποι και βρίσκονταν πάντα 

πίσω από τους κρατούμενους.
110

 

      Οι Γερμανοί έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τους κρατούμενους των κροατικών 

στρατοπέδων από την άνοιξη του 1942, όταν και παρουσιάστηκε μεγάλη ανάγκη για εργατικό 

δυναμικό. Τότε, σε συμφωνία του επικεφαλής της Κροατικής Αστυνομίας Έουγκεν 

Κβάτερνικ (Eugen Kvaternik) με τον επικεφαλής της γερμανικής αστυνομίας στη Σερβία 

August Maisner και από τις αρχές Μαΐου άρχισε η αποστολή μεγάλων ομάδων κρατουμένων 

από το Γιασένοβατς στο Σάιμιστε του Βελιγραδίου. Αυτοί, όπως και οι κρατούμενοι των 

γερμανικών στρατοπέδων στη Σερβία, προορίζονταν για καταναγκαστική εργασία σε 

«περιοχές γερμανικού ενδιαφέροντος». Σε μία περίπτωση, όταν το καλοκαίρι του 1942, μετά 

την επιχείρηση «Κόζαρα», βρέθηκαν γύρω στις δέκα χιλιάδες Σέρβοι αιχμάλωτοι στο 
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Σάιμιστε και το θέμα της διατροφής τους δεν είχε ρυθμιστεί, «λύθηκε» με το να μεταφερθούν 

2.900 κρατούμενοι μη ικανοί προς εργασία στο Γιασένοβατς, όπου και θανατώθηκαν αμέσως, 

ενώ οι υπόλοιποι εστάλησαν σε άλλα στρατόπεδα της Σερβίας αλλά και της Νορβηγίας και 

Γερμανίας.
111

 

      Οι Ούστασε το αποκαλούσαν και στρατόπεδο εργασίας, ενώ ο λαός το ονόμαζε 

«στρατόπεδο θανάτου», αφού καθημερινά σκότωναν κρατούμενους μεμονωμένα, ομαδικά ή 

μαζικά. Η Ουστάσα αυτό το έκανε με κάθε τρόπο: χρησιμοποιώντας από τυφέκια και 

αυτόματα όπλα, πολυβόλα και ρεβόλβερ, μέχρι μαχαίρια και τσεκούρια. Εκεί, οι πρώτες 

μαζικές εκτελέσεις ξεκίνησαν στις αρχές του 1942 στη Γκράντινα, όπου και αργότερα 

γίνονταν οι περισσότερες εξ αυτών.
112

 Οι εκτελέσεις πραγματοποιούνταν και με 

απαγχονισμό, πνίξιμο στα νερά του ποταμού, με κάψιμο μελών τους. Τους έκλειναν, επίσης, 

στην απομόνωση για δέκα - δεκαπέντε ημέρες, ή τους άφηναν έξω στο καλά περιφραγμένο 

στρατόπεδο, εκτεθειμένους στο κρύο με έως -30
 
°C, αλλά και το καλοκαίρι κάτω από τον 

καυτό ήλιο χωρίς νερό και φαγητό και ντυμένοι όπως ήταν με κουρέλια, κάθε είδους 

παράσιτα προκαλούσαν διάφορες ασθένειες (τύφο κ.λπ).
113

 

      Το Γιασένοβατς ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων στρατοπέδων κατά τη διάρκεια του 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μαζί με το Auschwitz, το Dachau, το Mauthausen. Δημιουργήθηκε 

για τον ίδιο λόγο, όπως και αυτά: να καταστρέψει τους φυλετικά κατώτερους, τους 

ιδεολογικούς και θρησκευτικούς αντιπάλους και όλα τα προοδευτικά στοιχεία της Κροατίας, 

της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Βοϊβοντίνα. Με τη βοήθεια των Γερμανών ναζιστών οι 

Ούστασε εξέδωσαν μια σειρά νόμους και διατάξεις που νομιμοποιούσαν τις μεθόδους 

άσκησης τρομοκρατίας και τα εγκλήματα γενοκτονίας. Με την ενεργή βοήθεια του Γερμανού 

κατακτητή οι Ούστασε στο ΑΚΚ άρχισαν τους εκτοπισμούς, τις φυλακίσεις, τις συλλήψεις, 

μαζικές και μεμονωμένες εκτελέσεις Σέρβων, Αθιγγάνων, Εβραίων και κατόπιν των 

θρησκευτικών και πολιτικών τους αντιπάλων κομμάτων, δημοκρατικού, προοδευτικού και 

αντιφασιστικού προσανατολισμού, Σέρβων, Κροατών και Μουσουλμάνων, όπως και άλλων 

λαών και εθνοτήτων.
114

 

      Μικρός ήταν ο αριθμός των κρατουμένων που επέζησαν. Τα στοιχεία
115

 που κατά 

καιρούς αναφέρονταν στον αριθμό των θυμάτων, ήταν και συνεχίζουν να είναι, αντιφατικά. 
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Αρχικά υπήρξαν υπερβολές με τον προσδιορισμό του αριθμού των θυμάτων, τον οποίο 

κάποιες πηγές
116

 (οι γιουγκοσλαβικές κομμουνιστικές αρχές εν προκειμένω και στην 

πλειοψηφία τους Σέρβοι ιστορικοί) ανέβαζαν σε επτακόσιες χιλιάδες, ακόμη και σε ένα 

εκατομμύριο Σέρβους μόνο. Άλλοι, όπως ο συνταγματάρχης και συγγραφέας Άντουν 

Μίλετιτς (Antun Miletić), ο οποίος βασίστηκε στα αρχεία του Ινστιτούτου Στρατιωτικής 

Ιστορίας του Βελιγραδίου,  ισχυρίζονται πως είναι εξακόσιες με επτακόσιες χιλιάδες και στην 

πλειοψηφία τους Σέρβοι. Οι περισσότεροι, πάντως συνέκλιναν στο συμπέρασμα πως τα 

θύματα ήταν γύρω στις επτακόσιες χιλιάδες όλων των εθνοτήτων, αριθμό που χρησιμοποίησε 

και ο πρόεδρος της προεδρίας της Δημοκρατίας της Κροατίας Γιάκσα Πέτριτς (Jakša Petrić) 

την άνοιξη του 1985 με αφορμή τη συμπλήρωση των σαράντα χρόνων από την 

απελευθέρωση του στρατοπέδου.
117

 Ο Μπέγκοβιτς ανεβάζει τα θύματα στις οκτακόσιες 

χιλιάδες περίπου και όπως αναφέρει, το Γιασένοβατς έρχεται αμέσως μετά το Auschwitz σε 

αριθμό θυμάτων.
118

  

      Ανάμεσα στα θύματα και χάριν της εφαρμογής των ρατσιστικών νόμων του ΑΚΚ, οι 

Ούστασε δεν εξαίρεσαν μητέρες και παιδιά. Οι πρώτες ομάδες γυναικών άρχισαν να φτάνουν 

στο στρατόπεδο στα τέλη του 1941. Πολλά παιδιά σκοτώθηκαν εκεί μαζί με τους γονείς τους 

και άλλα από την πείνα και τις αρρώστιες. Εκτιμάται πως από τα στρατόπεδα του 

Γιασένοβατς πέρασαν περί τις πέντε - επτά χιλιάδες παιδιά, ενώ πέθαναν πάνω από χίλια και 

όπως είπε ο νεκροθάφτης του δήμου Φράνιο Βίντετς (Franjo Videc), «έθαβα και τριάντα 

παιδιά την εβδομάδα».
119

  Εβραίες μαζί με τα παιδιά τους εστάλησαν και στο Auschwitz.  

      Κάποιες νεώτερες μελέτες αναφέρουν πως τα θύματα του Γιασένοβατς αποτελούν πάνω 

από το 50% των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε κάποιο από τα στρατόπεδο 

συγκέντρωσης στη Γιουγκοσλαβία και πάνω από 70% αυτών που έχασαν τη ζωή τους στο 

ΑΚΚ, πως ανήκαν και στα δύο φύλα (περίπου 60% άνδρες και 40% γυναίκες), ο δε αριθμός 

αυτών κυμαίνεται από 122.300-130.100. Από αυτούς 77.000-81.000 ήταν Σέρβοι, 18.000-

19.000 Εβραίοι, 18.000-20.000 Τσιγγάνοι (και ο Tomashevich υπολογίζει στις είκοσι χιλιάδες 

τις απώλειες των Αθιγγάνων
120

), 7.000 – 7.500 Κροάτες, 1.300-1.500 Μουσουλμάνοι και 

                                                                                                                                                         
κατεχόμενης Σερβίας – αριθμητικός προσδιορισμός και ποιοτική ανάλυση», O ρους της Ιστορίας, τχ. 2, 2018, 

σσ. 89-118]. 
116

 Μία αξιόλογη προσπάθεια καταγραφής των πηγών για το Γιασένοβατς είναι αυτή του Mirković, ό.π., passim.
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 Σύμφωνα με την Κρατική Επιτροπή Εγκλημάτων (1947) στο Γιασένοβατς δολοφονήθηκαν ως το 1943 

τουλάχιστον εξακόσιες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ η Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια ισχυρίζεται πως στο 

Γιασένοβατς χάθηκαν εξακόσιες χιλιάδες μεταξύ 1941-1945. Για τις διάφορες εκτιμήσεις βλ. Tomasevich, ό.π., 

σσ. 720-728. 
118

 Begović, ό.π., σ. 27. 
119

 Mihovilović, “Pitanja i odgovori o Jasenovcu”, σ. 22. 
120

 Tomasevich, ό.π., σ. 610.  
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λοιποί 1.000-1.100. Ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, σχεδόν εξολοθρεύτηκαν. Έτσι, το 

73,08%-79,17% των Αθιγγάνων χάθηκε στο Γιασένοβατς, το 59,68%-63,79% των Εβραίων, 

το 11,15% των Κροατών, το 3,5% των Μουσουλμάνων. Σε ότι αφορά στις σερβικές απώλειες 

αυτές ήταν ανάμεσα στο 22,90%-24,31% του συνόλου των αμάχων που ζούσαν στο ΑΚΚ.  

Έτσι, οι ανθρώπινες απώλειες, σύμφωνα με τις νεώτερες έρευνες και την 

αναθεωρημένη απογραφή στο Γιασένοβατς, ήταν: 

 

 

  

      Να σημειωθεί πως οι Σέρβοι, σε αντίθεση με τους Εβραίους και Αθιγγάνους, για 

παράδειγμα, δολοφονούνταν και εκτός στρατοπέδου συγκέντρωσης, στα χωριά, σε χαράδρες. 

Για τη Γιουγκοσλαβία το Γιασένοβατς αποτελεί το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης, τον 

σημαντικότερο τόπο θανάτου και μαρτυρίου, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχει υψηλή 

θέση ανάμεσα στους τόπους μαρτυρίου.
121

 

      Στις αρχές Απριλίου 1945 οι Ούστασε ξεκίνησαν τις διαδικασίες για τη διάλυση του 

στρατοπέδου, ώστε φεύγοντας να μην αφήσουν πίσω τους ίχνη. Ο Λουμπούριτς (Luburic)
122

 

                                                 
121

 Cvetković, «Διώξεις των Εβραίων», σσ. 73-79.  
122

 Vejkoslav Maks Luburic (1913-1969), διοικητής του στρατοπέδου Γιασένοβατς, ένας από τους μεγαλύτερους 

εγκληματίας από το ΑΚΚ των Ούστασε. Καταδικάστηκε ερήμην ως εγκληματίας πολέμου. Δολοφονήθηκε στο 

διαμέρισμά του  στις 20 Απριλίου 1969. Ο θάνατός του αποδίδεται στον πράκτορα της Ούντμπα (Udba) Ίλια 

Στάνιτς (Ilija Stanić), https://bs.wikipedia.org/wiki/Vjekoslav_Luburi%C4%87 [ημερομηνία ανάκτησης: 

07/07/2020]. Βλ. και Gordan Karlić, Život i političko djelovanje Vjekoslava Maxa Luburića, Diplomski rad, 

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsijek za povijest, Zagreb 2014. [Η ζωή και η πολιτική δράση του 

Βέικοσλαβ Μαξ Λουμπούριτς, Διπλωματική Εργασία, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του 

Ζάγκρεμπ, Ζάγκρεμπ 2014], passim. Tomasevich, ό.π., passim. 

Εθνότητα Άνδρες/γυναίκες % 

Εβραίοι 18.000-19.000 59,68-63,79% 

Αθίγγανοι 18.000-20.000 73,08-79,17% 

Σέρβοι 77.000-81.000 22,90-24,31% 

Κροάτες 7.000-7.500 11,15% 

Μουσουλμάνοι 1.300-1.500 3,5% 

Λοιποί 1.000-1.100  

Σύνολο 122.300-130.100  

Θύματα στρατοπέδων 

Γιουγκοσλαβίας 
% 

Γιασένοβατς 50% 

Λοιπά στρατόπεδα 50% 

Θύματα στο ΑΚΚ % 

Γιασένοβατς 70% 

Λοιπές περιοχές 30% 
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διέταξε να εκτελεστούν όλοι οι κρατούμενοι. Αυτοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, 

επιτιθέμενοι με ό,τι βρήκαν μπροστά τους (ψαλίδια, μαχαίρια, τσεκούρια) και να αφοπλίσουν 

τους έκπληκτους φρουρούς. Ο αγώνας ήταν άνισος και μόνο ογδόντα εξ αυτών κατάφεραν να 

σωθούν, πεντακόσιοι είκοσι βρήκαν τον θάνατο από τα πολυβόλα και τετρακόσιοι 

εβδομήντα, άρρωστοι και ανήμποροι που δεν είχαν συμμετάσχει στην εξέγερση, 

εκτελέστηκαν. Αυτό ήταν και το τέλος του Γιασένοβατς.
123

 

      Ήταν το φοβερότερο στην κατεχόμενη Γιουγκοσλαβία και το τρίτο στις κατεχόμενες 

χώρες της Ευρώπης στρατόπεδο. Απελευθερώθηκε στις 2 Μαΐου 1945, με τις τελευταίες 

μάχες που δόθηκαν για την απελευθέρωση της Γιουγκοσλαβίας, όταν και τα υπόλοιπα μεγάλα 

στρατόπεδα της Ευρώπης.
124

 

      Πολλές άλλες μελέτες περίπτωσης θα μπορούσαν να προστεθούν στα παραπάνω 

παραδείγματα για μια σειρά στρατοπέδων της κατεχόμενης Γιουγκοσλαβίας. Θα περιοριστεί 

κανείς, όμως, εδώ σε μία σύντομη αναφορά στον Ερυθρό Σταυρό του Νις (Crveni krst - 

Anhaltelager des Nisch), ένα από τα πέντε μεγάλα στρατόπεδα της Σερβίας. Διοικητής του 

ήταν ο Schultz,
125

 που βρέθηκε κι αυτός στη λίστα της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών  με 

τους εγκληματίες πολέμου για εγκλήματα που διεπράχθησαν στη Γιουγκοσλαβία. Εκεί, εκτός 

από Παρτιζάνους, φυλακίστηκε κι ένας μεγάλος αριθμός Τσέτνικ, από τους οπαδούς του 

Ντράζα Μιχαήλοβιτς.
126

 Φυλακίστηκαν, όμως, και πολλοί ξένοι, Άγγλοι (μετά την κατάληψη 

της Κρήτης και τη σύλληψη χιλιάδων Άγγλων και Ελλήνων ομήρων), Αμερικανοί, Πολωνοί, 

Σοβιετικοί, αλλά και Έλληνες, οι οποίοι βρέθηκαν ή πέρασαν από εκεί κατά τη μεταφορά 

τους σε άλλα στρατόπεδα.
127

 

      Πολλοί από τους πολίτες της Γιουγκοσλαβίας, λοιπόν, έχασαν τη ζωή τους σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης της χώρας τους. Υπήρχαν, όμως, κι εκείνοι, τους οποίους οι Γερμανοί, 

«σύμφωνα με τις διατάξεις» του «Κανονισμού», έστειλαν σε στρατόπεδα θανάτου στην 

Γερμανία και σε στρατόπεδα εργασίας στη Νορβηγία και στην Ελλάδα.
128

  

                                                 
123

 Miletić, ό.π., σσ. 32-34. 
124

 Στο ίδιο, σσ. 38-39. 
125

 Zečević, Popović, ό.π., σ. 699. 
126

 Aleksandar Dinčić, Nebojša Ozimić, Pripadnici Jugoslovenske Vojske u Otadžbini u nacističkom 

koncentracionom logoru na Crvenom Krstu u Nišu (1941-1944), Narodni muzej Niš, Niš 2014, [Μέλη του 

Γιουγκοσλαβικού Στρατού στην Πατρίδα στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Ερυθρός Σταυρός στο Νις 

(1941-1944), Εθνικό μουσείο του Νις, Νις 2014], σσ. 23 κ.ε. Για 1.500 Τσέτνικ κάνουν λόγο οι συγγραφείς, οι 

οποίοι αναφέρουν, επίσης, πως το μουσείο του Νις ετοιμάζει μία μονογραφία με τον ονομαστικό κατάλογο 

αυτών (σσ. πιθανόν να έχει ήδη εκδοθεί).   
127

 Aleksandar Dinčić, Saveznici i strani podanici u logoru na Crvenom krstu, Narodni muzej, Niš, 2016. 

[Σύμμαχοι και ξένοι υπήκοοι στο στρατόπεδο του Ερυθρού Σταυρού, Εθνικό μουσείο, Νις, 2016], σσ. 26-29. 
128

 Tomasevich, ό.π., σσ. 748. 
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      Ανάμεσα στους τόπους κράτησης ομήρων, πέραν των στρατοπέδων, συγκαταλέγονταν 

και οι φυλακές. Μία τέτοια στη Γιουγκοσλαβία ήταν η διαβόητη φυλακή του Κολάσιν 

(Kolašin),
129

 η ευρισκόμενη στο ιταλοκρατούμενο Μαυροβούνιο.
130

 Η επιλογή της αναφοράς 

στη συγκεκριμένη φυλακή δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού από εκεί ένα μέρος των 

κρατουμένων της ξεκίνησε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη
131

 και το στρατόπεδο Παύλος 

Μελάς.  

      Ονομαζόταν και φυλακή των Τσέτνικ, επειδή την κατέλαβαν οι Τσέτνικ του Ντράζα 

Μιχαήλοβιτς στις 23 Φεβρουαρίου 1942, όπως και την ομώνυμη πόλη του Μαυροβουνίου
132

 

και για ένα μεγάλο διάστημα αποτελούσε το κύριο οχυρό τους στο Μαυροβούνιο. Η φυλακή 

αυτή έγινε μία πολύ σημαντική βάση για την εξάπλωση του κινήματός τους και 

τροφοδοτούσε τόσο εγχώρια στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως αυτό του Μπαρ (Bar),
133

 όσο 

και εκτός χώρας (Αλβανία, Ιταλία).
134

 Σε μία περίπτωση τον Απρίλιο του 1943 το επιτελείο 

ενός αποσπάσματος των Τσέτνικ στην περιοχή παρέδωσε στον Ιταλό κατακτητή τριακόσια 

πενήντα μέλη του Εθνικοαπελευθερωτικού Κινήματος (ΝΟP), τα οποία στη συνέχεια 

εκτοπίστηκαν.
135

 

      Ευρισκόμενη σε ένα πέτρινο κτήριο 15Χ9, με επτά χώρους και τα βοηθητικά κτήρια σε  

μία αυλή οκτακοσίων - χιλίων τ.μ., με τους περισσότερους χώρους σε κακή κατάσταση, με 

μόνο τρία κελιά να έχουν πάτωμα και στα υπόλοιπα οι φυλακισμένοι να κοιμούνται στο 

τσιμέντο,
136

 «φιλοξενούσε» άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, ακόμη και ανήλικα 

παιδιά. Περί τις δύο χιλιάδες άνθρωποι από το βόρειο Μαυροβούνιο, αλλά και από αλλού, 

πέρασαν από αυτό το κολαστήριο. Πολλοί χάθηκαν είτε από τα βασανιστήρια είτε με 

εκτέλεση δια απαγχονισμού ή δια τυφεκισμού, ή, όπως ελέχθη, εκτοπίστηκαν.
137

   

                                                 
129

 Λέξη πιθανόν αλβανικής ή κατ’ άλλους τουρκικής προέλευσης και σημαίνει Άγιος Νικόλαος ή φρούραρχος. 

Ορεινή πόλη του Μαυροβουνίου, στις όχθες του ποταμού Τάρα (Tara), ένας από τους βασικούς τουριστικούς 

χειμερινούς προορισμούς σήμερα. 
130
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 Đurđić, “Četničko sudstvo u Kolašinu”, σσ. 89, κ.α.    
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 Για την κατάληψη του Κολάσιν και τη σημασία του [λόγω του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας] βλ. Pajović,, σ. 180-184, 215, 224, 234-237. 
133

 Labović - Raznatović, ό.π., σσ. 119-127. 
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 Pajović, σσ. 282, 403. 
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 Στο ίδιο, σσ. 344-345.  
136

 Labović Labović - Raznatović, ό.π., σ. 115. 
137

 Milorad B. Bulatović, “Od tamnice do gubilišta tragovima stradanja, umiranja, pogibija, viješanja i strjeljanja 

zatvorenika Kolašinskog četničkog zatvora”, u: Bojović (επιμ.), Kolašinski četnički zatvor, ... [«Από τη φυλακή 

στον τόπο εκτέλεσης, στα ίχνη της καταστροφής, του θανάτου, του χαμού, του απαγχονισμού και της εκτέλεσης 

των φυλακισμένων της φυλακής των Τσέτνικ στο Κολάσιν»], σσ. 143-145, 147-149, 151. 
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      Για τον φοβερό αυτό τόπο βασανιστηρίων πατριωτών και μελών του ΝΟP, τη φυλακή 

όπου ελάμβαναν χώρα δημόσιες εκτελέσεις επιφανών πατριωτών και κομμουνιστών,
138

 με το 

δικαστήριο των Τσέτνικ, από αξιωματικούς για δικαστές, με τις, συνοπτικών διαδικασιών, 

δίκες-παρωδίες,
139

 σημειώνει ο εξέχων Μαυροβούνιος συγγραφέας Μιχαήλο Λάλιτς (Mihailo 

Lalić):
140

 «Η στεναχώρια, ο εκνευρισμός, οι ψείρες, η πείνα, ο κυνισμός των δικαστών, η 

αγριότητα των φυλάκων, η τρομοκρατία των σαδιστών με τις στολές αξιωματικών, ο ήχος 

των αλυσίδων, η αφαίρεση των αλυσίδων, οι εκτελέσεις - όλα είχαν προβλεφτεί για να μας 

κάνουν τη ζωή κόλαση». Και συνεχίζει: «Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 1942 έμοιαζε η 

φυλακή του Κολάσιν με όλα τα φασιστικά στρατόπεδα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έμοιαζε 

και με κυκλώπεια σπηλιά από την Οδύσσεια του Ομήρου […]».
141

  

      Στις 14 Μαΐου 1943, οι Γερμανοί εκτόπισαν μία ομάδα από τη φυλακή αυτή στην 

Αλβανία, αφόπλισαν τους Τσέτνικ, κάποιους από τους οποίους άφησαν ελεύθερους κι άλλους 

τους οδήγησαν με άλλους φυλακισμένους στο στρατόπεδο Σάιμιστε του Βελιγραδίου.
142

 Από 

εκεί πάλι, τριάντα περίπου πρώην κρατούμενοι της φυλακής, μαζί με άλλους από το Σάιμιστε, 

οδηγήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθως η φυλακή, μετά από 449 ημέρες λειτουργίας 

έπαψε να υφίσταται.
143

  

 

β) Φυλακές και τόποι κράτησης στην Ελλάδα
144

 

 

      Πολλά στρατόπεδα συγκέντρωσης υπήρχαν και στην Ελλάδα την περίοδο της Κατοχής. 

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά της Διεύθυνσης Ειδικών Υπηρεσιών Πολέμου, η οποία σε 
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141
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143

 Mileva Boričić - Kastratović, “Žene u Kolašinskom zatvoru” u: Bojović, (επιμ.), Kolašinski četnički zatvor,… 

[«Οι γυναίκες στη φυλακή του Κολάσιν»], σσ. 220. 
143

 Đurđić, ό.π, σσ. 78. 
144

 Αναφορά στα στρατόπεδα και τις φυλακές την περίοδο της κατοχής στο: Πόπη Μουπαγιατζή (επ.), Μαύρη 

βίβλο της Κατοχής, Β΄ έκδοση, Εθνικό Συμβούλιο για τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, 

Αθήνα 2006, σσ. 92-97. 



[41] 

 

έκθεσή της προς το Υπουργείο Εξωτερικών, σημείωνε πως σε κάθε πόλη υπήρχε και ένα 

στρατόπεδο συγκέντρωσης.
145

  

      Ένα τέτοιο ήταν το ιταλικό στρατόπεδο της Λάρισας (Campo di Concentramento – 

Στρατόπεδο Συγκέντρωσης), το πρώτο ιταλικό στρατόπεδο στην κατεχόμενη Ελλάδα και μαζί 

με του Παύλου Μελά ήταν από τα πρώτα μεγάλα που χρησιμοποιήθηκαν ως στρατόπεδα 

συγκέντρωσης.
146

 Όπως όλα τα ιταλικά στρατόπεδα, είχε για «τροφοδότη» το Τμήμα 

Ασφαλείας της Καραμπινερίας. Το «εγκαινίασαν» τον Αύγουστο του 1941, χίλιοι εκατό –

χίλιοι τριακόσιοι Κρητικοί αιχμάλωτοι, που ανήκαν στη Μεραρχία των Κρητών,
147

 οι οποίοι, 

πολέμησαν στο Αλβανικό Μέτωπο και που, με την κατάρρευσή του, συνελήφθησαν στο 

Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου διαμαρτύρονταν ειρηνικά ζητώντας την επιστροφή τους στο νησί 

τους. Οι Ιταλοί τους συνέλαβαν, τους χαρακτήρισαν «αιχμαλώτους πολέμου» και τους 

έστειλαν στο στρατόπεδο της Λάρισας, όπου εξοντώθηκε  ένας πολύ μεγάλος αριθμός αυτών 

(πάνω από πεντακόσιοι). Ως τον Ιούνιο του 1942 οι υπόλοιποι εξ αυτών πέθαναν από το 

κρύο, την πείνα και τις αρρώστιες, δραπέτευσαν ή απολύθηκαν. Διοικητής του στρατοπέδου 

ήταν ο λοχαγός Σιλβέστρι.
148

  

      Ο Κώστας Στούρνας, δημοσιογράφος και έγκλειστος στο στρατόπεδο της Λάρισας από 

τις 14 Σεπτεμβρίου, μαζί με είκοσι τρεις Αθηναίους πολιτικούς κρατούμενους και τη 

μοναδική γυναίκα, τη συγγραφέα Μαρία Ιορδανίδου, οι οποίοι παρέμειναν στο στρατόπεδο 

ως τις 25 Νοεμβρίου 1941, οπότε και μεταφέρθηκαν σε αυτό των Τρικάλων, περιγράφει την 

πρώτη συνάντηση με τους χίλιους τριακόσιους περίπου  Κρητικούς κρατουμένους, ως «ένα 

θλιβερό κοπάδι κουρελιάρηδων ανθρώπων […]. Τούτοι που βγαίνουν από τους στρατώνες σε 

πυκνές μάζες δεν είναι άνθρωποι. Είναι μάλλον ανθρώπινα σκουπίδια …». Και συμπληρώνει, 

πως «είναι το άνθος του στρατού μας της Αλβανίας! Πω … πω πώς κατάντησε!».
149

 Αλλού, 

πάλι, κάνει λόγο για τις δύσκολες συνθήκες, το κρύο, που οι Κρητικοί κρατούμενοι 
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προσπαθούσαν να το αντιμετωπίσουν καίγοντας τα άχυρα πάνω στα οποία κοιμούνταν «για 

να ζεστάνουν τα παγωμένα τους κορμιά».
150

 

      Για το συγκεκριμένο στρατόπεδο ο γιατρός Αντώνης Φλούντζης, που ανάμεσα στα άλλα 

στρατόπεδα και φυλακές, πέρασε και από αυτό, σημειώνει, πως βρισκόταν πέντε χιλιόμετρα 

έξω από την πόλη της Λάρισας και είχε εγκατασταθεί στους στρατώνες του πρώην 

αντιαεροπορικού Πυροβολικού μέσα στην περιοχή του Αεροδρομίου και αποτελούνταν από 

διάφορα κτηριακά συγκροτήματα. Η σπουδή δε την οποία επέδειξαν με την ταχύτατη 

δημιουργία του, φανέρωνε τις διαθέσεις τους έναντι του ελληνικού λαού
151

 και το σκοπό της 

ίδρυσής του που ήταν τόσο οι συλλήψεις, τα βασανιστήρια και οι εκτελέσεις των 

κρατουμένων, όσο, κυρίως, η τρομοκρατία του πληθυσμού και η εκ μέρους τους παραδοχή 

του ατελέσφορου του αγώνα τους.
152

  

      Ο Στούρνας, μας περιγράφει πώς έφτασαν στο στρατόπεδο, ταξιδεύοντας νηστικοί επί 

τριάντα ώρες κλεισμένοι μέσα σε ένα βαγόνι για άλογα.
153

 Περιλαμβάνει δε πολλές 

πληροφορίες για το στρατόπεδο στο βιβλίο του, το οποίο γράφτηκε το 1941 (τριάντα τρία 

χρόνια πριν από την έκδοσή του) και ανήκει  «στα πρώτα ιταλικά στρατόπεδα που έστησε ο 

ιταλικός φασισμός στην Ελλάδα το 1941, το Campo di Concentramento της Λάρισας και την 

Casa Preventiva των Τρικάλων».
154

 Μέσα σε μία έκταση δεκαπέντε στρεμμάτων, 

περιφραγμένη με συρματοπλέγματα, επτά συνολικά μικρά και μεγάλα κτήρια
155

  απάρτιζαν 

το στρατόπεδο, το ευρισκόμενο πάνω στον αυτοκινητόδρομο Λάρισας – Αγιάς, γράφει.
156

  

      Την άνοιξη του 1942 μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο πολιτικοί κρατούμενοι από το 

διαλυθέν στρατόπεδο του Ναυπλίου, κρατούμενοι από αθηναϊκές φυλακές και 

Ακροναυπλιώτες πολιτικοί εξόριστοι. Μόνο μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου 1942 

μεταφέρθηκαν από τις φυλακές Αβέρωφ οκτακόσιοι κρατούμενοι.
157

 Ακολούθησαν όμηροι 

από διάφορες περιφέρειες και ιδίως από τη Θεσσαλία. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής 

τάξης, άνδρες και γυναίκες, ήταν οι έγκλειστοι του στρατοπέδου. Εκτός από Έλληνες 

υπήρχαν, επίσης, Βρετανοί, Γιουγκοσλάβοι, Πολωνοί και Ινδοί. Οι περισσότεροι ήταν 

Βρετανοί, περί τους τριάντα και οι στρατιωτικοί τους οδηγούνταν κατευθείαν στην 

απομόνωση. Ακόμη, μικρές ή μεγάλες ομάδες Εβραίων δεν έπαψαν ποτέ να «φιλοξενούνται» 
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στο στρατόπεδο. Κρατούνταν μέχρι να συμπληρωθούν οι αποστολές για τη Γερμανία, όπως 

αυτή στα μέσα Ιουλίου 1944.
158

  

      Οι τιμωρίες τους ήταν πολλές, οι μαστιγώσεις καθημερινό φαινόμενο. Πολλές και οι 

καθημερινές αγγαρείες, εσωτερικές και εξωτερικές. Οι συμμετέχοντες στις εξωτερικές άλλοτε 

ισοπέδωναν το αεροδρόμιο και έφτιαχναν διαδρόμους προσγείωσης, άλλοτε δούλευαν στον 

στρατώνα του βαρέως πυροβολικού, φόρτωναν και ξεφόρτωναν βαγόνια με τρόφιμα στο 

σταθμό, άνοιγαν ορύγματα για να βάζουν βαρέλια με βενζίνη. Οι των εσωτερικών 

συμμετείχαν στα διάφορα συνεργεία, των μαγείρων, των τσαγκάρηδων, των ραφτάδων. Τη 

διατροφή και την περίθαλψη αυτών είχε αναλάβει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
159

 Από τον 

Δεκέμβριο του 1942 ανέλαβε ως εκπρόσωπος του Δ.Ε.Σ. μία καθολική μοναχή, η Ελένη 

Καπάρη και χάρη στις υψηλές της διασυνδέσεις κατάφερε να διεισδύσει στο στρατόπεδο και 

να βοηθήσει ουσιαστικά τους κρατούμενους.
160

 

      Ανάμεσα στις πολλές εκτελέσεις που έγιναν ήταν κι αυτή της 6
η
ς Ιουνίου με αφορμή την 

ανατίναξη της στρατιωτικής ιταλικής αμαξοστοιχίας την 1
η
/2

η
 Ιουνίου του 1943, στη 

σήραγγα του Κούρνοβου,
161

 που είχε προορισμό τη Λάρισα κι ως αντίποινα εκτελέστηκαν 

εκατό κρατούμενοι του στρατοπέδου.
162

 Τον Ιούλιο του 1943 στην παλιά στρατιωτική 

διοίκηση προστέθηκε και η Ιταλική Ασφάλεια, καθώς ιδρύθηκε τμήμα Ασφαλείας της 

Καραμπινερίας. Δύο μήνες πριν τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, η παρακολούθηση εντάθηκε, 

η αγριότητα της Καραμπινερίας έκανε την εμφάνισή της με την παραμικρή αφορμή. Τον 

Αύγουστο του 1943 οι Ιταλοί κι ο διοικητής της μεραρχίας «Πινερόλο» Λαρίσης, 

αντιστράτηγος  Ινφάντε, αποφάσισαν τη διάλυσή του και τη μεταφορά τριακοσίων πενήντα 

κρατουμένων στις φυλακές Αθηνών και κατόπιν στο Χαϊδάρι.
163

 Την επομένη της 

συνθηκολόγησης, στις 10 Σεπτεμβρίου, το στρατόπεδο πέρασε στα χέρια των Γερμανών και  

οι Ιταλοί έγιναν αιχμάλωτοί τους.
164

 

      Στα τέλη Σεπτεμβρίου με μέσα Οκτωβρίου το στρατόπεδο άδειασε από αιχμαλώτους. 

Ξαναλειτούργησε στις 13 Οκτωβρίου και άρχισε να δέχεται νέους κρατουμένους, των οποίων 

ο αριθμός αυξανόταν καθημερινά. Ήδη στις 15 Οκτωβρίου οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο 
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οκτακόσιοι πενήντα κάτοικοι από χωριά της ευρύτερης περιοχής, περίπου πενήντα Εβραίοι 

και 2.000 Ιταλοί.
165

 

      Εκτός από τις αγγαρείες που συνεχίστηκαν και επί γερμανικής διοίκησης, ξεκίνησε και 

μία περίοδος τρομοκρατίας, συλλήψεων και εκτελέσεων, όπως μετά τη δολιοφθορά στα 

Τέμπη στις 23 Φεβρουαρίου 1944 και την ανατίναξη του τραίνου με Γερμανούς 

αξιωματικούς. Τα αντίποινα που ακολούθησαν ήταν η εκτέλεση εκατό ομήρων, οι σαράντα 

εκ των οποίων ήταν από το στρατόπεδο της Λάρισας.
166

 Τον Απρίλιο του 1944 κρατούνταν 

στο στρατόπεδο χίλιοι τριακόσιοι πενήντα άνθρωποι όλων των ηλικιών και των δύο φίλων 

και ανήκοντες σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις.
167

 

      Μπλόκα,
168

 συλλήψεις, εγκλεισμοί, εκτελέσεις
169

 και αποστολές στη Γερμανία ήταν 

συχνό φαινόμενο μέχρι που οι Γερμανοί εγκατέλειψαν τη Θεσσαλία. Στις 23 Οκτωβρίου που 

απελευθερώθηκε η Λάρισα, έπαψε να υφίσταται και το στρατόπεδο αυτό.
170

 

      Το στρατόπεδο των Τρικάλων, ή Casa preventive
171

 («σπίτι κρατουμένων»), ή μύλοι, 

όπως αποκαλούσαν τις αποθήκες αυτές από ντόπιοι κρατούμενοι, ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο 

του 1941 και αρχικά εγκαταστάθηκε σε μία παλιά αποθήκη απέναντι από τον σιδηροδρομικό 

σταθμό της πόλης, δίπλα στα χαλάσματα ενός μύλου - γνωστός ως ο μύλος του Κατσάμπα 

από την παλιότερη χρήση του
172

 - που οι Ιταλοί είχαν επιτάξει. Σύμφωνα με τη Θεώνη 

Ξηνταράκου, η αποθήκη αυτή βρίσκονταν στη [νότια] συνοικία της πόλης των Τρικάλων 

Αγία Μονή. Σημειώνει πως «[…] θ’ αλλάζαμε στρατόπεδο και στρατοπεδάρχη. Πριν 

φύγουμε από την Αγία Μονή […]».
173

 Με τη βοήθεια των ντόπιων έγιναν κάποιες πρώτες 

επισκευές, σιδερόφρακτες κατασκευές, το περιέφραξαν με αγκαθωτό συρματόπλεγμα και το 

ιταλικό Στρατόπεδο Συγκεντρώσεως Τρικάλων ήταν έτοιμο για λειτουργία. Οι πρώτοι 

κρατούμενοι ήταν Θεσσαλοί, Βολιώτες ποινικοί και πολιτικοί όμηροι αρχικά και Λαρισινοί 

πολιτικοί κρατούμενοι στη συνέχεια (στην αρχή εκατόν δώδεκα). Κατόπιν μετέφεραν 
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κρατούμενους από την Αθήνα, την Πελοπόννησο και είκοσι πέντε από τους παλιούς 

Ακροναυπλιώτες αγωνιστές (από τους συνολικά πενήντα τέσσερις). Οι δύο αυτές ομάδες 

αυλίζονταν σε διαφορετικό χρόνο οι μεν από τους δε.
174

  

      Ο Στούρνας, άρτι αφιχθείς από το στρατόπεδο της Λάρισας, αναφέρει πως «[το 

στρατόπεδο] είναι χτισμένο ακριβώς πάνω στο χαμηλόν όχτο ενός ποταμού, που έχει το 

επιβλητικό όνομα Ποτάμι της Αγίας Μονής
175

 […]. Είναι ένα αληθινό σαράβαλο στημένο 

απάνου στη λάσπη της όχθης του ποταμού». Προσθέτει πως μόλις έφτασαν, τους παρέλαβε ο 

«μπριγκαντιέρης» Τσίτσερο Καλογκέρο (Cicero Calogero) και πως «[…] η φάτσα του δε μας 

εμπνέει εμπιστοσύνη από την πρώτη στιγμή». Και συνεχίζει: «Η Κάζα Πρεβεντίβα είναι μια 

φυλακή από τις χειρότερες που μπορεί να φανταστεί και βαρυποινίτης κατάδικος». Η 

διοίκηση αποτελούνταν από δύο - τρεις αξιωματικούς και είκοσι περίπου στρατιώτες.
176

 

      Η καθημερινότητα περιλάμβανε διάφορες αγγαρείες, το σκούπισμα δηλαδή του θαλάμου 

και της αυλής, το άδειασμα της «βούτας» (δοχείο νυκτός) και το κατέβασμα από το κάρο του 

δήμου του καθημερινού συσσιτίου. Η ιταλική υπηρεσία των φυλακών δε θεωρούσε 

υποχρέωσή της να παρέχει το καθημερινό συσσίτιο στους κρατουμένους και αυτό το καθήκον 

το είχε αναλάβει ο δήμος Τρικκαίων. Οι κρατούμενοι διατηρούνταν στη ζωή χάρη στα 

συσσίτια που διοργάνωνε ο Δήμαρχος Θεοδοσόπουλος και ο Μητροπολίτης Πολύκαρπος, με 

τις ενέργειες του οποίου οι επαγγελματικοί συνεταιρισμοί της πόλης προμήθευαν τους 

κρατούμενους με τα απαραίτητα,
177

 περιελάμβανε δε λίγο πρασόζουμο και ένα κομμάτι 

καλαμποκίσιο ψωμί συνήθως.
178

 

      Αρχικά οι συνθήκες ήταν δύσκολες, γιατί ο Ιταλός στρατοπεδάρχης ήταν πολύ αυστηρός. 

Αυτό διήρκεσε περίπου ένα μήνα. Από τον δεύτερο μήνα επέτρεπε το επισκεπτήριο κάθε 

εβδομάδα για όλους και αργότερα «και τις μη ορισμένες μέρες».  Επίσης, «έβγαζε έξω τους 

πολιτικούς κρατούμενους δύο ώρες το πρωί κι άλλες τόσες το απόγευμα». Σιγά – σιγά οι 

κρατούμενοι κατάφεραν όχι μόνο να καλυτερέψουν τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά και να 

πείσουν τους Ιταλούς δεσμοφύλακές τους να «αποφασίσουν» τη μετεγκατάσταση του 

στρατοπέδου, αφού οι παλιές αυτές αποθήκες ήταν κρύες, υγρές και γεμάτες ψείρες και 

ποντίκια. «Ποντικοί. 30 του Νοέμβρη. Ενού Τρικαλινού κρατούμενου του φάγαν τη νύχτα οι 
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ποντικοί τη μύτη. Τη ροκάνισαν την ώρα που κοιμόντανε πέντε μέτρα μακρυά μας και δεν 

πήρε είδηση! [...]», έγραφε χαρακτηριστικά ο Στούρνας.
179

  

      Στα μέσα Δεκεμβρίου 1941 άλλαξε ο στρατοπεδάρχης κι όλοι οι καραμπινιέροι και οι 

κρατούμενοι κατάφεραν πολύ γρήγορα να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη του νέου.
180

 Λίγες 

μόνο ημέρες μετά μεταφέρθηκαν στο νέο στρατόπεδο, σε ένα πέτρινο σχολείο,
181

 στην 

[κεντρική] συνοικία των Κουτσομηλίων. «Πήγαμε στα Κουτσομήλια, μια βλάχικη συνοικία 

κάτω από το λόφο, όπου το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Ήταν ένα πέτρινο, περιποιημένο 

οίκημα στενόμακρο, στο μέσο μιας τεράστιας άφραγης αυλής. Εκείνη την ώρα Ιταλοί 

φαντάροι την έζωναν με συρματόπλεγμα αγκαθωτό και ψηλό κάπου δύο μέτρα. Είχε τρεις 

μεγάλες και μια μικρή ψηλοτάβανες και φρεσκοασβεστωμένες αίθουσες», περιγράφει η 

Θεώνη Ξηνταράκου.
182

 Ο στρατοπεδάρχης ενέκρινε να φτιάξουν οι κρατούμενοι μια σειρά 

από κατασκευές, όπως κι άλλα αποχωρητήρια πέρα από τα υπάρχοντα, κάποιου είδους 

λουτρά, μαγειρείο, πατάρια. Από τις 7 Φεβρουαρίου 1942, που ανέλαβε το στρατόπεδο η 

Ιταλική Επιμελητεία, το συσσίτιο βελτιώθηκε κατά πολύ, οι έξοδοι αυξήθηκαν, 

συγκροτήθηκαν συνεργεία ξυλουργών και τσαγκαράδων και το εμπόρευμα πωλούνταν σε 

εμπόρους, προς όφελος τόσο των τεχνιτών, όσο και του κοινού ταμείου. Μέχρι και περιβόλι 

έφτιαξαν οι κρατούμενοι. Παράλληλα, όμως, άρχισαν και οι μεταγωγές τόσο των πολιτικών, 

όσο και των ποινικών κρατουμένων.
183

 Επίσης, γίνονταν  και εκτελέσεις. Ιδίως μετά τον 

Μάρτιο του 1943 που οι δολιοφθορές αυξήθηκαν, αυξήθηκαν και τα αντίποινα. Έπαιρναν 

άτομα και από το στρατόπεδο και τα εκτελούσαν, μπροστά στα μάτια όλων, στο 

νεκροταφείο.
184

   

      Η κατάσταση βελτιώθηκε κατά πολύ, όταν μετά την επίσκεψη ενός Ιταλού στρατηγού, 

αναγνωρίστηκαν στους κρατούμενους τα δικαιώματα αιχμαλώτων πολέμου (prigioneri di 

Guerra), οπότε και ανέλαβε την τροφοδοσία τους η Ιταλική Επιμελητεία
185

 και τους 

παραχώρησε συσσίτιο Ιταλού στρατιώτη.
186
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      Από το στρατόπεδο αυτό «πέρασαν» γνωστοί κρατούμενοι, όπως ο δήμαρχος του Κιλκίς 

Κώστας Γαβριηλίδης, ο δημοσιογράφος Κώστας Στούρνας, η Λαρισαία δικηγόρος και 

ποιήτρια, η εκτελούσα και χρέη διερμηνέα, Θεώνη Ξηνταράκου, η συγγραφέας Μαρία 

Ιορδανίδου, ο πολιτικός Κώστας Λουλές, η συγγραφέας Βούλα Δαμιανάκου
187

 και τόσοι 

άλλοι.
188

 Μαρτυρίες κάποιων εξ αυτών παραθέτει ο γιατρός Αντώνης Φλούντζης.  

      Τον Μάρτιο του 1943 το στρατόπεδο των Κουτσομηλίων πρέπει να ήταν κατάμεστο. 

«Δεν τους χωρεί», σημειώνει στο Ημερολόγιό του στις 21 Μαρτίου 1943 ο Γ. Παπαϊωάννου, 

γι’ αυτό και χρησιμοποιούν και τις φυλακές της πόλης. «[Επειδή] έχουν κι αυτοί δικούς τους 

καταδίκους [στις ποινικές φυλακές], τας οχύρωσαν γύρω, γύρω με συρματοπλέγματα, 

έφτιαξαν πολυβολεία, εγκατέστησαν φρουρά δική τους δια να φυλάει τα βράδια […]».
189

 

      Στις 18 Μαΐου 1943, μετά από είκοσι, σχεδόν, μήνες λειτουργίας του και λόγω της 

μεγάλης ανάπτυξης του αντάρτικου στην περιοχή, το στρατόπεδο δε θεωρούνταν πια 

ασφαλές και το διέλυσαν. Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο της Λάρισας. Ήταν 

εκατόν πενήντα οκτώ άτομα συνολικά, οι είκοσι ήταν γυναίκες και από τους άνδρες οι είκοσι 

πέντε Ακροναυπλιώτες.
190

 

      Το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης, όμως, της περιόδου 1941-1944, ήταν αυτό 

του Χαϊδαρίου. Ευρισκόμενο στον ομώνυμο συνοικισμό της Αθήνας, σε απόσταση οκτώ 

χιλιομέτρων από το κέντρο, κτίστηκε το 1937, οπότε και χρησίμευσε ως στρατώνας. Αρχικά 

λειτούργησε ως παράρτημα των φυλακών Αβέρωφ.
191

 Ιδρύθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1943 με 

τη μεταγωγή πεντακοσίων κρατουμένων από το στρατόπεδο της Λάρισας, αφού «το 

στρατόπεδο της Λάρισας δεν τους φαινόταν ασφαλές για να κρατούν εκεί τους παλιούς 

Ακροναυπλιώτες». Πέρα, όμως, από τους Ακροναυπλιώτες, ανάμεσα στους πρώτους 

κρατούμενους υπήρχαν είκοσι Αναφιώτες και 327 ιταλοκρατούμενοι. Η δύναμη του 

στρατοπέδου, που ξεκίνησε με κάποιες εκατοντάδες κρατουμένων, έφτασε να αριθμεί 15.000 

στις 20 Αυγούστου 1944.
192

 Αρχικά και για μόλις μία εβδομάδα βρισκόταν υπό ιταλική 

διοίκηση, μετά όμως από τη συνθηκολόγηση των Ιταλών πέρασε στα γερμανικά χέρια. 

Λειτούργησε υπό τη διοίκηση των δυνάμεων κατοχής, σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα, 
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για έναν περίπου χρόνο, ως  τις 17 Σεπτεμβρίου 1944, κυρίως, ως κέντρο μεταγωγών των 

κρατουμένων σε γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης.
193

  

      Αυτό το κέντρο εξόντωσης και βασανιστηρίων αποτελούνταν από πολλά άλλα κτήρια με 

γνωστότερο το Μπλοκ 15, το απομονωτήριο, όπου εγκλείονταν οι μελλοθάνατοι. Εκεί 

βρίσκονταν και το «20» (το διοικητήριο), το «21»  (των ειδικών υπηρεσιών), το «4» (της 

«μισοαπομόνωσης») με διακόσιους περίπου κρατουμένους, καθώς και το «ελεύθερο» 

στρατόπεδο, όπου και οι πολλές χιλιάδες των κρατουμένων.
194

 Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν 

ανυπόφορες, οι τιμωρίες και τα βασανιστήρια πολυποίκιλα. Περιλάμβαναν από την 

ορθοστασία και αϋπνία, μέχρι τα άγρια μαστιγώματα «μέχρι λιποθυμίας» και τα καψόνια των 

σκοπών, για να τους κρατούν «σε διαρκή αγωνία και τρόμο».
195

  «Δεν είναι ένα οποιοδήποτε 

στρατόπεδο που μαζεύουνε τις ρεζέρβες τους οι Γερμανοί, […] για τ’ αντίποινα», αλλά «[…] 

[η ίδρυση] του Χαϊδαριού […] είχε μοναδικό σκοπό την κατασκευή δούλων, ηττοπαθών και 

προδοτών», έγραφε ο Κορνάρος. Και συνεχίζει, λέγοντας πως ιδρύθηκε για να επηρεάσει 

τους έξω, να παίξει το ρόλο του φόβητρου, να διώξουν κάθε σκέψη αντίστασης από το μυαλό 

τους, ακούγοντας για τα φριχτά βασανιστήρια (βούρδουλας με την παραμικρή αφορμή), τις 

με βασανιστήρια ανακρίσεις στη Μέρλιν («κρεμασμένοι με τα χέρια προς τα πίσω»), τις 

συχνότατα χωρίς νόημα αγγαρείες (όπως το μάζεμα τεραστίων ποσοτήτων πέτρας και 

χαλικιού και κατόπιν το ξανασκόρπισμά τους), την ψυχολογική βία, τις πολυάριθμες 

εκτελέσεις ακόμη και μέσα στο στρατόπεδο.
196

 

      Όσο για τις συνθήκες διαβίωσης, ήταν άθλιες. Η πείνα τους θέριζε, οι ψείρες και οι κοριοί 

τους έκαναν τη ζωή δυσκολότερη. Η έλλειψη καθαριότητας, η δυσοσμία, η ζέστη και ο 

συνωστισμός ήταν αφόρητα, ιδίως στο μπλοκ 15, όπου το νερό, είτε πόσιμο είτε για πλύσιμο, 

επιτρέπονταν για όλους συνολικά δύο τέταρτα την ημέρα.
197

 Οι τιμωρίες, τα βασανιστήρια, οι 

εξευτελισμοί, ήταν στην ημερήσια διάταξη. Και μαζί με όλα αυτά και οι αγγαρείες με πιο 

δύσκολη αυτή στα νταμάρια. Οι κρατούμενοι ανεβοκατέβαιναν στο βουνό και κουβαλούσαν 

πέτρες στην πλάτη τους. Όσο για τις εκτελέσεις, ιδίως όσο το απελευθερωτικό κίνημα 

μεγάλωνε, γίνονταν όλο και πιο συχνές και μαζικές. Είναι γνωστές οι ομαδικές εκτελέσεις 

στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής με πολλές δεκάδες άτομα μαζί, με αποκορύφωμα τα 

διακόσια την Πρωτομαγιά του 1944.
198
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      Διοίκηση στο στρατόπεδο ασκούσε ο διαβόητος Γερμανός ταγματάρχης Πάουλ 

Ραντόμσκυ (Paul Radomski), ο οποίος δε φείδονταν μέσων τιμωρίας και χρησιμοποιούσε 

ακόμη και τα σκυλιά εναντίον των κρατουμένων.
199

 «[…] Ο επιστημονικός σαδιστής, […], ο 

πιο σκληρός κι’ ο πιο φωτισμένος διώχτης της ελευτερίας του ανθρώπου». Άνθρωπος του 

ποτού, έδερνε συχνά και τους στρατιώτες του και είχε ως σύνθημά του το «ο οίχτος είναι 

έγκλημα [….]».
200

 Τον Φεβρουάριο 1944 τον διαδέχτηκε ο Γερμανός υπολοχαγός Κάρλ 

Φίσερ (Karl Fiscer),
201

 o οποίος δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του 

στρατοπέδου, αφού τρομοκρατία, βασανιστήρια και εκτελέσεις δε σταμάτησαν ούτε επί 

διοικήσεώς του. Εξαρχής η Γερμανική Διοίκηση παραχώρησε την «εσωτερική διοίκηση», ή 

μάλλον κάποιες αρμοδιότητες, στους κρατούμενους, όπως γενικό και ειδικό διερμηνέα, 

στρατοπεδάρχη και βοηθό αυτού και εκατόνταρχους, οι οποίοι φρόντιζαν για τις αγγαρείες, 

το συσσίτιο, την τάξη στους θαλάμους.
202

 

      Από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου πέρασαν απλοί άνθρωποι, πολιτικοί, επιστήμονες, 

καλλιτέχνες. Εκεί φυλακίστηκε ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, ο συνθέτης Σκαλκώτας, ο 

καθηγητής Μανώλης Κριαράς και τόσοι άλλοι. Από το Χαϊδάρι πέρασαν οι Εβραίοι των 

Αθηνών, της Ρόδου, της Κω και της Κέρκυρας πριν τον εκτοπισμό τους στα στρατόπεδα της 

Γερμανίας και της Πολωνίας.
203

 

      Αν και εκκενώθηκε το Σεπτέμβριο του 1944, χρησιμοποιήθηκε και το 1946 για τους 

αριστερούς κρατούμενους του Εμφυλίου.
204

 Το στρατόπεδο Χαϊδαρίου αποτέλεσε τον 

«πυρήνα της εβραϊκής εκτόπισης», από το οποίο μεταφέρθηκαν, όμως στα στρατόπεδα και 

χριστιανοί
205

 και είναι το «έμβλημα της αντίστασης».
206

 

      Μετά το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου το δεύτερο μεγαλύτερο είναι αυτό του Παύλος Μελάς 

της Θεσσαλονίκης. Το οθωμανικό Topci Kislasi (Στρατόπεδο Πυροβολικού)
207

 άρχισε να 

οικοδομείται το 1895, οπότε και περιελάμβανε δύο κτήρια στρατωνισμού, το διοικητήριο, ένα 

τέμενος και τέσσερις στάβλους. Το 1912 κατελήφθη από τον ελληνικό στρατό, ενώ τον 
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Απρίλιο του 1941 το κατέλαβαν οι δυνάμεις κατοχής.
208

 Σχεδιάστηκε για να αποτελείται από 

δύο τμήματα. Το ένα θα ήταν για τα άτομα που θα συλλάμβανε η ελληνική χωροφυλακή και 

το άλλο για όσους θα συλλάμβαναν οι Γερμανοί.
209

  

      Εκτός, από τα στρατόπεδα στην Ελλάδα, χρησιμοποιούνταν, επίσης, από τους Ναζί και οι 

φυλακές, τόσο για να φυλακίζουν πολίτες, όσο και να τους χρησιμοποιούν για αντίποινα.  

      Στη Θεσσαλονίκη οι φυλακές του Επταπυργίου ή Γεντί Κουλέ είχαν μία τέτοια 

χρησιμότητα. Οι φυλακές αυτές αποτελούν μέρος του φρουρίου του Επταπυργίου, το οποίο 

βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Ακρόπολης της Θεσσαλονίκης και η οποία 

αποτελεί τμήμα του μεγάλου οχυρωματικού έργου του 5
ου

 αι.
210

 Το Επταπύργιο κτίστηκε το 

1431 από τον Τούρκο Τσαούς – Μπέη.
211

 Τα κτίσματα των φυλακών αποτελούσαν νεώτερη 

προσθήκη κατά την τελική κατασκευαστική φάση. Τη δεκαετία του 1890, έχοντας χάσει τη 

στρατηγική του σημασία και με μία σειρά μικροεπισκευών και προσθηκών, εντός και εκτός 

αυτού, όπως είναι οι θάλαμοι κρατουμένων, τα κτήρια διοίκησης, οι γυναικείες φυλακές, το 

κτήριο της απομόνωσης, αυτά των στρατιωτικών φυλακών, το Επταπύργιο μετατράπηκε σε 

φυλακή κι έκτοτε η ιστορία του ταυτίζεται με αυτή των φυλακών του Γεντί Κουλέ.
212

 

      Οι φυλακές αυτές, την περίοδο της Κατοχής, συνδέονταν με το στρατόπεδο Παύλος 

Μελάς με ποικίλους τρόπους. Βρίσκονταν και τα δύο στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας 

Ασφαλείας της Θεσσαλονίκης (SD), υπό γερμανική εποπτεία, αλλά με ελληνική διοίκηση και 

φύλαξη,
213

 «αντάλλασσαν» ομήρους, είχαν κοινό τόπο εκτέλεσης. Ήταν από τις πιο ασφαλείς 

φυλακές της Θεσσαλονίκης.  

      «Ελληνοκρατούμενοι», αλλά και «γερμανοκρατούμενοι» οι κατάδικοι, αναφέρεται στο 

Ημερολόγιο του έγκλειστου, επί δεκαοκτώ σχεδόν μήνες στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς, 

Γιασημακόπουλου «[…] διεκομίσθησαν [στο Παύλος Μελάς] από το Επταπύργιο δεκαοκτώ 

κατάδικοι γερμανοκρατούμενοι [...] Οι δε εκεί ελληνοκρατούμενοι φυλακισμένοι, άλλοι μεν 
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θα μεταφερθούν εις Γερμανίαν ως εθελονταί εργάται, […]».
214

 Οι κρατούμενοι ήταν κυρίως 

απλοί ποινικοί, οι οποίοι δεν εξαιρούνταν από τα γερμανικά αντίποινα, όπως στην περίπτωση 

της επίθεσης στη σιδηροδρομική γέφυρα της Γουμένισσας και στο μεταλλείο, ή στην 

περίπτωση της Πιερίας.
215

  

      Φυλακίστηκαν, επίσης, άτομα, όπως το ιστορικό στέλεχος, ο γενικός γραμματέας του 

ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης, ο οποίος και δραπέτευσε μία Κυριακή, αφού ανακατεύτηκε με το 

πλήθος των επισκεπτών. Εκεί κρατήθηκε και εκτελέστηκε, μετά την Κατοχή (1947), ο 

υπεύθυνος της Σφαγής του Χορτιάτη (2 Σεπτεμβρίου 1944), ο τέως λοχίας της Βέρμαχτ Φριτζ 

Σούμπερτ.
216

 Εκεί, την ίδια περίοδο, φυλακίστηκαν, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και 

κάποιοι καταχραστές, άνθρωποι ευρισκόμενοι σε καίριες θέσεις, αρχηγοί κομμάτων κατά την 

Κατοχή, ακόμη, όπως ο εθνικοσοσιαλιστής Σπυρίδης
217

 και πολλοί άλλοι. 

      Η πρώτη εκτέλεση έγινε στο Επταπύργιο, όπως προαναφέρθηκε, τον Αύγουστο του 

1941.
218

 Συνήθης τόπος εκτελέσεων αυτός «πίσω από τις φυλακές Επταπυργίου».
219

 Ο Σάκης 

Σερέφας στο Πτώματα και φαντάσματα στη Θεσσαλονίκη του Εμφυλίου προσδιορίζει αυτό το 

χώρο, «κατά προσέγγιση», πάνω από την οδό Επταπυργίου, εκεί που σήμερα βρίσκεται η 

οδός Ομήρου της συνοικίας Ροδοχωρίου του Δήμου Συκεών, στα όρια με το παλιό τουρκικό 

κοιμητήριο. Αν και ο ακριβής χώρος, όπως, επίσης, σημειώνει, είναι αδύνατο να 

προσδιοριστεί επακριβώς.
220

  

      Τον Ιούνιο του 1989 οι φυλακές μεταφέρθηκαν εκτός Θεσσαλονίκης, το Επταπύργιο 

μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και παραχωρήθηκε κατά χρήση στην Εφορεία 

                                                 
214

 Καφταντζής Γιώργος (επιμ.), Το ναζιστικό στρατόπεδο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, 1941-1944, όπως το 

έζησε και το περιγράφει στο ημερολόγιό του ένας όμηρος ο Λεωνίδας Γιασημακόπουλος (αριθμός μητρώου 

φυλάκισης 4436), τόμ. 2, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 2001, σσ. 108-109. 
215

 Στράτος Δορδανάς, «Αντίποινα των γερμανικών αρχών Κατοχής στη Μακεδονία (1941 – 1944)», 

διδακτορική διατριβή,  τομέας Νεότερης Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,  Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  Θεσσαλονίκη  2002, σσ. 155.  
215

 Κωνσταντίνος Νίγδελης, Επταπύργιο – Γεντί Κουλέ: Πορεία στο χρόνο…, Δήμος Συκεών, Θεσσαλονίκη 2002, 

σσ. 35, 80. Ευστράτιος Ν. Δορδανάς, «Γερμανικές αρχές κατοχής και ελληνική διοίκηση», Βασίλης Κ. 

Γούναρης-Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Ξένη κυριαρχία – 

αντίσταση και επιβίωση, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 155.  
216

 Νίγδελης, ό.π., σσ. 35, 80. Δορδανάς, «Γερμανικές αρχές κατοχής», σσ. 111-113, του ιδίου «Αντίποινα», σσ. 

711-739, 752-754. 
217

 Στράτος Ν. Δορδανάς, Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική 

Θεσσαλονίκη  1941-1944, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 396-397 και του ιδίου «Αντικομμουνιστές 

οπλαρχηγοί στη γερμανοκρατούμενη Κεντρική Μακεδονία», Νίκος Μαραντζίδης (επιμ.), Οι άλλοι καπετάνιοι. 

Αντικομμουνιστές ένοπλοι στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2005, 

σσ. 101-102. 
218

 Καβάλα, «Η Θεσσαλονίκη στη γερμανική κατοχή», σ. 328. Δρουμπούκη, Χανδρινός, «Η Θεσσαλονίκη κατά 

τη γερμανική κατοχή»,  σσ. 36-37. 
219

 Νίγδελης, ό.π., σ. 78.  
220

 Στο ίδιο, σ. 27. 



[52] 

 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, η οποία από το 1999 στεγάζεται σε κάποια από τα 

κτήρια των φυλακών.
221

 

      Πέρα από τα στρατόπεδα και τις φυλακές, στους τόπους κράτησης κατά τη διάρκεια του 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο στην ίδια τη Γερμανία, όσο και στις κατεχόμενες χώρες, 

συγκαταλέγονταν και τα γκέτο. Επρόκειτο για χωρικές κοινότητες, των οποίων οι άνθρωποι, 

Εβραίοι συνήθως, υποχρεώνονταν να ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό θα διευκόλυνε 

στην εφαρμογή του σχεδίου της «Τελικής Λύσης». Ήταν τόποι προσωρινής κράτησης, μιας 

και ακόμη δεν ήταν έτοιμα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ή για να «συγκεντρωθούν» αρχικά 

και να μεταφερθούν κατόπιν σε αυτά. Στη Γερμανία ένα από τα γκέτο που είχαν 

δημιουργηθεί, ονομάστηκε «γκέτο ευγηρίας» επειδή συγκέντρωνε τους Εβραίους άνω των 

εξήντα πέντε ετών.
222

 Το «γκέτο ηλικιωμένων», ή του Τερέζιενσταντ, ένας «τόπος επίδειξης 

για τους επισκέπτες», συγκέντρωνε κάποιες προνομιούχες κατηγορίες Εβραίων, το μοναδικό 

που γίνονταν δεκτοί εκπρόσωποι το Δ.Ε.Σ.
223

 Στη Γιουγκοσλαβία το μεγαλύτερο γκέτο της 

χώρας βρίσκονταν στο Μοναστήρι (Bitola).
224

  

      Σε αυτές τις «κοινωνικές δομές», λοιπόν, τους απομόνωναν δια της βίας, ώστε να τους 

αποκόψουν από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Λειτουργούσαν κάτω από το καθεστώς της 

βίας και της τρομοκρατίας και από τα μεγαλύτερα και πλέον γνωστά ήταν αυτά της 

Πολωνίας.
225

  

      Στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 1943, οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή των πρώτων 

καταπιεστικών μέτρων για τους Εβραίους,
226

 ενός ακόμη περιοριστικού μέτρου, ένα από αυτά 

ήταν και η απόφαση δημιουργίας των γκέτο.
227

 Ελήφθη τον Φεβρουάριο του 1943 και μέσα 

σε μόλις δύο εβδομάδες μετά την απόφαση, ήρθε και η ταχύτατη εφαρμογή του και την 1
η
 

Μαρτίου 1943 οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είχαν ήδη περιοριστεί στα πέντε γκέτο που 

δημιουργήθηκαν στην πόλη. 

      Το μεγαλύτερο εξ αυτών βρίσκονταν μεταξύ των οδών 25
ης

 Μαρτίου και Εθνικής 

Αμύνης, το δεύτερο στην οδό Συγγρού και τα άλλα τρία δημιουργήθηκαν στη Δυτική 
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Θεσσαλονίκη, εκεί όπου βρίσκονταν οι εργατικές εβραϊκές συνοικίες
228

 Ρεζί Βαρδάρ, Αγίας 

Παρασκευής και Βαρώνου Χιρς. Ως γκέτο αναφέρονται, επίσης, ότι μετατράπηκαν και άλλες 

συνοικίες, όπως η «151», η «6» και η συνοικία των Εξοχών στην ανατολική πλευρά της 

πόλης και μία στο κέντρο.
229

 

      Σε αυτά, οι γερμανικές αρχές συγκέντρωναν Εβραίους από πολλές συνοικίες της πόλης. 

Περιφράχτηκαν ολόκληρες συνοικίες με συρματοπλέγματα, οι άνθρωποι των συνοικιών 

αυτών απομονώθηκαν από τον υπόλοιπο πληθυσμό και έτσι τα γκέτο μετατράπηκαν σε έναν 

ακόμη τόπο κράτησης.  

      Το γκέτο με το όνομα Χιρς ιδρύθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1943
230

 και ονομάστηκε έτσι 

από την ομώνυμη συνοικία που είχε κατασκευαστεί το 1892 για τους πυρόπληκτους 

Εβραίους του 1890, με χρήματα του βαρώνου Χιρς.
231

 Επρόκειτο για μια μικρή λαϊκή 

συνοικία έκτασης μόλις τριάντα στρεμμάτων και αποτελούνταν από πεντακόσια ενενήντα 

τρία δωμάτια συνολικά.
232

  

      Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου γκέτο δεν ήταν καθόλου τυχαίος, αφού το μέρος που 

κατασκευάστηκε, δίπλα στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό και απομονωμένο όπως ήταν, 

εξυπηρετούσε τόσο στον εκτοπισμό των Εβραίων στα στρατόπεδα θανάτου,
233

 ή στα 

καταναγκαστικά έργα, όσο και στο να μη μπορεί κανείς εύκολα να παρακολουθεί χωρίς να 

γίνεται αντιληπτός.
234

 Έτσι μετατράπηκε σε ένα διαμετακομιστικό στρατόπεδο για τις 

γερμανικές αρχές. Η κυκλοφορία έξω από αυτό απαγορευόταν, φυλασσόταν δε τόσο από την 

ελληνική αστυνομία, όσο και από την εβραϊκή πολιτοφυλακή.
235

 Ο Γιώργος Ιωάννου, που ως 

έφηβος βίωσε έντονα εκείνη την εποχή, αναφέρει πως η φύλαξη ήταν χαλαρή «αλλά δεν 

τολμούν να βγούνε. Τους απειλούν με άμεση εκτέλεση, με εκτέλεση όλης της οικογένειάς 

τους».
236

 Θυμάται τις ημέρες που το κατασκεύαζαν. «[…] Στήνονται πολυβολεία, προβολείς, 
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σύρματα».
237

 Κάποιοι από τους εγκλείστους που πέρασαν από το γκέτο αυτό και οι οποίοι 

επέζησαν μιλούν για «συνθήκες άγριες», όπου «ογδόντα άνθρωποι κοιμούνταν σε ένα 

δωμάτιο στο πάτωμα».
238

 Τον Φεβρουάριο του 1943 συνελήφθη και φυλακίστηκε στο γκέτο 

Χιρς μαζί με την οικογένειά του και ο ίδιος ο ραβίνος Κόρετς.
239

 

      Πολλές πληροφορίες για τη ζωή στα γκέτο δεν στάθηκε δυνατό να συλλεγούν, αλλά, 

πιθανόν, να υπάρχουν πολλά κενά στην αφήγηση, αφού και το Μουσείο Μνήμης του 

Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ συνεχίζει να αναζητά πληροφορίες από μάρτυρες για τη ζωή μέσα 

σε αυτά.
240
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 

 

α) Έλληνες κρατούμενοι στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς 1941-1944  

 

      Το στρατόπεδο Παύλος Μελάς, όπως ήδη ελέχθη, ήλεγχε η Υπηρεσία Ασφαλείας (S.D.) / 

Αστυνομία Ασφαλείας (SIPO) με τη Στρατιωτική Χωροφυλακή (GFP) να έχει βοηθητικό 

ρόλο στη φύλαξή του.
241

 Ως το καλοκαίρι του 1941 το στρατόπεδο χρησιμοποιούνταν ως 

τόπος κράτησης των αιχμαλώτων του βρετανικού εκστρατευτικού σώματος στην Ελλάδα και 

ήταν ο τελευταίος διαμετακομιστικός σταθμός πριν την οριστική μεταφορά τους σε 

στρατόπεδα αιχμαλώτων του Γ΄ Ράιχ.
242

 Στη συνέχεια μετατράπηκε σε στρατόπεδο 

συγκέντρωσης, όπου οδηγούνταν και κρατούνταν ως όμηροι πολίτες από τη Θεσσαλονίκη και 

όλη τη Μακεδονία. Ήδη από τις αρχές Ιουλίου συνελήφθησαν οι πρώτοι ύποπτοι για 

συνεργασία με τους Βρετανούς στρατιώτες, για δολιοφθορές και για κομμουνιστική δράση 

και οδηγήθηκαν εκεί. Όσο πύκνωναν οι δολιοφθορές, άλλο τόσο πύκνωναν και οι συλλήψεις, 

αλλά παράλληλα και οι εκτελέσεις για αντίποινα, τα οποία έπαιρναν μεγάλη έκταση, όταν 

θανατώνονταν Γερμανοί στρατιώτες.
243

  

      Η πρώτη εκτέλεση στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου 

1941 στο Επταπύργιο και ήταν αυτή του Γεώργιου Πολυχρονάκη για απόκρυψη Άγγλων 

αιχμαλώτων, οι οποίοι δεν είχαν προλάβει να διαφύγουν εγκαίρως
244

 και η τελευταία στις 16 

Σεπτεμβρίου 1944. Το στρατόπεδο απελευθερώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1944.
245

 Αναλυτική 

καταγραφή της καθημερινότητάς του, εν είδει ημερολογίου, το οποίο κρατούσε καθημερινά 

κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στο στρατόπεδο, δίνει ο Λεωνίδας Γιασημακόπουλος 

από τον Απρίλιο του 1943 ως τις 21 Οκτωβρίου 1944.
246

 

      Πολλοί από τους ομήρους του στρατοπέδου αυτού οδηγούνταν για εκτέλεση
247

 και άλλοι 

χρησιμοποιούνταν ως ασπίδα στα πρώτα βαγόνια των τραίνων, ώστε να αποτρέπονται οι 

όποιες απόπειρες δολιοφθορών των ανταρτών.
248

 Υπήρχαν, όμως, κι εκείνοι που απεβίωσαν 
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μέσα στο στρατόπεδο εξαιτίας της ασιτίας και των κακών συνθηκών διαβίωσης.
249

 Τόπος 

εκτελέσεων, όπως και για τις φυλακές Επταπυργίου, ήταν αυτός «πίσω από τις φυλακές 

Επταπυργίου»
250

 αλλά δεν ήταν κι ο μοναδικός.
251

 

      Στο στρατόπεδο αυτό οι έγκλειστοι δεν ήταν μόνο Έλληνες και Εβραίοι, αλλά ήδη από το 

1941 υπήρχαν πεντακόσιοι εβδομήντα Άγγλοι αξιωματικοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων 

είχαν αιχμαλωτιστεί στην Κρήτη, «πεινασμένοι και αποκαρδιωμένοι»,
252

 όπως και Ιταλοί από 

τον Σεπτέμβριο του 1943 και μετά.
253

 Αν και κατά πόσο υπήρχαν Γιουγκοσλάβοι από τις 

αρχές της Κατοχής και πριν από το 1943, ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά. Από τον Ιούνιο, 

όμως, του 1943 υπήρχαν πολλές εκατοντάδες κρατουμένων από τη Γιουγκοσλαβία και λίγο 

αργότερα, από τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, προστέθηκαν και οι πεντακόσιοι συμπατριώτες 

τους κρατούμενοι από το στρατόπεδο Χαρμάνκιοϊ κι έτσι συνολικά πλησίαζαν ή και 

υπερέβαιναν τις δύο χιλιάδες. Οι άνθρωποι αυτοί έζησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής 

τους, όπως κι οι υπόλοιποι κρατούμενοι, μέσα σε άθλιες συνθήκες, «συμβίωσαν» με κάθε 

είδους έντομα και ζωύφια, απειλήθηκαν από ασθένειες, όπως ο τύφος, η φυματίωση, η 

δυσεντερία και το σκορβούτο, ενώ στη διετή, περίπου, παραμονή/κράτησή τους στην πόλη, 

βίωσαν τιμωρίες, εκτελέσεις και μεταγωγές σε άλλα ελληνικά στρατόπεδα (Λαμία, Καΐτσα, 

Δομοκός). 

 

β) Γιουγκοσλάβοι κρατούμενοι στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς το 1941
254

   

 

      Στη Γιουγκοσλαβία, έως τις 6 Απριλίου
255

 και την επίθεση των ναζιστικών δυνάμεων, η 

κυβέρνηση δεν ήθελε,
256

 δε μπορούσε και μαζί με το ΓΕΣ, εντέλει, δεν έλαβαν κάποια 

σοβαρά μέτρα για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας. Ο γιουγκοσλαβικός στρατός τότε 

αριθμούσε 600.000 στρατιώτες και μπορούσε να επιστρατεύσει 1.200.000 επιχειρησιακούς 

και 500.000, περίπου, εφέδρους. Η μυστική, στην πραγματικότητα, επιστράτευση ξεκίνησε 
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στις 3 και η γενική
257

 στις 7 Απριλίου με αποτέλεσμα ο πόλεμος που ξεκίνησε από τη 

γερμανική και ιταλική αεροπορία στις 6 Απριλίου με το βομβαρδισμό του Βελιγραδίου και 

άλλων πόλεων (Σκόπια, Νίσσα, Πογντγκόριτσα, Μόσταρ, Σαράγιεβο, Λιουμπλιάνα), να βρει 

τις περισσότερες μονάδες στη διαδικασία της επιστράτευσης. Η γιουγκοσλαβική αεροπορία 

με την έναρξη της επίθεσης, έχασε το ένα τρίτο της δύναμής της. Οι Γερμανοί από την άλλη, 

τις επόμενες δώδεκα ημέρες κατέλαβαν το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους τα 

Σκόπια και το Μοναστήρι και ξεκίνησε η επίθεση στην Ελλάδα.
258

 Με την κατάληψη των 

Σκοπίων
259

 ήταν αδύνατη πια η οπισθοχώρηση του γιουγκοσλαβικού στρατού
260

 και η φυγή 

προς τα νότια, προς τα ελληνικά σύνορα, ήταν μονόδρομος. 

      Όταν, λοιπόν, στις 8 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί έσπασαν τη γιουγκοσλαβική άμυνα
261

 

και ανάγκασαν τους Βρετανούς να υποχωρήσουν, κάποια τμήματα αυτών βρέθηκαν στην 

Πελοπόννησο. Φαίνεται πως, κατά την οπισθοχώρηση, μαζί με τους Έλληνες και τους 

Βρετανούς, βρέθηκαν και πολλοί Γιουγκοσλάβοι στρατιώτες. Από εκεί, όσοι δεν κατάφεραν 

να φύγουν, παρέμειναν στην Καλαμάτα
262

 να περιμένουν κάποιο πλοίο για να 

επιβιβαστούν,
263

 ενώ κάποιοι άλλοι εγκλείστηκαν στο στρατόπεδο της Κορίνθου.
264

 Έτσι, 

ανάμεσα σε στρατιώτες από τη Βρετανία, τη Νέα Ζηλανδία, την Κύπρο - οι Κύπριοι 

στρατιώτες είχαν καταταγεί σε μονάδες του βρετανικού στρατού - γίνεται λόγος για 2.500 
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περίπου, Γιουγκοσλάβους,
265

 οι οποίοι, επίσης, βρέθηκαν φυλακισμένοι στο ίδιο στρατόπεδο. 

Στην αιχμαλωσία αυτή αναφέρονταν και εφημερίδες της εποχής, κάνοντας λόγο για πολλούς 

Σέρβους, «μεταξύ των οποίων τέσσαρες στρατηγοί και τριακόσιοι άλλοι αξιωματικοί».
266

 Για 

την τύχη των συμμάχων αιχμαλώτων τραυματιών, που οι μοναχές της Ιεράς Μονής 

Κωνσταντίνου και Ελένης στην Καλαμάτα περιέθαλψαν, έκανε λόγο και η τότε γραμματέας 

της μονής Φιλοθέη Γεννηματά. «Όσοι εξ αυτών απέθαναν, εκηδεύθησαν μερίμνη της Μονής. 

Οι λοιποί μεταφέρθησαν κατά τον Ιούνιον του 1941 προς άγνωστον κατεύθυνσιν».
267

 

      Μετά από δίμηνη παραμονή στην Πελοπόννησο, κάποιοι από αυτούς τους κρατούμενους 

ξεκίνησαν πεζή, ή με κάποιο μεταφορικό μέσο, αρχικά για την Αθήνα, τη Λάρισα και 

ακολούθως με τραίνο ως τη Θεσσαλονίκη και το στρατόπεδο Παύλος Μελάς, όπου βρέθηκαν 

οι περισσότεροι Βρετανοί.
268

 Το διάστημα στην Κόρινθο, κατά τη μεταφορά τους στη 

Θεσσαλονίκη, αλλά και κατόπιν «από τα στρατόπεδα “Παύλου Μελά”, “Αλλατίνι” και τους 

στρατώνες του 50
ου

 Συντάγματος (σήμερα Γ΄ Σώμα Στρατού)» και από τα νοσοκομεία που 

νοσηλεύτηκαν, οι αποδράσεις αιχμαλώτων ήταν πολλές.
269

 

      Αναφορά για κάποιους [λίγους] Γιουγκοσλάβους κρατούμενους, στο ιταλοκρατούμενο 

στρατόπεδο της Λάρισας επί διοικήσεως Καβάνα, κάνει λόγο και ο Φλούντζης. Δεν 

αναφέρει, όμως, την προέλευσή τους, ούτε αν επρόκειτο για κάποιους από αυτούς τους 

αιχμαλώτους του Απριλίου του 1941.
270

  

      Η ελληνική βιβλιογραφία, γενικά, δεν αναφέρεται παρά ελάχιστα στην παραμονή, μετά 

την αιχμαλωσία τους, των στρατιωτών των συμμαχικών δυνάμεων στην Ελλάδα και δη στη 

Θεσσαλονίκη (Παύλος Μελάς). Από τις λίγες, έστω, αναφορές, όμως, προκύπτει πως στα 

τέλη Ιουλίου 1941, ή κατ’ άλλους καλοκαίρι 1941 με Απρίλιο 1942 (αν και ο κύριος όγκος - 
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τουλάχιστον των Κυπρίων αιχμαλώτων - απομακρύνθηκε στις 24 Ιουλίου), οι αιχμάλωτοι 

αυτοί μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Παύλος Μελάς σε διάφορα στρατόπεδα της 

Γερμανίας.
271

 Σαφείς αναφορές ειδικά για τους Γιουγκοσλάβους, δεν υπάρχουν, ούτε εάν 

εκτοπίστηκαν στη Γερμανία μαζί με τους Βρετανούς. Στις 19 Αυγούστου 1941  θα πρέπει να 

υπήρχαν κάποιοι Σέρβοι στο στρατόπεδο, αφού, όταν εκτελέστηκε στο Επταπύργιο ο 

Πολυχρονάκης, καταδικάστηκε μαζί του σε δεκαετή φυλάκιση ένας συγκατηγορούμενός του 

και δύο ακόμη Θεσσαλονικείς σε τρίμηνη φυλάκιση για «απαγορευμένη επαφή με 

αιχμαλώτους»  κι αυτό επειδή πουλούσαν τσιγάρα σε Σέρβους και Άγγλους κρατούμενους.
272

 

      Η γιουγκοσλαβική βιβλιογραφία, πάλι, ελάχιστα αναφέρεται στο γεγονός. Ο ταξίαρχος, 

με ενεργή συμμετοχή στα πολεμικά γεγονότα της εποχής, Βέλιμιρ Τέρζιτς (Velimir Terzić) 

στη μονογραφία του αναφέρεται διεξοδικά στις επιχειρήσεις του Απριλίου 1941 στην 

Ελλάδα,
273

 όπου έλαβαν μέρος και  Γιουγκοσλάβοι. Μεταφέρει την εμπειρία του 

συμμετέχοντος στα  γεγονότα  καθηγητή Μίλος Καλιτσάνιν (Miloš J. Kaličanin), όπως ο ίδιος 

τα κατέγραψε και ο οποίος στις 8 Απριλίου 1941 βρισκόταν στο Μοναστήρι της 

γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας με το Επιτελείο της μεραρχίας Βαρδαρίου. Όταν αντιλήφθηκαν 

πως οι Γερμανοί τους ακολουθούσαν, ενώ βρισκόταν ήδη στο Πρίλεπ (Prilep) και δεν 

προλάβαιναν να μεταβούν στο χωριό Ντίχοβο (Dihovo), όπως ήταν η εντολή, στους πρόποδες 

του όρους Περιστέρι (Pelister), αποφάσισαν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος και 

κατέληξαν στην Πελοπόννησο. Ευρισκόμενοι στη Μεγαλόπολη και σε ένα ξενοδοχείο, 

ίδρυσαν τη «Διοίκηση Γιουγκοσλαβικού στρατού εκτός πατρίδας» με τον διοικητή μεραρχίας 

στρατηγό Γιόβαν Γιοβάνοβιτς (Jovan Jovanović).
274

 Εκεί έφτασε και το απόσπασμα του 

πολεμικού ναυτικού από την Οχρίδα. Στη συνέχεια, αναφέρει πως αιχμαλωτίστηκαν και πως 

μαζί με Άγγλους αιχμαλώτους βρέθηκαν στο στρατόπεδο της Κορίνθου.
275

  Στην αιχμαλωσία 

αναφέρεται και ο Άνταμ Γκάριτς (Adam Garić), ασυρματιστής της ομάδας των 

υποχωρούντων Γιουγκοσλάβων: «Μας αιχμαλώτισαν Γερμανοί αλεξιπτωτιστές με 

επικεφαλής τον Μάξ Σμέλινγκ». Πριν, όμως, από την αιχμαλωσία, όπως αφηγείται, κάποιος 
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 Χασιώτης, ό.π., σ. 205. 
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 Παπαπολυβίου, Αναζητώντας την ελευθερία, σ. 90. 
273

 Όταν, εκτός από το στρατό ξηράς, «συμμετοχή» στο σχέδιο υποχώρησης και ένωσης με τις ελληνο – 

βρετανικές δυνάμεις είχε και το ναυτικό (στις 15 Απριλίου έπλευσε τα υποβρύχιο «Νεμπόισα» (Nebojša)  και η 

αεροπορία, όταν κάποια υδροπλάνα πέταξαν στις 16 Απριλίου για την Κέρκυρα, αφού λόγω κακών καιρικών 

συνθηκών δεν κατάφεραν να φτάσουν στην Κρήτη), Terzić, “Slom Kraljevine Jugoslavije”, σσ. 446, 448-449. 
274

 Ανάμεσα στα θύματα του «Ελένη Καναβαριώτη». 
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 Ο Καλιτσάνιν δε θεωρεί ατύχημα τη βύθιση του πλοίου, αλλά «αντίποινα της Βέρμαχτ», για να μη 

συνεχίσουν οι γιουγκοσλαβικές μονάδες να μάχονται στην Ελλάδα, ενώ η γερμανική φρουρά είχε εφοδιαστεί με 

ατομικά σωσίβια και σωσίβιες λέμβους, όπως αναφέρει, Terzić, “Slom Kraljevine Jugoslavije”, σ. 475.  



[60] 

 

Γιουγκοσλάβος υψηλόβαθμος αξιωματικός έδωσε εντολή τα χρήματα
276

 που φυλάσσονταν 

για τους μισθούς να μοιραστούν στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς: «[…] Μισθοί για 

σχεδόν ένα χρόνο προκαταβολικά. Δεν έκαναν τίποτε με αυτά. Οι Άγγλοι απέπλευσαν και 

αυτούς τους αιχμαλώτισαν οι Γερμανοί».
277

 

      Στις 24 Μαΐου 1941 οι Άγγλοι μεταφέρθηκαν σιδηροδρομικώς στη Θεσσαλονίκη, ενώ 

505 Γιουγκοσλάβοι αξιωματικοί και στρατιώτες, ανάμεσα τους τέσσερις (υπο)στρατηγοί και 

πενήντα δύο υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, αναχώρησαν με το πλοίο «Ελένη Καναβαριώτη».
278

 

Τους συνόδευε μια ένοπλη φρουρά είκοσι Γερμανών και ο έφεδρος υπολοχαγός Hedl,
279

 

καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Τις πρώτες πρωινές, όμως, ώρες της 27ης Μαΐου, 

το πλοίο βυθίστηκε, επειδή εισήλθε σε βρετανικό ναρκοπέδιο, τριάντα χιλιόμετρα από τις 

ακτές της Νέας Μηχανιώνας. Διακόσιοι δεκατέσσερις από τους επιβαίνοντες έχασαν τότε τη 

ζωή τους και τα ανασυρθέντα νεκρά σώματα, μεταφέρθηκαν στα συμμαχικά κοιμητήρια του  

Ζέιτινλικ (Zejtinlik),
280

 ενώ οι υπόλοιποι διακόσιοι ογδόντα εννέα περισυλλέγησαν από τους 

κατοίκους της περιοχής
281

 Κατόπιν οι επιζήσαντες, η πρώτη αυτή ομάδα Γιουγκοσλάβων 

κρατουμένων σε ελληνικό έδαφος, οδηγήθηκαν από τις κατοχικές αρχές στη Θεσσαλονίκη 

(δεν αναφέρεται το ακριβές σημείο, αλλά μάλλον πρόκειται για το στρατόπεδο Παύλος 

Μελάς), όπου παρέμειναν για δέκα ημέρες περίπου για να μεταφερθούν κατόπιν στα 

στρατόπεδα της Νυρεμβέργης (Nürnberg) και του Όσναμπρικ (Osnabrück), όπου από τους 
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 Πιθανόν να είναι αυτά τα χρήματα στα οποία αναφέρονται οι μαρτυρίες των Βρετανών. «Η παραλία της 

Καλαμάτας ήταν γεμάτη από σκόρπια χαρτονομίσματα δηναρίων», Χασιώτης, ό.π., σ. 261. Για «σωρούς 

γιουγκοσλαβικών χαρτονομισμάτων, που εγκαταλείφθηκαν στην ίδια πόλη […], όταν [οι Γιουγκοσλάβοι] 

διαπίστωσαν πως η διαφυγή τους ήταν αδύνατη», κάνει λόγο ο Παπαπολυβίου, ό.π., σ. 72. 
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 http://veteraniratnemornarice.com/druga-plava-grobnica/ [ημερομηνία ανάκτησης: 03 Ιανουαρίου 2021]. 
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 Για το «Ελένη Καναβαριώτη» (Helena το 1940 και μετά την επίταξη από την ελληνική κυβέρνηστη οπότε 

και χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς ως τη βύθισή του) http://www.wreckhistory.com/helena/ 

[ημερομηνία ανάκτησης: 19 Δεκεμβρίου 2020]. 
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 Κατ’ άλλους Πωλ Σέφελς, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, εφημερίδα Novosti 24 Μαΐου 2015. 
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 Λαζαρίδης, «Από το Βαρδάρι ως το Δερβένι», σσ. 100-102. Βλάσης Βλασίδης, Η μνήμη του Μεγάλου 

Πολέμου. Κοιμητήρια του Μακεδονικού Μετώπου στη Θεσσαλονίκη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2017, 

σ. 53-59. Του ιδίου, Μεταξύ μνήμης και λήθης. Μνημεία και κοιμητήρια του Μακεδονικού Μετώπου, Μουσείο 

Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 55-58. Χάρτης Μνημείων Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, 

Διεύθυνση Πολιτισμού – Τουρισμού, Έντυπο Πολιτιστικών Μνημείων, Thessprint, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 17, 27. 
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 Pešić, ό.π., σσ. 229-230. 
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 Ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, ενώ στη λίστα των 214 θυμάτων και ανάμεσα 

στους Σέρβους βρίσκονταν λίγοι Σλοβένοι, Κροάτες, Σκοπιανοί, http://veteraniratnemornarice.com/druga-plava-

grobnica/ [ημερομηνία ανάκτησης: 19 Δεκεμβρίου 2020]. Για τα θύματα  της τραγωδίας βλ. και στο περιοδικό 

του Υπουργείου Αμύνης της Σερβίας «Άμυνα», Antić Boško, “Plava grobnica. Tragedija zarobljenih srpskih 

vojnika u Solunskom zalivu”, Odbrana, 042, (15 jun 2007), 46-48. [«Ο γαλάζιος τάφος. Η τραγωδία των Σέρβων 

αιχμαλώτων στρατιωτών στον κόλπο της Θεσσαλονίκης», Άμυνα, 042 (15 Ιουνίου 2007)] και του ιδίου, 

“Svedočenja preživelih. Tragedija zarobljenih srpskih vojnika u Solunskom zalivu”, Odbrana, 043, (1 jul 2007), 

46-48. [«Μαρτυρίες επιζώντων. Η τραγωδία των αιχμαλώτων Σέρβων στρατιωτών στον κόλπο της 

Θεσσαλονίκης», Άμυνα, 043 (1 Ιουλίου 2007)]. 
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βρετανικούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν περισσότεροι από διακόσιοι αξιωματικοί του 

γιουγκοσλαβικού στρατού.
282

  

      Δεν είναι γνωστή η τύχη των υπολοίπων δύο χιλιάδων (ή χιλίων πεντακοσίων) περίπου 

αιχμαλώτων, πιθανώς να οδηγήθηκαν μαζί με τους υπολοίπους στο στρατόπεδο Παύλος 

Μελάς και ακολούθως στα ναζιστικά στρατόπεδα της Γερμανίας. Από την έρευνα σε 

Ληξιαρχεία της Θεσσαλονίκης και στα «Βιβλία Θανάτων» εντοπίστηκαν τρεις μόλις 

καταγραφές, δύο στρατιωτών και ενός αξιωματικού, από την περίοδο 24 Απριλίου - 6 

Αυγούστου 1941.
283

 Στα σερβικά κοιμητήρια του Ζέιτινλικ υπάρχει, ωστόσο, ο ομαδικός 

τάφος των διακοσίων δεκατεσσάρων (αναφέρονται ως διακόσιοι πενήντα τρεις) που 

πνίγηκαν, όπως, επίσης και δώδεκα ατομικοί τάφοι
284

 Γιουγκοσλάβων της ίδιας περιόδου. 

Ένας αριθμός που πιθανόν «δικαιολογείται», εφόσον, εκτός από τους διακόσιους ογδόντα 

εννέα διασωθέντες του ναυαγίου, οι δύο χιλιάδες περίπου εναπομείναντες πιθανόν να 

κατέληξαν κι αυτοί στο Παύλος Μελάς και να παρέμειναν, με τους Βρετανούς ίσως, για ένα 

διάστημα σε αυτό πριν μεταφερθούν. Πρόκειται για έναν αριθμό διόλου ευκαταφρόνητο που, 

πιθανόν, προκύπτει από ένα μεγάλο αριθμό αιχμαλώτων, όπως είναι αυτός των δύο χιλιάδων. 

Στα ίδια κοιμητήρια οι νεκροί της περιόδου 1943-1944 ήταν εκατόν επτά, όταν οι 

κρατούμενοι για δύο σχεδόν χρόνια στο Παύλος Μελάς άγγιζαν, ίσως, τις δύο χιλιάδες. 

 

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΑΡΜΑΝΚΙΟΪ 

 

α) Συλληφθέντες των ετών 1941-1942 οι μελλοντικοί «ένοικοι» του Χαρμάνκιοϊ  

 

      Οι μελλοντικοί «ένοικοι» του Χαρμάνκιοϊ ήταν συλληφθέντες των ετών 1941-1942, 

κατάγονταν από περιοχές της Σερβίας, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου και 

της Κροατίας και συνελήφθησαν κατά τις τοπικές εξεγέρσεις και στην προσπάθειά τους να 
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 Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου Τάντια Πέγιοβιτς (Tadija Pejović), ο οποίος το διάστημα 

Μαΐου 1941-Απριλίου 1945 βρέθηκε αιχμάλωτος ως αξιωματικός του Γιουγκοσλαβικού Στρατού σε στρατόπεδα 

της Γερμανίας (Σεπτέμβριος 1941-Μάιος 1942 στο στρατόπεδο της Νυρεμβέργης), αναφέρει πως εκεί υπήρχαν 

δέκα χιλιάδες Σέρβοι αξιωματικοί. Κατά τη διαδρομή και μεταφορά του στο Όσναμπρικ, είχαν αρχίσει οι 

αγγλοαμερικανικοί βομβαρδισμοί «κατά τους οποίους σκοτώθηκε ένα μέρος των αιχμαλώτων αξιωματικών που 

είχαν εκτοπιστεί από την Ελλάδα».  Αλλού, πάλι, λέει πως, μία φορά (6 Δεκεμβρίου 1944, στις 17 η ώρα), 

βόμβες καταστροφής και εμπρηστικές που έπεσαν στο στρατόπεδο, κατέστρεψαν ολοσχερώς τις παράγκες τους 

και πως σκοτώθηκαν περίπου εκατό αξιωματικοί κι άλλοι τόσοι τραυματίστηκαν. Μάλλον πρόκειται για τους 

Γιουγκοσλάβους αξιωματικούς που είχαν φτάσει από την Ελλάδα την άνοιξη του 1941,  Tadija Pejović, Moje 

uspomene I, Doživljaji 1819-1945, druga knjiga, (samostalno autorsko izdanje), Beograd 1980 [Οι αναμνήσεις 

μου Ι, Βιώματα 1819-1945, τόμ. Β’, ιδιωτική έκδοση, Βελιγράδι 1980], σ. 94, 110-111. 

http://veteraniratnemornarice.com/druga-plava-grobnica/ [ημερομηνία ανάκτησης: 19 Δεκεμβρίου 2020]. 
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 Ληξιαρχεία των δήμων Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά και Ευόσμου. 
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 Δυστυχώς δεν αναγράφεται ο μήνας θανάτου τους, αλλά μόνο το έτος. 
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αντισταθούν στον κατακτητή. Στην πορεία πέρασαν από διάφορες φυλακές, όπως της Ειδικής 

Αστυνομίας της κυβέρνησης Νέντιτς, άλλων φυλακών των Τσέτνικ της Σερβίας, των 

Ούστασε της Βοσνίας και της Κροατίας, αλλά και από προσωρινά στρατόπεδα ή στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, όπως του Μέτινο Μπρντο (Metino brdo),
285

 του Σάιμιστε, της Όστροβατσκα 

Άντα (Ostrovačka ada) και στη συνέχεια κατέληξαν στο στρατόπεδο της Μπάνιτσα. Η 

αλλαγή σχεδίων και ο προσανατολισμός των γερμανικών αρχών στη χρησιμοποίηση των 

αιχμαλώτων για εργασία σε πρώτη φάση, τους έσωσε τη ζωή. Η εξόντωση, βέβαια,  ερχόταν 

ως επακόλουθο των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, της συνεχούς φυσικής και ψυχικής 

τρομοκρατίας, της ελλιπούς ιατρικής περίθαλψης και της ελάχιστης και κακής ποιότητας 

τροφής. Αν και πολλοί ήταν αυτοί που δεν γύρισαν ζωντανοί από τα στρατόπεδα της 

Θεσσαλονίκης στην πατρίδα τους και στις οικογένειές τους,  όμως, με τη λήξη του πολέμου η 

πλειοψηφία αυτών επέζησε και επέστρεψε.
286

  

      Η δεύτερη κατά σειρά αυτή γιουγκοσλαβική ομάδα κρατουμένων σε ελληνικό έδαφος και 

δη στη Θεσσαλονίκη, αποτελούνταν από πεντακόσιους
287

 ανθρώπους, κυρίως Σέρβους από 

τη Σερβία και τη Βοσνία, Μουσουλμάνους από τη Βοσνία, Σέρβους και Κροάτες από την 

Κροατία, από Μαυροβούνιους, Αθιγγάνους, δύο Έλληνες και έναν Σλοβένο που βρέθηκε στη 

Σερβία. Οι περισσότεροι ήταν αγρότες, με μία ομάδα περισσοτέρων των διακοσίων Βόσνιων 

χωρικών, τους οποίους συνέλαβε τμήμα των SS και τους έστειλε στο στρατόπεδο. Οι 

υπόλοιποι ήταν τεχνίτες και εργάτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, διανοούμενοι, φοιτητές και 

μαθητές, μέλη του πρώην Γιουγκοσλαβικού Στρατού, της Χωροφυλακής Στρατού και της 

Αστυνομίας. Ανήκαν είτε στο Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα (ΝΟΡ)
288

 του Τίτο ή στους 

Τσέτνικ του Μιχαήλοβιτς.
289

 Οι τελευταίοι είχαν συλληφθεί κυρίως στα τέλη Αυγούστου του 

1942, όταν οι Γερμανοί είχαν χάσει την εμπιστοσύνη απέναντί τους. Ανάμεσά τους 

βρίσκονταν και άνθρωποι, οι οποίοι πριν από τον πόλεμο ανήκαν στο Δημοκρατικό, το 

Ριζοσπαστικό, το Αγροτικό ή άλλα κόμματα. Υπήρχαν ποινικοί που εξέτιαν την ποινή τους 

                                                 
285

 Προσωρινό στρατόπεδο στο Κραγκούγιεβατς, του οποίου οι τελευταίοι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στη 

Μπάνιτσα (Banjica) στις 18 Σεπτεμβρίου 1944, όταν και έκλεισε, Begović, τόμ. 1, ό.π., σσ. 345, 348. 
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 Pešić, ό.π., σσ. 65-66 
287

 Για 501 άτομα κάνει λόγο ο Μίλιβοϊε Γκράντιτς (Milivoje Grandić), αιχμάλωτος στο στρατόπεδο Παύλος 
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και τανάπαλιν»], σ. 643.  
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 NOP: Narodnooslobodilački pokret (Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα). Ήταν ένα κίνημα αντίστασης στη 

Γιουγκοσλαβία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, του οποίου ηγούνταν το ΚΚΓ με επικεφαλής 

τον Γιόζιπ Μπροζ Τίτο (Josip Broz Tito). Ένοπλη δύναμη του Κινήματος, αρχικά, αποτελούσαν τα 

Αποσπάσματα, μία μορφή στρατιωτικών - τοπικών σχηματισμών, τα οποία δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 

1941 και είχαν ενεργή συμμετοχή στις κατά τόπους ένοπλες εξεγέρσεις και στόχο τον γενικευμένο πόλεμο.  
289

 Για τις φυλακίσεις και τους εκτοπισμούς των Τσέτνικ, εντός κι εκτός Γιουγκοσλαβίας, βλ. Aleksandar 

Stamatović, Istina o četnicima, ZIPS, Beograd 2000 [Η αλήθεια για τους Τσέτνι], passim. Ειδικά  για την Ελλάδα 

και τα στρατόπεδα Χαρμάνκιοϊ και Παύλος Μελάς βλ. σ. 179. 
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στη φυλακή της Άντα Τσιγκάνλια (Ada Ciganlija),
290

 από όπου τους πήραν οι Γερμανοί, 

κερδοσκόποι και μαυραγορίτες, κάποιοι που είχαν πολεμήσει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

και άλλοι στο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Ήταν ηλικίας δεκατεσσάρων έως εβδομήντα
291

 

ετών, με μέσο όρο τα τριάντα δύο έτη, είκοσι δύο ανήλικα αγόρια, όπως και σαράντα τρία 

κάτω των είκοσι ετών.
292
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Μ.Ο. ηλικίας Νεαρότερος Γηραιότερος Κάτω των 20 Ανήλικοι - 

32 14 71 43 22 - 

Πίνακας ΙΙ: Οι Γιουγκοσλάβοι κρατούμενοι στο Χαρμάνκιοϊ 

 

      Μία ομάδα από τους μελλοντικούς ενοίκους του Χαρμάνκιοϊ ήταν συλληφθέντες κατά τη 

διάρκεια εξέγερσης σε περιοχές της Σερβίας,
293

 όπως το Νοέμβριο του 1941 ανήκοντες στο 

απόσπασμα του ΝΟΡ του Ποζάρεις (Požarevac).
294

 Οι Γερμανοί διέλυσαν αυτό το 

απόσπασμα και τους έστειλαν σε φυλακές και κατόπιν στο στρατόπεδο της Μπάνιτσα, όπου 

έμειναν ως τις 14 Ιανουαρίου 1943, οπότε και οδηγήθηκαν στο Χαρμάνκιοϊ. Κατάγονταν από 

                                                 
290

 Φυλακή ευρισκόμενη στο ομώνυμο νησί του ποταμού Σάβα στο Βελιγράδι, για ποινικούς και κατόπιν για 

πολιτικούς κρατούμενους. Λειτούργησε από το 1920 έως το 1954 που έκλεισε. 
291

 Κατά την καταγραφή των κρατουμένων συναντήσαμε αρκετούς με ηλικία άνω των πενήντα, ακόμη και άνω 

των εξήντα ετών (γεννηθέντες το 1882 για παράδειγμα). Επίσης, η συχνή προσφώνηση «θείος» των νεαρότερων 

δείχνει πως όντως υπήρχαν άνθρωποι στο στρατόπεδο «μιας κάποιας ηλικίας». 
292

 Pešić, ό.π., σ. 67-69. 
293

 Colić, “Pregled operacija” , σ. 25, 
294

 Η λίστα των συλληφθέντων με καταγωγή το Ποζάρεβατς που οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο της Μπάνιτσα 

Βελιγραδίου και κάποιοι εξ αυτών «σε αιχμαλωσία», χωρίς να αναφέρεται η χώρα «αιχμαλωσίας», στο: Nikolić 

(ur.-επ.), “Logor Banjica 1941-1944”, σσ. 34-141. 
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περιοχές εγγύς του Ποζάρεβατς (ανατολική Σερβία),
295

 ήταν άνθρωποι μέσης ηλικίας, αλλά 

και εικοσάχρονα παιδιά, κυρίως δε αγρότες και εργάτες.
296

  

      Σε μία άλλη περίπτωση, στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν τη διείσδυση των 

Γερμανών στο Ούζιτσε (Užice), συνελήφθησαν 718 άτομα
297

 ανάμεσα στις πόλεις 

Κραγκούγιεβατς (Kragujevac) και Τσάτσακ (Čačak).
298

 Ανήκαν στο απόσπασμα του ΝΟΡ 

του Κραγκούγιεβατς και της Σουμάντια (Šumadija) και αφού «θήτευσαν» σε μία σειρά από 

φυλακές και στρατόπεδα, στις 25 Δεκεμβρίου
299

 μεταφέρθηκαν στη Μπάνιτσα. Οι 

περισσότεροι εξ αυτών ήταν νεαροί σε ηλικία, εργάτες και αγρότες, άνθρωποι
 
μέσης ηλικίας 

και με καταγωγή από περιοχές του Κραγκούγιεβατς και της Σουμάντια. 

      Τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1941 συνελήφθησαν και αντάρτες από άλλα 

αποσπάσματα, όπως του Κράλιεβο (Kraljevo),
300

 του Ούζιτσε και άλλων περιοχών, πολλοί 

από τους οποίους είχαν τελικό προορισμό το Χαρμάνκιοϊ. Ήταν κι αυτοί άνθρωποι ίδιας 

ηλικίας με τους προηγούμενους, εργάτες οι περισσότεροι, αλλά και αγρότες και κατάγονταν 

από τις περιοχές όπου αγωνίζονταν. 

      Μέσα στο 1942 η τακτική των Γερμανών αναφορικά με τους αιχμαλώτους στα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης άλλαξε και αντί να προορίζονται για μαζικές εκτελέσεις οι 

αιχμάλωτοι άρχισαν να χρησιμοποιούνται ως εργατικό δυναμικό, προοριζόμενοι και για 

περιοχές εκτός Γιουγκοσλαβίας.
301

 Τότε ξεκίνησε και η μεταφορά των αιχμαλώτων από 

συγκεκριμένα στρατόπεδα της Γιουγκοσλαβίας, από τη Μπάνιτσα και το Σάιμιστε του 

                                                 
295

 Εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τους Γερμανούς η ανατολική Σερβία με τα πλούσια κοιτάσματα σιδήρου, 

χαλκού και άνθρακα. Μόνο το Μπορ είχε 6.101 εργάτες το 1939 και 5.492 το 1940, εξ ου και τα πολυάριθμα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης στην περιοχή (πάνω από είκοσι και με απόσταση πέντε - έξι χιλιόμετρα το ένα από 

το άλλο). Slobodan Bosiljčić, Srbija u narodnooslobodilačkoj borbi, Istočna Srbija, Nolit - Prοsveta, Beograd 

1963 [Η Σερβία στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, Η ανατολική Σερβία, Νόλιτ, Βελιγράδι 1963], σσ. 119-120.  
296

 Pešić, ό.π., σσ. 25-26 
297

 Την περίοδο που δε μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα στους Τσέτνικ και του Παρτιζάνους, οπότε 

τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για τους Γερμανούς. 
298

 Το Τσάτσακ (πόλη της Σερβίας 140 χιλ. νοτίως του Βελιγραδίου) είχε μεγάλη συμμετοχή στο στρατόπεδο 

της Μπάνιτσα. Από εκεί πολλοί κρατούμενοι εκτοπίστηκαν σε διάφορα ναζιστικά στρατόπεδα της Ευρώπης, 

ανάμεσά τους και σε αυτά της Θεσσαλονίκης, όπου έχασαν τη ζωή τους 21 άτομα. Radisav S. Nedović, 

Čačanski kraj u NOB 1941-1945. Čačani i Dragačevci logoraši Banjice, Jel Mil, štamparija BAJIĆ / SUBNOR 

Čačak, Čačak 2012 [Η περιοχή του Τσάτσακ στο ΝΟΒ [Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας]1941-1945. Οι 

κρατούμενοι της Μπάνιτσα από το Τσάτσακ και το Ντραγκάτσεβο, Γιελ Μιλ, εκτυπώσεις Μπάιτς, ΕΣΑΕΑ 

[Ένωση Συνδέσμων Αγωνιστών Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα] Τσάτσακ,, Τσάτσακ 2012], σ. 12. 
299

 Ήταν η πρώτη μεγάλη μεταφορά από το Σάιμιστε στη Μπάνιτσα και όλοι αυτοί μεταφέρθηκαν συνολικά στο 

Χαρμάνκιοϊ στις 15 Ιανουαρίου 1943 Begović, τόμ. 1, ό.π., σ. 342. 
300

 Μόλις ένα – δύο μήνες πριν το Κράλιεβο «συμμετείχε» στη μαζική αντεκδίκηση με πάνω από 2.000 θύματα 

λόγω της εξέγερσης των κατοίκων του, Silvija Krejaković, “Kraljevo, oktobra 1941: žrtve masovne odmazde 

poreklom sa područja koje gravitira Donjoj Gradini”, u: Tanja Tuleković (ur.), spomen- područja Donja 

Gradina, Topola (časopis), god. IV, br. 4, [«Κράλιεβο, [γεγονότα] Οκτωβρίου 1941: τα θύματα της μαζικής 

αντεκδίκησης καταγωγής από την περιοχή με επίκεντρο τη Ντόνια Γκράντινα», Τάνια Τουλέκοβιτς (επιμ.), 

μνημείο – περιοχή Ντόνια Γράντινα, Τοπόλα, έτ. IV, τεύχ. 4], passim. 
301

 Για την ανάγκη εργατικής δύναμης από το Ράιχ βλ. Mark Mazower, Σκοτεινή ήπειρος, Ο ευρωπαϊκός 

εικοστός αιώνας, πέμπτη έκδοση, Αλεξάνδρεια, μετάφρ. Κώστας Κουρεμένος, Αθήνα 2013, σ. 158-160. 
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Βελιγραδίου και τον Ερυθρό Σταυρό του Νις, είτε στη Γερμανία και τη Νορβηγία, είτε σε 

άλλες κατεχόμενες χώρες. Ένας τέτοιος προσανατολισμός έδινε τη δυνατότητα αυτή την 

περίοδο στους Γερμανούς για νέες συλλήψεις και την αιχμαλώτιση και μεταφορά ενός 

μεγάλου αριθμού νέων ανθρώπων στα πολυάριθμα γερμανικά στρατόπεδα ανά την Ευρώπη, 

ανάμεσά τους κι αυτά της Θεσσαλονίκης Χαρμάνκιοϊ και Παύλος Μελάς.  

      Έτσι, κατά τη διάρκεια του 1942,
302

 συνελήφθησαν στη Σερβία και λίγους μήνες μετά 

μεταφέρθηκαν στο Χαρμάνκιοϊ, άνθρωποι που ανήκαν στα αποσπάσματα του ΝΟΡ των 

Ούζιτσε, Βάλιεβο (Valjevo), Ποζάρεβατς, Σουμάντια, Τσάτσακ
303

 και άλλων περιοχών της 

Σερβίας. Παρεμφερείς κι εδώ οι ηλικίες και τα επαγγέλματα με τους προηγούμενους κι ο 

τόπος καταγωγής τους, κατά το πλείστον, ίδιος με αυτόν του αποσπάσματος, στο οποίο 

ανήκαν.
304

  

      Εκτός από τη Σερβία, όμως, εξεγέρσεις υπήρξαν και στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη,
305

 

όπου  οι μαζικές σφαγές
306

 στο Πριέντορ (Prijedor),
307

 αλλά και αλλού, όξυναν τις ήδη 

μεγάλες εθνικές και θρησκευτικές τους αντιθέσεις. Στην ανατολική Βοσνία
308

 από το 

φθινόπωρο του 1941 και ως τα μέσα του 1942, αν και τα παρτιζάνικα αποσπάσματα 

αντιστέκονταν με επιτυχία, ένας μεγάλος αριθμός Παρτιζάνων αιχμαλωτίστηκε κατά τη 

διάρκεια εκείνων των μαχών, ανάμεσά τους και αρκετοί από τους μελλοντικούς 

κρατουμένους του Χαρμάνκιοϊ. Αυτοί μεταφέρθηκαν σε διάφορα στρατόπεδα πριν 

καταλήξουν στη Μπάνιτσα, από όπου στις 14 Ιανουαρίου 1943 εστάλησαν στο Χαρμάνκιοϊ. 
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 Για τις επιχειρήσεις του 1942 στη Σερβία βλ. Colić, “Pregled operacija”, σσ. 31-37. 
303

 Για την εξέγερση στο Τσάτσακ, αλλά και τον «ιδιαίτερα αιματηρό»  εμφύλιο μεταξύ Τσέτνικ και 

Παρτιζάνων στην περιοχή βλ. Davidović - Timotijević, “Drugi svetski rat u Čačanskom kraju”, passim.  
304

 Pešić, ό.π., σσ. 33-35. 
305

 Για το απελευθερωτικό κίνημα στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη βλ. Rasim Hurem, Kriza NOP-a u Bosni i 

Hercegovini krajem 1941 i početkom 1942, Svjetlost, Sarajevo 1972, [Η κρίση του ΝΟΡ στη Βοσνία και 

Ερζεγοβίνη στα τέλη του 1941 και αρχές του 1942, Φωτισμός, Σαράγιεβο 1972], passim 
306

 Για τις μεμονωμένες, αλλά και τις μαζικές σφαγές βλ., Jovan Babić, “Kako su se “dogodile” Garavice?” (ΣΣ. 

Garavice, κοντά στο Bihac της Βοσνίας, μέρος μαζικών εκτελέσεων από τους Ούστασε άνοιξη / καλοκαίρι 

1941), u: Branko Vukadinović (ur.) Prvi okrugli sto “Garavice 1941”. Zbornik saopštenja, svjedočenja i 

dokumenata”, “Una” i “Trivunija line”, Banja Luka 2010 [«Πώς “συνέβησαν” οι Γκαράβιτσε;», Βουκαντίνοβιτς 

(επ.), Η πρώτη στρογγυλή τράπεζα “Γκαράβιτσε 1941”. Συλλογή ανακοινώσεων, μαρτυριών και εγγράφων”, 

“Ούνα” και “Τριβούνια λάιν”, Μπάνια Λούκα 2010], σσ. 41. 
307

 Εκτός από Σέρβους στο Πριέντορ γίνεται λόγος και για 143 Εβραίους που βρήκαν το θάνατο τον Ιούλιο του 

1941 από τους Ούστασε, Jakov Danon, “Stradanje bihaćkih jevreja,” u: Vukadinović (ur.), Prvi okrugli sto 

“Garavice 1941”. [Ντάνον Γιάκοβ, «Ο χαμός των Εβραίων του Μπίχατς»], σ. 46. Επίσης, Vedrana Adamović, 

“Stradanje Jevreja u Prijedoru 1941/1942”, u: Tuleković (ur.) spomen-područja Donja Gradina, Topola 

(časopis), god. IV, br.IV [«O χαμός των Εβραίων στο Πριέντορ 1941/1942», Τουλέκοβιτς (επ.), Μνημείο – 

περιοχή Ντόνια Γκράντινα, Τοπόλα, έτος IV, τεύχ. 4], σσ. 97-121, passim, της ιδίας: “Ilindanski pokolj u 

Prijedoru 1941 godine”, u: Tuleković (ur.) spomen-područja Donja Gradina, Topola časopis), god. IV, br.V [«Η 

σφαγή στο Πριέντορ του Προφήτη Ηλία το 1941, Τουλέκοβιτς (επ.), «Μνημείο»], σσ. 70-104, passim. 
308

 Es Ad Tihić, (ur,), Istočna Bosna u NOB-u, 1941-1944, sjećanja učesnika. Ratna prošlost naših naroda, 

knjiga 124, voinoizdavački zavod, Beograd 1971 [Η ανατολική Βοσνία στο ΝΟΒ, 1941-1944, Μνήμες των 

συμμετεχόντων, Το πολεμικό παρελθόν των λαών μας, 124 βιβλ., Στρατιωτικός εκδοτικός οίκος, Βελιγράδι 

1971], passim. Για τις επιχειρήσεις στην ανατολική Βοσνία βλ. Colić, “Pregled operacija”, σσ. 41-46.  
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Προέρχονταν από περιοχές της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, ήταν άνθρωποι από είκοσι έως 

σαράντα ετών περίπου και οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν αγρότες.
309

 

      Μία άλλη ομάδα αιχμαλώτων που κατέληξε, επίσης, στο Χαρμάνκιοϊ υπήρξαν μέλη της 

6ης ανατολικο-βοσνιακής ταξιαρχίας
310

 και κατάγονταν από μέρη της Βοσνίας και 

Ερζεγοβίνης. Ορισμένοι από αυτούς εστάλησαν αρχικά σε κάποια φυλακή της περιοχής, από 

όπου στις 18 Δεκεμβρίου 1942 μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο του Σάιμιστε και στις 25 σε 

αυτό της Μπάνιτσα. Στις 14 Ιανουαρίου 1943 οδηγήθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα 

συμπατριωτών τους στο Χαρμάνκιοϊ.
311

   

      Στην Κροατία η εξέγερση ξεκίνησε ως αντίδραση στην τρομοκρατία των Ούστασε και 

των διώξεων εναντίον του σερβικού πληθυσμού. Της εξέγερσης ηγείτο η ΚΕ (Κεντρική 

Επιτροπή) του ΚΚΚ (Κομμουνιστικό Κόμμα Κροατίας). Κατά τη διάρκεια του 1942 πολλοί 

από τους εξεγερθέντες σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις, άλλους, όμως, τους συνέλαβαν σε 

αντίποινα οι Γερμανοί από τις περιοχές της Σλαβονίας, του Ζάγκρεμπ και από αλλού. 

Ανάμεσά τους ήταν και αυτοί που εστάλησαν αρχικά στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του 

Σάιμιστε ή της Μπάνιτσα και αργότερα συμπεριλήφθησαν στην ομάδα, η οποία αναχώρησε 

για το Χαρμάνκιοϊ.
312

  

      Στη Σλοβενία, πάλι, η εξέγερση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1942 ήταν γύρω από τα 

βιομηχανικά κέντρα.
313

 Στο Χαρμάνκιοϊ δεν έφτασαν κρατούμενοι που να συνελήφθησαν ή 

να αιχμαλωτίστηκαν στη Σλοβενία, αλλά κάποιοι λίγοι Σλοβένοι συνελήφθησαν είτε ως 

εργαζόμενοι στη Σερβία, είτε ως ύποπτοι συνεργασίας με το ΝΟΡ στο Μαυροβούνιο, είτε ως 

Τσέτνικ αξιωματικοί στην Ερζεγοβίνη και εστάλησαν στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους 

υπολοίπους συμπατριώτες τους.
314

 

      Τέλος, στην ΠΓΔΜ, ένα τμήμα της οποίας βρισκόταν υπό βουλγαρική κι ένα άλλο υπό 

ιταλική κατοχή, το κίνημα των Παρτιζάνων, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της 

Γιουγκοσλαβίας, ήταν πολύ πιο αδύνατο.
315

 Κατά τη διάρκεια του Μαΐου του 1941 οι 
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 Pešić, ό.π., σσ. 48-53. 
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 Τη δημιούργησε ο Tempo, “Memoari I”, σ. 278. 
311

 Pešić, ό.π., σσ. 54-56. 
312

 Στο ίδιο, σσ. 58-59. 
313

 Terzić, (odg, red. - υπ. εκδ.), «Oslobodilački rat», σσ. 102-106. 
314

 Pešić, ό.π., σσ. 61-62. Terzić, Brajović, Hotić, Biljan, Popovlć, Radošević, ό.π., σσ. 61-62. 
315

 Colić, “Pregled operacija”, σσ. 30-32. Η ήπια δράση Τσέτνικ και Παρτιζάνων στην περιοχή οφείλονταν τόσο 

στην παθητική στάση των κατοίκων, στην αγριότητα του Βούλγαρου κατακτητή, όσο και στην παρουσία σε ένα 

τμήμα της χώρας αλβανικού πληθυσμού, Stamatović, “Istina o Četnicima”, σσ. 262-263. Τους πρώτους μήνες 

του 1943 και με την έλευση του σχηματίστηκαν αποσπάσματα σε όλη την ΠΓΔΜ, κάποια από τα οποία – στην 

περιοχή ανάμεσα στις σιδηροδρομικές γραμμές Βέλες - Μοναστήρι και Βέλες - Γευγελή – είχαν ως αποστολή να 

συνδεθούν με τους Έλληνες αντάρτες, βλ. Tempo, “Memoari I”, σσ. 324-326.  
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περισσότερες κομματικές οργανώσεις του ΚΚΓ
316

 άρχισαν να οργανώνουν ένοπλα τμήματα, 

ενώ η εξέγερση ξεκίνησε στις 22 Αυγούστου 1941, οπότε και δημιουργήθηκε το παρτιζάνικο 

απόσπασμα των Σκοπίων
317

 κι αργότερα τα αποσπάσματα του Πρίλεπ (Prilep) και του 

Κουμάνοβο (Kumanovo), τα οποία, όμως, σύντομα διαλύθηκαν και οι αντάρτες που δεν 

έχασαν τη ζωή τους, φυλακίστηκαν. Στα δύο στρατόπεδα δεν υπήρξαν κρατούμενοι από τη 

συγκεκριμένη περιοχή, πλην ενός με καταγωγή από το Γκόστιβαρ (Gostivar), ο οποίος, όμως, 

ζούσε, εργαζόταν και συνελήφθη στο Βελιγράδι τον Ιούνιο του 1942.
318

   

      Το κίνημα των Τσέτνικ
319

 στη Γιουγκοσλαβία ήταν κι αυτό οργανωμένο, αλλού λιγότερο 

κι αλλού περισσότερο, με αποσπάσματα σε διάφορες περιοχές της χώρας (στη Σερβία, στο 

Μαυροβούνιο, στη Βοσνία, στην Ερζεγοβίνη, στην ΠΓΔΜ, στη Σλοβενία), τα οποία κατά 

διαστήματα δρούσαν από κοινού με τους Παρτιζάνους. Έτσι, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη και 

στα δύο στρατόπεδα, όπως θα φανεί στη συνέχεια, υπήρχαν και Τσέτνικ και Παρτιζάνοι.  

 

β) Στο δρόμο για το Χαρμάνκιοϊ 

 

      Οι κρατούμενοι ξεκίνησαν από το στρατόπεδο της Μπάνιτσα τη νύχτα της 13
ης

 προς 14
η
 

Ιανουαρίου 1943. Το βράδυ εκείνο ήταν πολύ ιδιαίτερο, όπως θυμόταν αργότερα οι ίδιοι, 

αφού αστυνομικοί και φύλακες ως το ξημέρωμα, φωνάζοντας και διατάζοντας, ανοιγόκλειναν 

με τα κλειδιά όλη την ώρα τις πόρτες των κελιών, όπου βρισκόταν άνθρωποι στην κυριολεξία 

ο ένας πάνω στο άλλο, μισοκοιμισμένοι και ανήσυχοι. Ανάμεσα σε όλους αυτούς υπήρχε και 

κάποιος ανώτερος, όπως φαινόταν από την ενδυμασία του, ο Γιόβαν Κρνιτς (Jovan Krnjić), 

υπολοχαγός του Γιουγκοσλαβικού Στρατού. Επίσης, ένας με αστυνομική στολή, ο Ίλια 

Χατζιμάνιτς (Ilija Hadžimanić) από το Νις, πράκτορας της Ειδικής Αστυνομίας Βελιγραδίου 

και ένας με στολή της Χωροφυλακής, ο Τόντορ Κετσμάνοβιτς (Todor Kecmanović), 

υπαξιωματικός της Χωροφυλακής και Τσέτνικ.
320

 Οι υπόλοιποι ήταν πολίτες και ενδεδυμένοι 

ποικιλοτρόπως. Στην πλειοψηφία τους φορούσαν καπέλα και παλτό, αρκετοί κοστούμια, τα 

οποία ήταν λερωμένα και τσαλακωμένα, κάποιοι και γραβάτες. Ήταν αξύριστοι και έφερναν 

                                                 
316

 Για την  οργάνωση των κομμουνιστών στην ΠΓΔΜ βλ. Svetozar Vukmanović - Tempo, Borba za Balkan, 

Globus, Zagreb 1981 [Ο αγώνας για τα Βαλκάνια, Σφαίρα, Ζάγκρεμπ 1981], σσ. 15-24. Mihailo Apostolski, 

Jovan Popovski, “[Period] 1918-1943 i 1943-1946”, u: Boris - Karče Aleksovski, ΝΟΒ Makedonije, “Narodna 

Zadruga”, Skopje 1964 [«Η περίοδος 1918-1943 και 1943-1946», Αλεξόβσκι, Οι ΝΟΒ [Εθνικοαπελευθερωτικοί 

Αγώνες] της ΠΓΔΜ, Εθνικός Όμιλος, Σκόπια 1964], passim. Σφέτας, ό.π., σσ. 144-145. 
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Тодор Чепреганов, Историја на македонскиот народ, Инстнтут за национална нсторија, Скорје 2008, 

[Η ιστορία του μακεδονικού λαού, Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, Σκόπια 2008], σσ. 260, 263-265.  
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 Pešić, ό.π., σ. 63. 
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 Stamatović, ό.π., σσ. 263-269. Radoje L. Knežević (ur.), Knjiga o Draži, Catena Mundi, Beograd 2017, 

[Βιβλίο για τον Ντράζα [Μιχαήλοβιτς], Βελιγράδι 2017], passim. 
320

 Pešić, ό.π., σ. 76 
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σακίδια, βαλίτσες και τσάντες, κουβαλούσαν κουβέρτες, κάποιοι ένα δεύτερο ζευγάρι 

παπούτσια και άλλα προσωπικά αντικείμενα «σαν να ετοιμάζονταν για αναχώρηση κάπου για 

χειμερινές διακοπές». Η εμφάνιση δύο Γερμανών αξιωματούχων, του Krieger
321

 και του δρος 

Jung,
322

 τους ανησύχησε, αφού τους είχαν συνδέσει με τις εκτελέσεις. O Γιουγκοσλάβος 

Σβέτοζαρ Βούικοβιτς (Svetozar Vujković), ο επικεφαλής του στρατοπέδου της Μπάνιτσα, 

τους ανέφερε πως εκείνος «φρόντισε», αντί να εκτελεστούν, να πάνε κάπου για εργασία και, 

αν ήταν «καλοί και εργατικοί», οι Γερμανοί θα τους γύριζαν πίσω σε δύο – τρεις ημέρες.
323

  

      Πριν φύγουν τους «εξέτασε» ο δρ Jung ρωτώντας τους αν έχουν πυρετό, ή ψείρες και 

στην περίπτωση που απαντούσαν θετικά δε θα συμπεριλαμβάνονταν σε αυτούς που θα 

αναχωρούσαν. Όλοι είπαν πως ήταν καλά, κάτι που δεν ευσταθούσε κι έτσι μπόρεσαν να 

φύγουν, διαφορετικά αντί για την Ελλάδα ίσως θα κατέληγαν στο Γιάιντσι. Στη συνέχεια τους 

έδωσαν από μία λεπτή κουβέρτα, μία καραβάνα και ένα κουταλοπίρουνο αναδιπλούμενο, 

τους μοίρασαν τρόφιμα για τρεις ημέρες (μισό κιλό ψωμί, εκατό γραμμάρια βούτυρο και 

περίπου 150 γραμμάρια σαλάμι), τα οποία οι περισσότεροι έφαγαν αμέσως, νηστικοί όπως 

ήταν μετά από μήνες πείνας σε φυλακές και στρατόπεδα συγκέντρωσης: «[…] Μετά από 

πέντε-έξι και δέκα ακόμη μήνες πείνας, το να έχεις στη τσάντα [σου] ένα ωραίο, φρέσκο 

ψωμί και σαλάμι […] και βούτυρο […] και να το βλέπεις και κανείς να μη σε εμποδίζει να το 

φας όλο, μα όλο! [...]. Κι ακόμη κι αν ήταν ένα από αυτά, […] τα θανάσιμα αμαρτήματα, στο 

διάβολο, αμάρτησε, φάε!», σημείωνε ένας από τους κρατούμενους.
324

  

      Στις οκτώ το πρωί της 14ης Ιανουαρίου 1943, με τη συνοδεία οπλισμένων Γερμανών 

στρατιωτών, με χιόνι και δριμύ ψύχος, «αποχαιρέτησαν» το μέρος των βασανιστηρίων τους,  

τη Μπάνιτσα και ξεκίνησαν. Δε γνωρίζονταν όλοι μεταξύ τους, ούτε υπήρχε εμπιστοσύνη 

μεταξύ των ομάδων που είχαν διαφορετική αφετηρία. Έτσι, ομάδες που ανήκαν στο ΝΟΡ, 

αυτές των Παρτιζάνων, με ομάδες που ανήκαν ή ήταν συμπαθούντες του Κινήματος των 

Τσέτνικ, ήταν ανταγωνιστικές μεταξύ τους, ενώ οι μικρότερες ομάδες, οπαδοί της οργάνωσης 

του Λιότιτς (Ljotić),
325

 ή της κυβέρνησης Νέντιτς (Nedić) και άλλων μικρότερων 

σχηματισμών, όπως η λεγόμενη «μασονική ομάδα», η οποία στην πλειοψηφία της 

αποτελούνταν από οπαδούς του Μιχαήλοβιτς, του Νέντιτς, όλες αυτές στην πορεία βρέθηκαν 

να συμπορεύονται με μία από τις δύο μεγαλύτερες ομάδες. Ανήσυχοι και αβέβαιοι φοβούνταν 
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 Petar Krieger, έγινε λόγος στο προηγούμενο κεφάλαιο.  
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 Herbert Jung, εγκληματίας πολέμου για εγκλήματα που διεπράχθησαν στη Γιουγκοσλαβία, σύμφωνα με την 
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 Σέρβος πολιτικός, αρχηγός κόμματος, συνεργάτης των ναζιστικών κατοχικών αρχών. 



[69] 

 

τα χειρότερα, όπως την αποστολή σε στρατόπεδα της Γερμανίας, της Αυστρίας ή της 

Νορβηγίας.
326

   

      Η φάλαγγα αποτελούνταν από ανθρώπους κάθε ηλικίας - μαθητές, φοιτητές, μεσήλικες, 

άνδρες με άσπρα μαλλιά. Έφτασαν με μεγάλη δυσκολία στο σιδηροδρομικό σταθμό του 

Τόπτσιντερ (Topčider)
327

 με ύβρεις, σπρωξίματα, με τον υποκόπανο και το συνεχές los! (πιο 

γρήγορα!) και fünf!  (ανά πέντε!) των Γερμανών. Στο σταθμό τους περίμεναν κάποιοι 

συγγενείς τους, για να τους αποχαιρετήσουν έστω και από μακριά. Επιβιβάστηκαν στα κρύα 

και σκοτεινά βαγόνια του φορτηγού τραίνου που προορίζονταν για τη μεταφορά ζώων,
328

 από 

62-63 άτομα στο καθένα. Το πάτωμα ήταν γεμάτο λάσπες κι εκείνοι μισοπαγωμένοι και 

στριμωγμένοι, αλλά και ευχαριστημένοι, εν μέρει, που εγκατέλειψαν το στρατόπεδο της 

Μπάνιτσα, όπου μέρα - νύχτα γίνονταν εκτελέσεις αντεκδίκησης. Τους πέταξαν από ένα 

δοχείο για τις φυσικές τους ανάγκες, ασφάλισαν τις πόρτες, τα παραθυράκια ήταν ήδη 

καλυμμένα με αγκαθωτά συρματοπλέγματα και ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν. 

      Ως το βράδυ, όμως, το τραίνο δεν είχε ξεκινήσει. Η κούραση τους είχε καταβάλει και ο 

εκνευρισμός τους μεγάλωνε. Είχαν φάει και το τελευταίο ψίχουλο και όπως δεν είχαν νερό, 

προσπαθούσαν να σβήσουν τη δίψα τους με χιόνι από τα παραθυράκια του τραίνου. Επίσης, 

δεν είχαν πού να καθίσουν και στέκονταν, ή κάθονταν ανακούρκουδα, αφού το πάτωμα ήταν 

υγρό και βρώμικο. Όσοι βρίσκονταν κοντά στα παράθυρα, έβλεπαν τους Γερμανούς να 

κάθονται στα τραπέζια του σταθμού, να τρώνε και να πίνουν προκαλώντας τη ζήλεια και τη 

μήνη τους.
329

 Άλλοι, πάλι, έδιωξαν όλες τις κακές αναμνήσεις από το Σάιμιστε και τη 

Μπάνιτσα, ξέχασαν και τα  δωμάτια «εκκαθαρίσεων» της Μπάνιτσα, το Γιάιντσε «πήγε στον 

αγύριστο», ούτε το κρύο αισθάνονταν, αφού «το φαγητό [ήταν] αρκετό […] [και] έδωσε στον 

οργανισμό θερμότητα».
330

  

      Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 14
ης

 προς 15 Ιανουαρίου 1943 όταν ξεκίνησε το τραίνο. 

Ανακουφίστηκαν, όταν αντιλήφθηκαν πως κατευθύνονται προς το νότο κι όχι προς το βορρά 

και τα στρατόπεδα της Γερμανίας. Όταν έφτασαν στη Γιαγκόντινα (Jagodina),
331

 όπου το 

τραίνο σταμάτησε αρκετά, ένας σιδηροδρομικός υπάλληλος τους ρώτησε πού πηγαίνουν, ενώ 

βρήκε την ευκαιρία να τους δώσει ένα κουτί τσιγάρα και κάποιοι να τον παρακαλέσουν να 

ενημερώσει τους εκεί συγγενείς τους. Το ίδιο συνέβη και σε άλλους σταθμούς. Είχε περάσει 
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 Pešić, ό.π., σσ. 70-71, 73. 
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 Σταθμός στο ομώνυμο προάστιο του Βελιγραδίου. 
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 Πόλη της Σερβίας, 136 χιλιόμετρα νοτίως του Βελιγραδίου. 
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το μεσημέρι της 15
ης

 Ιανουαρίου, όταν το τραίνο σταμάτησε στο Στάλατς (Stalać).
332

 Όσο 

πλησίαζαν προς το Νις, τόσο η αβεβαιότητα μεγάλωνε, αφού η γραμμή εκεί διακλαδίζεται σε 

μερικές κατευθύνσεις, προς την Ανατολική Σερβία και τη Βουλγαρία, προς τα Σκόπια και την 

Ελλάδα. Κάποιοι πίστευαν πως οι Γερμανοί θα τους οδηγούσαν στα ορυχεία του Μπορ, ή της 

Τρέπτσα.
333

 Στις 23:00 μ.μ. της 15
ης

 Ιανουαρίου έφτασαν στο Νις. Στην αποβάθρα υπήρχαν 

μόνο μερικοί Γερμανοί και σιδηροδρομικοί υπάλληλοι, από τους οποίους έμαθαν ότι 

ταξίδευαν για την Ελλάδα και η ανακούφισή τους ήταν μεγάλη. 

      Στις 16 Ιανουαρίου έφτασαν στα Σκόπια. Στην αποβάθρα αυτού του σταθμού υπήρχαν 

παρατεταγμένοι Βούλγαροι στρατιώτες, οι οποίοι, όταν έμαθαν ποιοι είναι, τους έδωσαν 

μερικά κομμάτια ψωμί και τσιγάρα. «Την τρίτη ημέρα, μέσα στο σκοτάδι, φτάσαμε στα 

Σκόπια. Η ζώνη στο παντελόνι μετατοπίστηκε τρεις τρύπες. Πεινάμε, πολύ πεινάμε, αλλά 

βοήθεια δεν υπάρχει!», διαμαρτύρεται τώρα ο Ραντούλοβιτς.
334

 Μετά τα μεσάνυχτα της 17ης
 

Ιανουαρίου το τραίνο ξεκίνησε από τα Σκόπια. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού οι άσχημες 

οσμές, από τόσους ανθρώπους και τα δοχεία νυκτός, ήταν ανυπόφορη και αποφάσισαν την 

ημέρα να ανοίγουν κάποιο παράθυρο και τη νύχτα να τα κρατούν κλειστά. Το κρύο από το 

παράθυρο ήταν δυνατό, αλλά η δυσοσμία παρέμεινε αποπνικτική. Τα δοχεία νυκτός, «τα 

οποία μας έδωσαν οι “πολιτισμένοι” Γερμανοί» άρχισαν να ξεχειλίζουν, αλλά «[εκείνοι] 

κώφευαν στις εκκλήσεις μας να ανοίξουν να τα αδειάσουμε και να τα πλύνουμε», παρατηρεί 

ο Ραντούλοβιτς.
335

 Τέλος, η κούραση τους λύγισε και άρχισαν να κάθονται στο υγρό και 

βρώμικο πάτωμα. Κάποιοι με υψηλό πυρετό, όλες αυτές τις ώρες, ήταν ξαπλωμένοι και 

σκεπασμένοι με τις υγρές κουβέρτες. Και έτσι ακόμη, αισθάνονταν πολύ τυχεροί που έφυγαν 

από τη Μπάνιτσα και γλύτωσαν είτε από μία πιθανή εκτέλεση, είτε από τύφο. 

      Στη μία μετά τα μεσάνυχτα της 18
ης

 Ιανουαρίου 1943, έφτασαν στον τελευταίο σταθμό 

της πατρίδας τους, στη Γευγελή, όπου και διανυκτέρευσαν. Και εκεί, εκτός από τους 

σιδηροδρομικούς υπαλλήλους, υπήρχαν και Βούλγαροι. Οι Γερμανοί μόνο τότε άφησαν με τη 

συνοδεία φρουρών από έναν αιχμάλωτο ανά βαγόνι να φέρει νερό με την καραβάνα από την 

αντλία της αποβάθρας και κάποιοι από αυτούς, να πετάξουν το περιεχόμενο των δοχείων 

νυκτός. Οι σιδηροδρομικοί, όταν έμαθαν ποιοι ήταν, μάζεψαν μερικά κουτιά τσιγάρα και 

κρυφά από τους Βούλγαρους τους τα παρέδωσαν.
336

 Το ξημέρωμα τους βρήκε να 
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προσπαθούν να βρουν ένα χώρο να ξεκουραστούν, να αντιμετωπίσουν το τσουχτερό κρύο και 

την πείνα. «Αισθανόμουν πόνο στο στομάχι. Έκλαιγα […], όχι μόνο εγώ, αλλά μερικοί από 

εμάς στο βαγόνι […]», γράφει ο Ραντούλοβιτς στις «Σημειώσεις» του.
337

  

      Όταν το πρωί της 18
ης

 Ιανουαρίου 1943 άρχισαν να διαφαίνονται τα πρώτα σπίτια της 

Θεσσαλονίκης, οι μελλοντικοί κρατούμενοι του Χαρμάνκιοϊ
338

 συζητούσαν μεταξύ τους τα 

«θετικά» της όλης κατάστασης. Έλεγαν πως πρόκειται για μία φιλική σε αυτούς χώρα, η 

οποία κατακτήθηκε από τον ίδιο εχθρό, ότι οι κάτοικοί της πολέμησαν επί μακρόν και 

γενναία εναντίον της Ιταλίας του Μουσολίνι για την ασφάλεια των συνόρων τους και 

εμμέσως και των γιουγκοσλαβικών. «Σαν από ένστικτο» αισθάνονταν πως σε κάθε 

περίπτωση θα ήταν καλύτερα από ότι στο Βελιγράδι, στη Μπάνιτσα». Πολλοί από αυτούς, 

ιδίως οι μικρότερης ηλικίας που δεν είχαν ξαναδεί θάλασσα, αντικρίζοντας τον Αξιό ποταμό 

πλημμυρισμένο, τον πέρασαν για θάλασσα κι άρχισαν να κάνουν όνειρα, πως ίσως δουν 

«πλοία μεγάλα σα σπίτια», πως ίσως μπουν σε κάποιο από αυτά και ίσως μπορέσουν να 

κολυμπήσουν.
339

 

      Έτσι, έφτασαν κοντά στο χωριό Χαρμάνκιοϊ
340

 και στο ομώνυμο στρατόπεδο, που στο 

εξής οι κρατούμενοι θα ονόμαζαν και θα έμενε γνωστό στη μνήμη τους ως «Χαρμάκι». Εκεί 

τους περίμεναν δέκα Γερμανοί στρατιώτες, οι φρουροί του μελλοντικού τους στρατοπέδου, 

μέλη μιας μηχανοκίνητης μονάδας της Βέρμαχτ και ο διοικητής του. Κατέβηκαν από το 

τραίνο οι υγιείς και όσοι διατηρούσαν ακόμη τις δυνάμεις τους και οι ασθενείς και ανήμποροι 

με τη βοήθεια των συμπατριωτών τους. Οι Γερμανοί, που περίμεναν ένα πλήρωμα υγιές και 

δυνατό, παραξενεμένοι άρχισαν να τους φωτογραφίζουν. «Εμείς ζητήσαμε πεντακόσιους 

ανθρώπους για εργασία κι αυτοί μας έστειλαν ζωντανά πτώματα», ακούστηκε να λέει ο ένας 

από αυτούς. «Επί μήνες βρισκόμασταν στη Μπάνιτσα και στο Σάιμιστε με 120 γραμμάρια 

ψωμί και μία καραβάνα σούπα από λάχανο για εικοσιτέσσερις ώρες και περίμεναν να 

μοιάζουμε με ανθρώπους, με εργάτες ικανούς να εργαστούν στα γερμανικά συστήματα 

εκμετάλλευσης εργατικής δύναμης!», θα σχολιάσει ο Ραντούλοβιτς.
341

 Ο Ράντε Βούκοτιτς 

(Rade Vukotić), καφετζής από το Κράλιεβο, ο οποίος γνώριζε γερμανικά και είχε αναλάβει 
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ήδη από το Βελιγράδι το ρόλο του διερμηνέα, εξήγησε στο διοικητή γιατί κάποιοι δεν είχαν 

κατεβεί ακόμη από το τραίνο κι εκείνος προέτρεπε τους στρατιώτες να μη βιάζονται, 

λέγοντάς τους: «βλέπετε πως οι άνθρωποι είναι ημιθανείς».
342

 

      Κατέβηκαν και οι τελευταίοι όπως - όπως, εκτός από έναν, ο οποίος είχε αφήσει την 

τελευταία του πνοή μέσα στο βαγόνι, μη αντέχοντας στην πείνα, στο κρύο και στην 

ταλαιπωρία. Ήταν ο Σέρβος Νίκολα Στάνκοβιτς (Nikola Stanković), το πρώτο 

γιουγκοσλαβικό θύμα αιχμαλωσίας στη Θεσσαλονίκη, ο θάνατος του οποίου 

αντιμετωπίστηκε με πλήρη αδιαφορία από τον επικεφαλής της συνοδείας.  

      Μετά από πορεία σχεδόν δύο ωρών και μία απόσταση τριών χιλιομέτρων, με τους 

ασθενείς και αδύναμους υποβασταζόμενους και τυλιγμένους με κουβέρτες συχνά να 

λιποθυμούν, κάτω από τη βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα, βρέθηκαν στο συνοικισμό 

Χαρμάνκιοϊ.
343

 Οι κάτοικοι, βλέποντάς τους, βγήκαν από τα σπίτια τους και από εκείνη την 

πρώτη στιγμή ενδιαφέρθηκαν προσφέροντάς τους ψωμί και τσιγάρα, «μία “επίθεση” ψωμιού 

και τσιγάρων», σύκα, μέχρι και τσαλακωμένα χαρτονομίσματα.
344

 Από τη δεξιά πλευρά του 

δρόμου, σε μια πλαγιά, είδαν ένα μακρύ, ισόγειο κτήριο, ένα στάβλο περιφραγμένο με 

αγκαθωτό συρματόπλεγμα, όπου ήδη υπήρχαν φρουροί.
345

 Κατάλαβαν πως αυτό θα ήταν το 

μελλοντικό τους στρατόπεδο. Μπήκαν στην αυλή, εναπόθεσαν κάτω στις λάσπες τους 

αρρώστους, αφού δεν τους επιτράπηκε να μπουν μέσα και παρατάχθηκαν. Οι τέσσερις 

τελευταίοι έφεραν το νεκρό σώμα του συμπατριώτη τους, το οποίο έθαψαν αμέσως εκεί πίσω 

από το φράχτη του στρατοπέδου.
346

   

 

γ) Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του στρατοπέδου, η «εσωτερική διοίκηση» 

 

      Σε μία έκταση τριών στρεμμάτων ουσιαστικά υπήρχε μόνο ένας στάβλος, του οποίου ο 

ιδιοκτήτης, ως τη συνθηκολόγηση της Ελλάδας, διατηρούσε ζώα.
347

 Ο στάβλος, με την 
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επίταξη των Γερμανών, έγινε αποθήκη και όταν επρόκειτο να έρθουν οι κρατούμενοι, τις 

άδειασαν και περιέφραξαν γύρω στα δύο στρέμματα με αγκαθωτό συρματόπλεγμα.
348

 Ο 

χώρος, ο οποίος προοριζόταν για χώρος κατοικίας τους, ήταν κτισμένος σε σχήμα «Γ» και η 

μία πτέρυγά του είχε δυτικό και η άλλη βόρειο προσανατολισμό. Στη δεύτερη πτέρυγα 

υπήρχε και ένα πατάρι με τρεις μικρότερους χώρους. Από την ανατολική πλευρά και σε 

απόσταση είκοσι μέτρων από την περίφραξη του στρατοπέδου βρίσκονταν οι σιδηροδρομικές 

γραμμές. Ανάμεσα στις γραμμές και στην περίφραξη περνούσε ένας αγροτικός δρόμος. Από 

τη δυτική πλευρά βρισκόταν μία αποθήκη με οικοδομικά υλικά και από τη νότια, δέκα μέτρα 

περίπου από την περίφραξή του, το, εντελώς απεριποίητο και σχεδόν εγκαταλειμμένο, Ινδικό 

νεκροταφείο
349

 από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Γύρω από το στρατόπεδο δεν υπήρχε τίποτε, 

παρά μόνο ένα μικρό κτήριο με μία παλιά και χαλασμένη αντλία νερού. Νερό, βεβαίως, δεν 

υπήρχε. Στο στρατόπεδο – στάβλο και στα τρία τμήματα, έμπαινε κανείς από το μέσο της 

βόρειας πτέρυγας. Κάθε τμήμα είχε μήκος δεκαέξι μέτρα περίπου. Εσωτερικά, δίπλα στον 

τοίχο, από τη μία και από την άλλη πλευρά, ήταν κτισμένες διώροφες «κουκέτες». Το 

πάτωμα, φτιαγμένο από τσιμέντο και εν μέρει από «τουρκικό καλντερίμι», ήταν βρώμικο από 

κοπριά ζώων, άχυρο και σανό. Στον κάθε χώρο υπήρχε μία λάμπα κρεμασμένη στο ταβάνι 

και ένα δοχείο νυκτός. Και στην άλλη πτέρυγα υπήρχε μία είσοδος, απ’ όπου έμπαινε κανείς 

σε ένα μικρότερο χώρο και από εκεί σε ένα μεγαλύτερο, όπου επίσης υπήρχαν κουκέτες. Σε 

ένα άλλο χώρο τριάντα τετραγωνικών περίπου ήταν η κουζίνα. Αυτοί ήταν όλοι οι χώροι που 

φιλοξένησαν πεντακόσιους ανθρώπους για δέκα και πλέον μήνες.
 350

 

      Οι στρατιώτες – φύλακες είχαν το δωμάτιό τους στο πατάρι του στρατοπέδου, όπου και 

έτρωγαν το φαγητό που τους ετοίμαζε, σε ξεχωριστή κουζίνα, ένας Γερμανός στρατιώτης. 

Αυτό, ως τη στιγμή που άρχισε να αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών στο στρατόπεδο (από 

εξανθηματικό τύφο, φυματίωση, από εξάντληση και άλλες ασθένειες), οπότε, επικεφαλής και 

φύλακες – στρατιώτες μεταφέρθηκαν σε μία παράγκα έξω και πίσω από το στρατόπεδο, ενώ 

το πατάρι μετατράπηκε σε προσωρινό «νοσοκομείο» για τους ασθενείς. Αργότερα, όταν οι 

ασθενείς μεταφέρθηκαν σε μία παράγκα – νοσοκομείο (8 Φεβρουαρίου 1943), στο πατάρι και 

στο ένα δωμάτιο μεταφέρθηκε ο εσωτερικός διοικητής του στρατοπέδου Ράντε Βούκοτιτς 

(Rade Vukotić), ο βοηθός του Ίσιντορ Ραντοβάνοβιτς (Isidor Radovanović) και ο κύριος 

διερμηνέας Έμιλ Ζιβοΐνοβ (Emil Živijinov) και οι αστυνομικοί της εσωτερικής διοίκησης στο 
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άλλο. Ο Βούκοτιτς διέταξε τους επιπλοποιούς – κρατουμένους του στρατοπέδου να 

κατασκευάσουν ξύλινα κρεβάτια για εκείνους, να φέρουν στρώματα με φρέσκο άχυρο, να 

τοποθετήσουν μία τραπεζαρία στο χολ του παταριού, να καθαρίσουν και όρισε κάποια άτομα 

να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας. Έτσι όλοι αυτοί ξεχώριζαν από τους 

υπολοίπους κρατουμένους, αφού το επίπεδο των καταλυμάτων τους, όπως και η προσωπική 

υπηρεσία από τους συναδέλφους – κρατουμένους, ήταν εφάμιλλα με αυτά των Γερμανών 

φυλάκων, είχαν δε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αποφύγουν τις δυσκολίες του 

στρατοπέδου.
351

 

      Τα φυλάκια ήταν τρία. Το πρώτο και σημαντικότερο βρισκόταν στην είσοδο του 

στρατοπέδου και σε ένα υπερυψωμένο μέρος με ένα πολυβόλο και προβολέα, τον οποίο 

χρησιμοποιούσαν όταν η ορατότητα ήταν περιορισμένη, ή σε περίπτωση που οι κρατούμενοι 

προσπαθούσαν να αποδράσουν. Το δεύτερο, ήταν στην πλευρά προς τη Θεσσαλονίκη και το 

τρίτο προς την αποθήκη “Pi-park”,
352

 δηλαδή προς το Ινδικό Νεκροταφείο, οπότε ο φύλακας 

φρουρούσε ταυτόχρονα και την αποθήκη αυτή. Την ημέρα οι φύλακες έφερναν αυτόματο 

όπλο και φύλαγαν τόσο το στρατόπεδο όσο και τους αιχμαλώτους, όταν ήταν εκεί, γιατί όταν 

πήγαιναν για εργασία το καθήκον αυτό αναλάμβαναν ομάδες φυλάκων που έστελναν οι 

επιχειρήσεις, στις οποίες αυτοί εργάζονταν.
353

 

      Διοικητής του στρατοπέδου ήταν ένας Γερμανός υπαξιωματικός με βαθμό παλιού 

διμοιρίτη, δεύτερης κλάσης, με μη ταυτοποιημένο ονοματεπώνυμο. Ήταν γύρω στα 50, 

ψηλός, αδύνατος, με μουστάκι, κυνικός και σκληρός άνθρωπος, αν και ήρεμος και 

συμπεριφερόταν ψυχρά και με μίσος στους κρατουμένους. Τη φύλαξη του εν λόγω 

στρατοπέδου είχε αναλάβει η γερμανική στρατιωτική φρουρά, που αποτελούνταν από 18 

φύλακες – στρατιώτες και τον επικεφαλής της φρουράς με βαθμό υπαξιωματικού. Το πρώτο 

διάστημα αυτοί ήταν στρατιώτες μη ικανοί για πόλεμο, προερχόμενοι από τα μέτωπα, 

τραυματίες πολέμου ή ασθενείς που αντί για μακρά αναρρωτική τοποθετούνταν σε τέτοιες 

θέσεις για ορισμένο διάστημα. Αργότερα και στη διάρκεια του 1943, οι Γερμανοί έστελναν 

μεγαλύτερους και σε μακρά ανάρρωση, μετά από ένα βαρύ τραυματισμό, ή ηλικιωμένους
354

 

οι οποίοι ήταν βοηθητικοί και καθόλου χρήσιμοι στα πεδία των μαχών.
355
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      Η εσωτερική διοίκηση
356

 από την άλλη, ήταν μία άτυπη διοίκηση, ένας βοηθητικός 

μηχανισμός, ο οποίος βρισκόταν στα χέρια των ίδιων των κρατουμένων, κυρίως σε άτομα, τα 

οποία είχαν υπηρετήσει τον κατακτητή πριν ή μετά τη σύλληψή τους σε άλλα στρατόπεδα, 

όπως στη Μπάνιτσα ή στο Σάιμιστε. Από τον διοικητή έως τον τελευταίο αποτελούνταν από 

αιχμαλώτους, αλλά υπήρχε μία ιεραρχία, όπου τον τελευταίο ο ανώτερος συμπατριώτης του  

μπορούσε να του συμπεριφερθεί άσχημα, να τον υβρίσει, να τον δείρει. Υπεύθυνος του 

στρατοπέδου και εσωτερικός διοικητής αυτού, όπως τοποθετήθηκε εξαρχής από το διοικητή 

του στρατοπέδου, ήταν ο Βούκοτιτς, σαράντα επτά ετών.
357

 Αυτός, γνωρίζοντας πως υπήρχαν 

κρατούμενοι από διαφορετικές τάξεις και οπαδοί διαφόρων ιδεολογιών, εφάρμοζε μία απλή 

τακτική απέναντι στους κρατουμένους. Τους εξέθετε σε υπερβολική καταναγκαστική 

εργασία, με ελάχιστη τροφή και άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ωθώντας τους σε ένα συνεχή 

αγώνα επιβίωσης. Έδινε κάποια ελάχιστα προνόμια σε ορισμένους και με αυτό τον τρόπο 

τους είχε στην υπηρεσία του, έτοιμους για κάθε εξυπηρέτηση. Βοηθός του, συμβουλάτορας, 

καμιά φορά βασανιστής και μετέπειτα αντικαταστάτης του, ήταν ο Ίσιντορ Ραντοβάνοβιτς 37 

ετών, δάσκαλος από το Τσάτσακ. Ανήκε στην ίδια οργάνωση με τον προηγούμενο, δε 

γνώριζε τη γερμανική γλώσσα, με συμπεριφορά απέναντι στους κρατουμένους παρόμοια με 

αυτή του Βούκοτιτς, αν και εκπαιδευτικός. 

      Ο διοικητής όρισε, επίσης, τους αστυνομικούς του στρατοπέδου, όπως το δίμετρο 

εικοσιεξάχρονο Τσέτνικ Γιόβαν – Γιότσα Κρνιτς (Jovan – Joca Krnjić), τον οξύθυμο, ποινικό 

Ντούσαν – Μπάτα Στεφάνοβιτς (Dušan – Bata Stefanović), τον Άλια Πασάγκιτς (Alija 

Pašagić), υπαξιωματικό του πρώην γιουγκοσλαβικού στρατού, είκοσι επτά ετών, τον 

οδοντοτεχνίτη Άμπντουραχμαν Μούικιτς (Abdurahman Mujkić), είκοσι τριών ετών. Οι δύο 

τελευταίοι ήταν αστυνομικοί στρατοπέδου από το Σάιμιστε ακόμη. Όρισε τον οικονόμο, 

βοηθό του Γερμανού μάγειρα και την υγειονομική υπηρεσία. Τον καθορισμό του υπόλοιπου 

βοηθητικού μηχανισμού τον άφησε στον Βούκοτιτς, ο οποίος όρισε τους θαλαμοφύλακες Ιλία 

Χατζιμάνιτς (Ilija Hadžimanić), τριάντα ετών, από τους πιο διεφθαρμένους των 

θαλαμοφυλάκων, τον Ράντμιλο - Μπρκα Στογιάνοβιτς (Radmilo – Brka Stojanović), τον, 
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 Μία άτυπη διοίκηση, αποτελούμενη από κρατούμενους, η οποία είχε αναλάβει καθήκοντα, όπως την 

προετοιμασία των ομάδων εργασίας, την τάξη στο στρατόπεδο και δευτερευόντως εκπροσωπούσε  τους 

κρατούμενους έναντι της γερμανικής διοίκησης. 
357

 Καταγόταν από το Κράλιεβο της Σερβίας, γνώριζε τη γερμανική γλώσσα και ανήκε στην οργάνωση του 

Μιχαήλοβιτς. Καφετζής ή ξενοδόχος στο επάγγελμα, διετέλεσε και αντιδήμαρχος της πόλης του. Λίγο πριν από 

τη μεταφορά των αιχμαλώτων από το στρατόπεδο Χαρμάνκιοϊ στο Παύλος Μελάς, επέστρεψε στην πατρίδα του, 

όπου και συνέχισε να εργάζεται, αλλά να είναι ταυτόχρονα και συνεργάτης των Γερμανών. Με την 

απελευθέρωση της πόλης του το 1944 και την έλευση του Εθνικοαπελευθερωτικού Στρατού, αυτοκτόνησε.  
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κατά τι ηπιότερο με την ομάδα εργασίας του, σαραντάχρονο Τσέτνικ Μίλια Μπόγιοβιτς 

(Milija Bojović) και τον Άλια Πασάγκιτς (Alija Pešagić).
358

  

      Με την έλευση τους στο στρατόπεδο τους ζητήθηκε να δηλώσουν πόσοι και ποιοι 

γνώριζαν γερμανικά. Άλλοι από φόβο, άλλοι επειδή νόμιζαν πως θα περνούσαν καλύτερα, 

δήλωσαν γνώση της γλώσσας, η οποία δεν ήταν άριστη σε όλους. Έτσι, γύρω στα δέκα 

άτομα, έγιναν οι διερμηνείς των Γερμανών, με πρώτο, όπως τοποθετήθηκε από τον ίδιο το 

διοικητή του στρατοπέδου, τον Εμίλ Ζιβόϊνοβ (Emil Živojinov),
359

 τριάντα δύο ετών και ίσως 

τον μόνο που διέφερε από τα υπόλοιπα μέλη της εσωτερικής διοίκησης. Δε χρησιμοποιούσε 

την εξουσία που είχε, όπως οι υπόλοιποι. Το κύριο και μοναδικό του μέλημα ήταν να 

φροντίζει τον εαυτό του και πώς θα μπορούσε, ίσως, να τον σώσει από τη δύσκολη θέση που 

βρισκόταν. Γιος μιας Σέρβας και ενός Εβραίου από την Ουγγαρία, μόλις που κατάφερε να 

πείσει τους Γερμανούς πως δεν είχε κάνει περιτομή και να σώσει τη ζωή του, αλλά το 

στρατόπεδο δεν το απέφυγε. Κάποιοι ακόμη ήταν οι: Γιότσα – Γιάνκο Όροβιτς (Joca - Janko 

Orović), Σεργκέι Κομπάνιετς (Sergej Kompanjec), Στέβαν Σκέντζιτς (Stevan Skenđić), 

Ντράγκοσλαβ – Ντράγκαν Ρίστιτς (Dragoslav – Dragan Ristić), Ντράγκος Κόστιτς (Dragoš 

Kostić), Μπόγκνταν Ρίμπαρ (Bogdan Ribar), Γιόβαν Πάτσιτς (Jovan Pačić), Μλάντεν 

Ραντούλοβιτς (Mladen Radulović). Ο διοικητής του στρατοπέδου άφησε το βοηθητικό 

μηχανισμό στον συμπατριώτη και συγκρατούμενό τους Βούκοτιτς, ο οποίος καθόρισε τους 

τέσσερις επικεφαλής των θαλάμων, οι οποίοι με τη σειρά τους τοποθέτησαν στους θαλάμους 

από εκατόν είκοσι άτομα οι τρεις και ο τέταρτος τους υπολοίπους εκατόν σαράντα περίπου. 

Όρισε τους μάγειρες, τους μεταφορείς νερού, τους υπεύθυνους για την τάξη που, παρά τις 

αντιδράσεις, ήταν δικοί του άνθρωποι και στην πλειοψηφία τους, Τσέτνικ.
360

 

 

δ) Οι συνθήκες ζωής στο στρατόπεδο 

 

      Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα «υπνοδωμάτια» στα οποία εγκαταστάθηκαν οι κρατούμενοι, 

ήταν στάβλοι και τα ίχνη των ζώων βρίσκονταν παντού. Το πιο ενοχλητικό ήταν η βαριά 

μυρωδιά που «κόλλησε» στα ρούχα και στα άπλυτα σώματά τους. Στη δυσοσμία συνέβαλαν 

κατά πολύ και τα δοχεία νυκτός που υπήρχαν στα δωμάτια, αφού μόνο κατά τη διάρκεια της 

ημέρας μπορούσαν να πηγαίνουν στα εξωτερικά αποχωρητήρια. 
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 Pešić, ό.π., σσ. 100, 230-231, 222-223, 232-235 
359

 Ο επονομαζόμενος «Ιησούς», λόγω παραλληλισμού της μοίρας του με εκείνη του Ιησού, αφού την τελευταία 

στιγμή γλύτωσε την εκτέλεση, ενώ βρίσκονταν στο Γιάντσι. Αργότερα δραπέτευσε και εντάχθηκε στους 

Έλληνες αντάρτες στον Όλυμπο, Radulović, ό.π., σσ. 8-9. Pešić, ό.π., σσ. 231-232. 
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 Pešić, ό.π., σ. 97. 
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      Τα κρεβάτια ήταν σε μορφή «κουκετών», φτιαγμένα από σανίδες και σε κάθε δωμάτιο 

είχε τριάντα και σε ένα τριάντα πέντε. Στον κάθε όροφο αυτών κοιμόταν από τέσσερις 

κρατούμενοι, το φάρδος ήταν περίπου δύο μέτρα και μπορούσαν να κοιμούνται μόνο στο 

πλάι. Κοιμόταν δε με τα ρούχα τους και σκεπάζονταν με τις λεπτές κουβέρτες που τους είχαν 

δώσει κατά την αναχώρησή τους και όταν έκανε πολύ κρύο, έριχναν κάποιο επανωφόρι 

επάνω από αυτή. Τα δωμάτια δε θερμαίνονταν και, αν και το κλίμα ήταν πιο θερμό από της 

πατρίδας τους, τα φθαρμένα τους ενδύματα δεν τους προστάτευαν στο ελάχιστο.
361

 Οι 

συνθήκες υγιεινής ήταν ανύπαρκτες, αφού δεν υπήρχε νερό και δε μπορούσαν να πλυθούν.
362

  

      Τα ενδύματα, ως επί το πλείστον, ήταν τριμμένα και «έπλεαν» πάνω τους, αφού οι 

περισσότεροι, γυρίζοντας από φυλακή σε στρατόπεδο, έχασαν πολλά κιλά. Όσοι είχαν κάποια 

σε καλύτερη κατάσταση, τα πούλησαν στους Έλληνες, ή τα αντάλλαξαν για ένα κομμάτι 

ψωμί, ή ένα κουτί τσιγάρα. Όπως δεν είχαν βελόνι και κλωστή (καμιά φορά κάποιες 

Ελληνίδες τους έδιναν ένα βελόνι, ή ένα κομμάτι μπάλωμα), έδεναν τα κουρέλια  τους με 

κάποιο ψιλό σύρμα, ή κάποιο σκοινί που έβρισκαν στους τόπους εργασίας. Τις κρύες ημέρες 

του χειμώνα τύλιγαν γύρω τους τις κουβέρτες κι άλλοι πάλι κάποιο τσουβάλι, ή 

χαρτοσακούλα που έβρισκαν. Κομμάτια από τις ίδιες χαρτοσακούλες χρησιμοποιούσαν να 

τυλίγουν τα χέρια τους, που, από την παγωνιά κολλούσαν στα σίδερα που κουβαλούσαν. Όσο 

για υποδήματα, ούτε λόγος, μόνο αργότερα οι επιπλοποιοί τους έφτιαχναν κάποια 

ξυλοπάπουτσα.
363

  

      Η διατροφή τους ήταν πιο πλούσια σε σχέση με της Μπάνιτσα και του Σάιμιστε, αλλά όχι 

φυσικά τόσο πλούσια σε θερμίδες και διατροφική αξία, ήταν άγευστη και περιελάμβανε, 

συνήθως, νερόβραστα λαχανικά, πιο σπάνια φασόλια ή μακαρόνια και μη ικανοποιητική 

ποσότητα για να κορέσουν την πείνα τους. Το φαγητό ήταν σημαντική αιτία διενέξεων 

μεταξύ Τσέτνικ και Παρτιζάνων. Όταν ξεκίνησε η αναγκαστική εργασία, τότε άρχισαν να 

παίρνουν κι ένα υποτυπώδες πρωινό, συνήθως «καφέ» ή «τσάι» και ψωμί (το καρβέλι 

ψωμιού σε αυτούς που πήγαιναν για εργασία μοιραζόταν σε τρία μέρη, στους υπολοίπους, 

ασθενείς κατά κύριο λόγο, σε πέντε ή έξι). Τόση ήταν η πείνα που άρχισαν να τρώνε και τις 

φλούδες από τις πατάτες, ενώ αργότερα τις έβραζαν και έψαχναν τρόπο να πάρουν από τους 

βαριά ασθενείς το πιάτο τους. Τρόφιμα εξασφάλιζαν, επίσης, μέσω υπεξαίρεσης από τους 
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 Pesic, ό.π., σσ. 101-102. 
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 Όταν αργότερα έβαλαν μία βρύση στην αυλή, όταν και όποιος προλάβαινε έπλενε βιαστικά το πρόσωπό του 

ή κάποιο σκεύος. Στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου 1943 οι αρχές του στρατοπέδου εξασφάλισαν δεξαμενή 

για νερό από τη Θεσσαλονίκη, ή από το Χαρμάνκιοϊ και λίγο αργότερα έσκαψαν αρτεσιανό πηγάδι και είχαν 

νερό στο στρατόπεδο, στο ίδιο, σσ . 102, 126.  
363

 Στο ίδιο, σ. 103. 
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τόπους εργασίας και μέσω του εμπορίου με τους Έλληνες
364

  κι αυτό χάρη στους 

«νεροκουβαλητές» που έβγαιναν καθημερινά στο χωριό Χαρμάνκιοϊ για νερό και με τη 

μεσολάβησή τους αναπτύχθηκε το εμπόριο. Πουλούσαν οτιδήποτε είχαν και εκείνοι τους 

«πλήρωναν» με τρόφιμα, τσιγάρα και άλλο εμπόρευμα. Επίσης, μάζευαν τσουκνίδες ή άλλα 

χόρτα από τους τόπους εργασίας και με την επιστροφή τους στο στρατόπεδο, με κάποιο 

τρόπο, τα έβραζαν και τα έτρωγαν, ή σαλιγκάρια, όταν έβρεχε. Άλλοι έτρωγαν αλάτι όταν 

έβρισκαν, έπιναν νερό και έτσι είχαν το αίσθημα του κορεσμού. Οι νεκροθάφτες του 

στρατοπέδου, πάλι, όταν πήγαιναν κάποιο νεκρό στο νεκροταφείο, ξέκλεβαν λίγο χρόνο να 

μαζέψουν κάποια χόρτα.
365

 

      Στο νέο στρατόπεδο οι συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν καλύτερες από αυτές που είχαν ήδη 

περάσει σε φυλακές και στρατόπεδα της πατρίδας τους. Έντομα, όπως ψύλλοι, ψείρες, μύγες, 

αλλά και τρωκτικά, ποντίκια και αρουραίοι, όχι μόνο δεν τους άφηναν σε ησυχία, αλλά είχαν 

και δυσάρεστα αποτελέσματα, αφού πολλοί ασθένησαν
366

 και άλλοι τόσοι κατέληξαν. 

Πολλοί έπασχαν από απλά, αλλά συχνά, κρυολογήματα, αλλά και σοβαρότερες ασθένειες, 

όπως φυματίωση, πνευμονία και εξανθηματικό τύφο, ο οποίος εξελίχθηκε σε επιδημία, ενώ η 

αναγκαστική εργασία και η έλλειψη φροντίδας των ασθενών επιδείνωναν την κατάστασή 

τους. Ήδη από τις πρώτες ημέρες από την άφιξή τους σημειώθηκαν δύο θάνατοι, ενώ σε όλη 

τη διάρκεια των τριακοσίων δώδεκα ημερών της παραμονής τους στο στρατόπεδο, πέθαναν 

από διάφορες ασθένειες, την πείνα, τα βασανιστήρια, την εξάντληση, συνολικά πενήντα επτά 

κρατούμενοι.
367

 

      Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης εκλήθη στο στρατόπεδο ένας Γερμανός γιατρός 

από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι κρατούμενοι είχαν ψείρες, ήταν πολύ 

βρώμικοι και έπασχαν από εξανθηματικό τύφο. Πρότεινε τον κλιβανισμό των ενδυμάτων και 

των σκεπασμάτων τους και μπάνιο για εκείνους. Οι Γερμανοί φοβόταν μία επιδημία και το 

γεγονός ότι δε θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν έγκαιρα την κατασκευή του 

σιδηροδρομικού σταθμού, που ήταν σημαντική για το νότιο μέτωπο, όπως επίσης μην 

ασθενήσουν και οι Γερμανοί που βρίσκονταν στο στρατόπεδο. Έτσι, οι ασθενείς 

μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα κουρεύτηκαν και 

ξυρίστηκαν όλοι οι κρατούμενοι. Στις 27 Ιανουαρίου 1943 και αφού διέσχισαν μία απόσταση 

επτά περίπου χιλιομέτρων με τα πόδια,  έφτασαν με το ρουχισμό και τις κουβέρτες τους στη 
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Θεσσαλονίκη για κλιβανισμό και μπάνιο. Όταν τελείωσαν και φόρεσαν τα κλιβανισμένα και 

τσαλακωμένα ρούχα τους, έμοιαζαν «αστείοι», αφού είχαν κοντύνει και τους έφταναν ως τα 

γόνατα και τους αγκώνες.
368

 

      Ο αγώνας, όμως, με τις ψείρες δεν τελείωσε, αφού οι ασθενείς δεν ακολούθησαν στον 

κλιβανισμό και στα δικά τους πράγματα και σώματα συνέχισαν να υπάρχουν ψείρες. Η ειδική 

επιτροπή που επισκέφτηκε το στρατόπεδο στις 2 Φεβρουαρίου 1943 διαπίστωσε επιδημία 

τύφου, η οποία μεταφέρθηκε και στους Γερμανούς φρουρούς. Έτσι, αναγκάστηκαν να 

πάρουν κάποια μέτρα, οι κρατούμενοι μπήκαν σε καραντίνα και απομακρύνθηκαν οι 

Γερμανοί φρουροί. Ελάχιστοι πήγαιναν σε αναγκαστική εργασία, όπως οι νεροκουβαλητές, οι 

νεκροθάφτες και αυτοί που εργάζονταν στο σκάψιμο πηγαδιών και αυτό χωρίς καμία επαφή 

με τους άλλους. Οι ψείρες, όμως, αυξάνονταν, αφού δε συνεχιζόταν ο κλιβανισμός και το 

λουτρό των κρατουμένων. Παράλληλα με τον τύφο, εμφανίστηκαν και άλλες ασθένειες, όπως 

δυσεντερία και παράτυφος, πόνοι και πρηξίματα στις αρθρώσεις, ισχιαλγία, περιοδοντίτιδα, 

διάφορα στομαχικά άλγη και κάποιες οχλήσεις στα μάτια που οδήγησαν σε επιπλοκές. Με 

τον τύφο να εξαπλώνεται, συναρμολόγησαν  μία ξύλινη παράγκα εκατό μέτρων στο χώρο του 

στρατοπέδου, η οποία προοριζόταν για «νοσοκομείο». Στους δύο από τους έξι χώρους της 

τοποθέτησαν τους πάσχοντες από τύφο, στους άλλους δύο τους υπόλοιπους ασθενείς, ενώ 

δύο ακόμη χρησίμευαν για την εξέταση των ασθενών και το υγειονομικό προσωπικό. Η 

καραντίνα διήρκεσε ως τις αρχές Απριλίου, αλλά οι κρατούμενοι συνέχιζαν να πεθαίνουν από 

διάφορες άλλες αιτίες, όπως πείνα, βασανιστήρια, εξάντληση. Δεν είναι βέβαιο, εάν η 

διάγνωση ήταν πάντα ακριβής, αφού δεν υπήρχαν γιατροί στο στρατόπεδο, εκτός από δύο 

φοιτητές ιατρικής και τους «νοσοκόμους» που ήταν χωρίς ιατρικές γνώσεις, ήταν, όμως, 

αποτέλεσμα των συνθηκών κράτησης σε φυλακές και στρατόπεδα απ’ όπου και πέρασαν.
369

 

      Από τους πενήντα επτά θανάτους στο Χαρμάνκιοϊ οι δέκα επτά ήταν από εξανθηματικό 

τύφο, οκτώ από εξάντληση και αδυναμία, πέντε από φυματίωση, έξι από ξυλοδαρμό, έξι από 

δυσεντερία, τέσσερις από παράτυφο, τρεις από πνευμονία, δύο από ελονοσία, έξι από 

ανεπιβεβαίωτες ασθένειες. Έτσι, στη δεκάμηνη παραμονή τους στο στρατόπεδο το 11% των 

κρατουμένων πέθανε,
370

 ενώ στη συνέχεια και στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς ακολούθησαν 

και άλλοι θάνατοι. 
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ε) Η αναγκαστική εργασία 

 

      Η ανάγκη για την εξασφάλιση εργατικών χεριών μετά το Μάρτιο του 1942 στη Γερμανία 

και σε άλλες κατεχόμενες χώρες, εμφανίστηκε και στην κατεχόμενη Ελλάδα, πρώτα απ’ όλα, 

όπως τους ελέχθη, λόγω της κατασκευής του μεγάλου σιδηροδρόμου
371

 στην τότε περιφέρεια 

της Θεσσαλονίκης, μέσω του οποίου θα εξυπηρετούνταν το γερμανικό νοτιοανατολικό 

μέτωπο. Και άλλες, όμως, γερμανικές υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα είχαν 

ανάγκη από τέτοια εργατική δύναμη.  

      Η γερμανική διοίκηση στη Θεσσαλονίκη είχε ως καθήκον να σχηματίσει ομάδες εργασίας 

από τους κρατούμενους για τα υπό κατασκευή γερμανικά κτήρια, για διάφορες αποθήκες και 

αλλού στη Θεσσαλονίκη και λιγότερο στην ευρεία περιοχή της Βόρρειας Ελλάδος. Η 

διοίκηση του στρατοπέδου Χαρμάνκιοϊ, επίσης, ελάμβανε καθημερινά αιτήματα από διάφορες 

γερμανικές στρατιωτικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης να τους διαθέσει ορισμένο αριθμό 

εργατών – κρατουμένων. Εκείνη τους τα εξασφάλιζε, άλλοτε πλήρως κι άλλοτε εν μέρει, 

ανάλογα με την κατάσταση υγείας των κρατουμένων που άλλαζε διαρκώς. Γι’ αυτό και, ενώ 

αρχικά δεν πήγαινε για εργασία το προσωπικό της εσωτερικής διοίκησης του στρατοπέδου, 

αργότερα για να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα για εργατικό δυναμικό, άρχισαν να 

στέλνονται για εργασία και οι «προνομιούχες ομάδες».
372

 

      Σχεδόν καθημερινά εργατικό δυναμικό από το Χαρμάνκιοϊ απασχολούνταν σε μία σειρά 

από εργασίες, όπως για τις ανάγκες του ίδιου του στρατοπέδου και του περιβάλλοντος χώρου. 

Μόλις με την άφιξή τους στο στρατόπεδο και με το χιόνι να πέφτει, εδόθη εντολή στους 

κρατούμενους να ενισχύσουν την περίφραξη του στρατοπέδου με ακόμη μια σειρά αγκαθωτό 

συρματόπλεγμα, πέρα από εκείνη που είχε, ύψος τριών μέτρων και ανάμεσα στις δύο σειρές 

να τοποθετήσουν κουλούρες συρματοπλέγματος. Το αγκαθωτό συρματόπλεγμα έπρεπε να 

διασταυρώνεται και στη στέγη του κτηρίου του στρατοπέδου, ώστε να παρεμποδιστεί το 

ενδεχόμενο μιας απόδρασης από εκεί. Δίπλα στην είσοδο έπρεπε να υψωθεί πύργος 

παρατηρητηρίου. Έτσι, άλλοι απασχολήθηκαν με αυτή την κατασκευή,
373

 ενώ άλλοι άρχισαν 

να ανοίγουν τρύπες σε ένα μέρος για τα αποχωρητήρια των κρατουμένων και σε άλλο γι’ 

αυτά των Γερμανών φρουρών. Μια άλλη ομάδα έφερε άχυρο και το τοποθέτησε στα 
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κρεβάτια των κρατουμένων. Την άλλη ημέρα συνέχισαν με τις εργασίες που δεν είχαν 

ολοκληρώσει, εργαζόμενοι στην ισοπέδωση του χώρου, μεταφέροντας άμμο από την 

αποθήκη “Pi-park”,
374

 ενώ μια τρίτη ομάδα έσκαβε αρτεσιανό πηγάδι στο στρατόπεδο.
375

 

Σταδιακά οι κρατούμενοι μοιράστηκαν σε διάφορες εργασίες γύρω από το στρατόπεδο και 

ανάλογα με την ειδικότητά τους (κλειδαράδες, επιπλοποιοί, ράφτες, κηπουροί), ενώ οι 

νεαρότεροι σε ηλικία βοηθούσαν τους τεχνίτες και μάθαιναν από εκείνους την τέχνη τους. 

      Μία ομάδα θα εργαζόταν για την αποθήκη οικοδομικών υλικών “Pi-park” στο χωριό 

Χαρμάνκιοϊ. Από τις 20 Ιανουαρίου τους κατέστη σαφές για ποιο λόγο βρίσκονταν στο 

στρατόπεδο και τους τονίστηκε πως οι δολιοφθορείς και αυτοί που θα προσπαθούσαν να 

διαφύγουν, θα τιμωρούνταν με θάνατο και για κάθε δραπέτη ως αντίποινα θα εκτελούνταν 

δέκα κρατούμενοι, πως δε θα υπήρχε αυστηρή φύλαξη «όπως στο Βελιγράδι», αλλά, για κάθε 

δραπέτη θα εκτελούνταν ο φίλος του, αυτός που εργαζόταν μαζί του στην ομάδα του.
376

 Στο 

εργοτάξιο “Pi-park”, μία αποθήκη φορτοεκφόρτωσης οικοδομικών υλικών, τους μοίρασαν σε 

ομάδες και άλλοι εξ αυτών εργάζονταν στο φόρτωμα αγκαθωτού συρματοπλέγματος σε 

φορτηγά, άλλοι  στην τακτοποίηση διαφόρων μετάλλων, όπως κολώνες περίφραξης, ράγες 

για τις στενές σιδηροδρομικές γραμμές και διάφορους σωλήνες. Τα παγωμένα σίδερα 

κολλούσαν στα χέρια τους και από τα αγκαθωτά συρματοπλέγματα πληγώνονταν οι παλάμες 

τους, αφού εργάζονταν με γυμνά χέρια και υπό την αυστηρή επιτήρηση των φρουρών, πρωί 

και απόγευμα. Έτσι, ξεκίνησε η εργασία στο “Pi-park”, όπου καθημερινά υπήρχε ανάγκη για 

εκατό περίπου κρατουμένους για εργασίες των ειδικοτήτων που προαναφέρθηκαν. Όποιος 

προσπαθούσε να αποφύγει την εργασία, ή να παραμείνει στο στρατόπεδο,  μεταξύ των 

άλλων, τιμωρούνταν με πλύσιμο των δοχείων νυκτός, με τρίψιμο των σανίδων των 

αποχωρητηρίων και ό,τι άλλο σκαρφιζόταν ο θαλαμοφύλακας ή ο αστυνομικός.
377

  

      Στις 6 Απριλίου 1943 ξεκίνησε η εργασία στο μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό 

Θεσσαλονίκης, όπου η εταιρεία κατασκευής χρειαζόταν, επίσης μία ομάδα κρατουμένων. 

Προβλεπόταν να απασχολούνται οι περισσότεροι κρατούμενοι και χρησιμοποιούνταν η 

εργατική δύναμη σε εξειδίκευση και φυσική δύναμη. Γι’ αυτό καθημερινά έρχονταν στο 

στρατόπεδο εκπρόσωποι του εργοταξίου και επέλεγαν οι ίδιοι τους ανθρώπους για εργασία, 

πρωτίστως χωρικούς, με δυνατά χέρια που συνήθιζαν να εργάζονται στα χωράφια. Το έργο 
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έπρεπε να είχε ξεκινήσει στις αρχές Φεβρουαρίου, αλλά λόγω του τύφου και της καραντίνας 

καθυστέρησε. Την πρώτη ημέρα οι κρατούμενοι που επελέγησαν γι’ αυτή την εργασία ήταν 

διακόσιοι ογδόντα και τρεις διερμηνείς και οδηγήθηκαν με φορτηγά στον τόπο εργασίας. 

Γνώριζαν πως αυτή ήταν η σημαντικότερη εργασία και πως θα περνούσαν περισσότερο 

χρόνο, έως ότου τελειώσει το έργο. Ο χώρος που επελέγη για το σταθμό αυτό ήταν 

βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης δέκα χιλιόμετρα περίπου από το λιμάνι. Πάνω στην πλαγιά, 

κοντά στην κορυφή του λόφου βρισκόταν μία αποθήκη πυρομαχικών κι άλλη μία δίπλα 

ακριβώς στο μέρος, όπου θα κατασκευαζόταν ο Σιδηροδρομικός Σταθμός. Στην 

πραγματικότητα ο σταθμός θα κατασκευαζόταν παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή που 

συνέδεε τη Θεσσαλονίκη με το βορρά, δηλαδή τη Γιουγκοσλαβία.
378

 Οι κρατούμενοι θα 

έκαναν όλες τις εργασίες, από το σκάψιμο, το φόρτωμα και το κουβάλημα του χώματος, έως 

τη μεταφορά και την τοποθέτηση των στρωτήρων
379

 βάρους περίπου ογδόντα κιλών, 

εμποτισμένων με γράσο, που τους έκαιγε τα ρούχα, τις πληγωμένες παλάμες και τους ώμους 

και των σιδηροτροχιών μήκους δέκα μέτρων και βάρους πάνω από πεντακόσια κιλά.
380

  

      Τις πρώτες ημέρες έβρεχε συνεχώς κι οι κρατούμενοι αναγκάστηκαν να τυλίγονται με 

χαρτοσακούλες τσιμέντων για να προστατευτούν. Η εργασία δεν ήταν καθόλου εύκολη, το 

χώμα κολλούσε στα εργαλεία, έπρεπε να εργάζονται συνεχώς και να μη σταματούν, ενώ τα 

βαγονέτα γεμάτα χώμα έβγαιναν συχνά από τις ράγες και οι Γερμανοί, θεωρώντας πως ήταν 

δολιοφθορά, τους τιμωρούσαν. Επίσης, ο επικεφαλής του εργοταξίου επισκεπτόταν συχνά τις 

ομάδες εργασίας και με το μαστίγιο στο χέρι τους παρακολουθούσε. Ο σταθμός, με όλες τις 

γραμμές και τα κτήρια, έπρεπε να τελειώσει ως τα τέλη Αυγούστου, σε πέντε μήνες δηλαδή,  

σταμάτησε, όμως, στις 21 Σεπτεμβρίου 1943 και έμειναν ημιτελείς τέσσερις γραμμές και 

κάποια κλειδιά.
381

  Οι κρατούμενοι συμπέραναν πως το νότιο μέτωπο δεν τους ενδιέφερε πια 

μετά και τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, απεναντίας έβλεπαν πως τα τραίνα για το βορρά 

ήταν εκείνα που έφευγαν γεμάτα και επέστρεφαν άδεια.
382

 

      Εργάστηκαν, επίσης, οι κρατούμενοι για το εργοτάξιο στο σιδηροδρομικό σταθμό 

Κωνσταντινούπολης
383

 (300x50 m
2
), το οποίο απείχε δύο χιλιόμετρα από την πλατεία 

Βαρδαρίου (νυν Δημοκρατίας) και το έργο το είχε αναλάβει η οργάνωση Todt. Στο βόρειο 
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τμήμα βρισκόταν το κτήριο του σταθμού και δίπλα μια πύλη που έκλεινε τη διερχόμενη 

γραμμή και διέκοπτε την κίνηση, η οποία εκτεινόταν κατά μήκος όλης της αποθήκης 

φορτοεκφόρτωσης, περιφραγμένη με πυκνές σειρές συρματόπλεγμα. Παράλληλα με τις 

γραμμές, από τη μία και την άλλη πλευρά, υπήρχαν υπόστεγα με τσιμέντο, ασβέστη, γύψο, 

σίδερα και τζάμια, διάφορους τύπους από πόρτες και παράθυρα και άλλα οικοδομικά υλικά. 

Στο μέσο του χώρου  φορτοεκφόρτωσης υπήρχαν σωροί από κούτσουρα και σανίδες και 

ανάμεσά τους μία παράγκα, όπου βρίσκονταν τα γραφεία. Σε αυτή την αποθήκη 

φορτοεκφόρτωσης εργαζόταν τρεις Έλληνες, με τον έναν από τους οποίους, γρήγορα 

δημιούργησαν σχέσεις οι κρατούμενοι. Ο συγκεκριμένος μιλούσε τα «ντόπια» και μπορούσαν 

να συνεννοούνται κάπως μαζί του.  

      Σε αυτό το εργοτάξιο, όπου εργάζονταν καθημερινά μία ομάδα σαράντα έως ογδόντα 

ατόμων, ανάλογα με την εργασία και το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό του στρατοπέδου, σε 

αντίθεση με του σιδηροδρομικού σταθμού, όπου χρειάζονταν δυνατούς ανθρώπους, έφερναν, 

κυρίως, τεχνίτες, διανοούμενους και από άλλα παρόμοια επαγγέλματα. Οι περισσότεροι ήταν 

μέλη του ΝΟΡ, αλλά και Τσέτνικ και συχνά προκαλούνταν μεταξύ τους έντονες συζητήσεις, 

που μετατρέπονταν σε τσακωμούς.
384

 Κάποιες ομάδες εργάζονταν στο φόρτωμα και 

ξεφόρτωμα των οικοδομικών υλικών και κάποιες στην τακτοποίηση των σανίδων, των 

κούτσουρων και των τούβλων. Κάθε ομάδα είχε έναν ή δύο Γερμανούς φρουρούς, οι οποίοι, 

πέρα από τη φύλαξη, τους ωθούσαν σε εργασία. Πιο βαριά εργασία ήταν η φορτοεκφόρτωση 

των σακιών τσιμέντων και ασβέστη, που συχνά έσπαζαν, χύνονταν το περιεχόμενό τους και 

έπρεπε να το μαζέψουν και να το τοποθετήσουν σε νέα σακιά, μία πολύ δύσκολη εργασία, 

ιδίως η επαφή με τον ασβέστη, αφού δε διέθεταν γάντια και άλλα προστατευτικά μέσα. Ο 

αρχιμάστορας, όταν έβλεπε πως σταματούσαν, τους χτυπούσε αλύπητα με σανίδες στο 

κεφάλι. 

      Οι ομάδες με τους τεχνίτες ασχολούνταν σε πιο εύκολες εργασίες. Οι επιπλοποιοί 

εργάζονταν στην επισκευή κατεστραμμένων ξυλουργικών κατασκευών, ή έβαζαν τζάμια στα 

παράθυρα των στρατιωτικών κτηρίων της πόλης, οι ράφτες έραβαν ή σιδέρωναν τα ρούχα 

των Γερμανών φρουρών. Κάποιες μικρές ομάδες μετέφεραν με φορτηγά στην πόλη ή στην 

περιφέρεια υλικά από την αποθήκη  σε εργοτάξια οικοδομών, ή καθάριζαν τα ερείπια στην 

πόλη από τους ιταλικούς βομβαρδισμούς του 1941. Αυτοί περνούσαν καλύτερα, αφού 

μπορούσαν να «δανείζονται» υλικά που έδιναν στους Έλληνες και έπαιρναν τσιγάρα, 

τρόφιμα ή χρήματα.
385
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      Ένας από τους τρεις Έλληνες που εργάζονταν εκεί κατάφερε να πετύχει, ώστε οι γυναίκες 

από τις γύρω περιοχές, σχεδόν καθημερινά, να συγκεντρώνουν φαγητό και δύο άλλες του 

Ερυθρού Σταυρού
386

 να το μοιράζουν στους κρατουμένους. Την όλη δραστηριότητα 

διηύθυναν μέλη του αντιστασιακού κινήματος (ΕΑΜ). Κατάφεραν δε να πείσουν και τον 

Γερμανό επικεφαλής να το δεχτεί,
387

 αφού έτσι θα είχαν περισσότερες δυνάμεις και θα 

μπορούσαν να εργάζονται καλύτερα. Ο σταθμός αυτός καταστράφηκε με τους 

βομβαρδισμούς της αγγλικής αεροπορίας (21 Σεπτεμβρίου 1944).
388

 

      Εργάστηκαν, ακόμη για την αποθήκη τροφίμων ανθρώπων και ζωοτροφών  “AFL”
389

 στο 

χωριό Λαχανόκηποι
390

 Θεσσαλονίκης. Οι αποθήκες αυτές απείχαν από το στρατόπεδο είκοσι 

χιλιόμετρα περίπου, στο χωριό Λαχανόκηποι και έξω από αυτό, εκεί που τελείωναν οι 

λαχανόκηποι των κατοίκων και ανάμεσα σε αυτούς και στις γραμμές του τραίνου.
391

 Κατά 

μήκος των γραμμών βρίσκονταν δύο αποθήκες και περίπου δέκα υπό κατασκευή. Επικεφαλής 

των αποθηκών ήταν ένας Γερμανός υπαξιωματικός. Εκεί ξεφόρτωναν μπάλες άχυρου από τα 

βαγόνια και κατόπιν τις τοποθετούσαν στις υπάρχουσες στοίβες που απείχαν από τις 

σιδηροδρομικές γραμμές περίπου πενήντα μέτρα και είχαν ύψος δύο ορόφων. Η μεταφορά σε 

τέτοιο ύψος ήταν δύσκολη. Οι μπάλες είχαν βάρος περίπου σαράντα κιλά και όταν βρέχονταν  

διπλασιαζόταν. Για να μπορούν να τις ανεβάζουν είχαν τοποθετήσει σανίδες, οι οποίες όταν 

βρέχονταν γλιστρούσαν και οι κρατούμενοι έπεφταν με τη μπάλα που κουβαλούσαν. Εκτός 

αυτού, το άχυρο τους προκαλούσε μεγάλο κνησμό και άλλες οχλήσεις.
392

   

      Από την άλλη, όμως, ήταν η ευκαιρία τους να τρέφονται σωστά και να βοηθούν και τους 

Έλληνες που εργάζονταν εκεί. Όλο και κάποια σακούλα με αλεύρι, ζάχαρη ή όσπρια τους 

πετούσαν με τρόπο κι εκείνοι το έκρυβαν κάτω από το άχυρο και το σανό. Την άλλη ημέρα 

και καθώς δεν έπαιρναν χρήματα, εκείνοι τους έφερναν κάποιο σπιτικό φαγητό ή κάτι άλλο 

ως αντάλλαγμα. «Έτσι είχαμε την ευκαιρία και στη Θεσσαλονίκη να γευτούμε μία σπιτική 

πίττα, κάποια τηγανίτα, ψωμί κ.ά.», διηγείται ο Ραντούλοβιτς.
393

  Και το βράδυ, λίγο πριν 

φύγουν, στο καζάνι που τους είχαν φέρει το μεσημεριανό φαγητό, όλο και κάποια τρόφιμα 
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«στρίμωχναν» μέσα για τους ασθενείς που είχαν μείνει πίσω στο στρατόπεδο. Ήταν, όμως, 

πολύ προσεκτικοί και εργατικοί, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του επικεφαλής του 

εργοταξίου. Ο στόχος τους επετεύχθη και στο εξής «το AVL θα καθίστατο το Ελ 

Ντοράντο»
394

 για το στρατόπεδό τους. 

      Μία ομάδα κρατουμένων που εργάζονταν στο σταθμό της Κωνσταντινούπολης, στα μέσα 

Αυγούστου 1943 άρχισε να εργάζεται στη Σαλαμίνα, στην κατασκευή ενός 

συναρμολογούμενου χώρου στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων, με επικεφαλής του 

εργοταξίου έναν Γερμανό. Το μέρος αυτό εκτεινόταν ανάμεσα στον κόλπο και σε ένα δρόμο 

απόστασης εκατό μέτρων περίπου. Το μήκος του ήταν περίπου 600 μέτρα και περιφραγμένο 

με μία μισογκρεμισμένη παλιά περίφραξη από τούβλα, ενώ η πλευρά προς τη θάλασσα ήταν 

ελεύθερη και φαινόταν όλος ο κόλπος.  Αυτό το μέρος έπρεπε να καθαριστεί πρώτα από τις 

πέτρες, τα τούβλα και άλλα υλικά και κατόπιν να κατασκευαστεί ο χώρος στάθμευσης. Τις 

εξειδικευμένες εργασίες τις έκαναν οι Γερμανοί και άλλα μέλη της Todt (Πολωνοί οι 

περισσότεροι), ενώ οι κρατούμενοι έκαναν τις πιο βαριές χειρονακτικές εργασίες. Η ομάδα 

αποτελούνταν από τριάντα κρατουμένους. H εργασία σε αυτό το εργοτάξιο, αν και δύσκολη, 

ήταν πιο εύκολη από τις υπόλοιπες. Εδώ οι φρουροί ήταν Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί. 

Στο μέλλον οι κρατούμενοι θα θυμούνταν συχνά τον αστυνομικό Παναγιώτη, ο οποίος είχε 

αποκτήσει φιλική σχέση με τον διερμηνέα και τους βοηθούσε πολύ. Ήταν ο μεσολαβητής 

ανάμεσα σε εκείνους και τους ντόπιους κατοίκους, που τους έφερναν τρόφιμα και καμιά 

φορά τσιγάρα ή χρήματα. Τον Γερμανό επικεφαλής τον «έπειθαν» φέρνοντάς του καθημερινά 

ούζο και στους φρουρούς τσιγάρα και φρούτα. Για να το ανταποδώσουν οι κρατούμενοι, 

υπεξαιρούσαν υλικά, τα οποία χάριζαν ή πουλούσαν σ’ εκείνους. Σε όλες αυτές τις 

δοσοληψίες συμμετείχαν και κάποια από τα μέλη της Todt, κυρίως Πολωνοί, οπότε όλοι ήταν 

κερδισμένοι. Σε αυτό το εργοτάξιο έμειναν ένα μήνα, ενώ τις εργασίες τελείωσαν οι Γερμανοί 

τεχνίτες και τα μέλη της Todt. 

      Παρόμοιες με την απασχόληση στη Σαλαμίνα, προέκυπταν και άλλες διάφορες εργασίες 

που δε διαρκούσαν πολύ, αλλά μερικές ημέρες, μία ημέρα, ή κάποιες ώρες. Συνήθως 

αφορούσαν φορτοεκφόρτωση, εργασίες εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, ή στα περίχωρα 

και ήταν ομάδες δέκα περίπου κρατουμένων ή λίγοι παραπάνω που σχηματίζονταν, συνήθως, 

από ένα μέρος της μεγάλης ομάδας της Κωνσταντινούπολης. Μία τέτοια αποτελούμενη από 

εικοσιπέντε κρατούμενους, εντός του Σεπτεμβρίου 1943, εργάστηκε στην Κατερίνη. Οι 

κρατούμενοι μεταφέρθηκαν με φορτηγό στο σιδηροδρομικό σταθμό της Κατερίνης και, αν 
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και δεν ήξεραν περί τίνος επρόκειτο, ήλπιζαν πως εκτός Θεσσαλονίκης ίσως δρούσαν μέλη 

της αντίστασης κι ίσως, ακόμη-ακόμη, να επιτίθεντο στο εργοτάξιό τους. Εκεί εργάστηκαν 

μία ολόκληρη ημέρα στο ξεφόρτωμα βαγονιών με οικοδομικά υλικά για την κατασκευή ενός 

κτηρίου, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει και το οποίο έμοιαζε με οχυρό, αλλά ίσως χρησίμευε ως 

αποθήκη. Πιθανόν «εξόπλιζαν» την περιοχή με σημαντικά κτήρια. Απείχε γύρω στα τριάντα 

μέτρα από το σταθμό και τις εργασίες εκτελούσαν Έλληνες εργάτες, με τους οποίους δεν τους 

επιτράπηκε καμία επαφή. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν πολύ αυστηρά με περιπολίες Γερμανών 

στρατιωτών, ενώ ένας φρουρός ήταν συνεχώς στην οροφή ενός βαγονιού. Επίσης, μία ομάδα 

κρατουμένων την ίδια ημέρα εργάστηκε σε ένα χωριό κοντά στη Κατερίνη, όπου από μία 

αποθήκη φόρτωναν διάφορες κολώνες  και άλλες μεταλλικές βέργες, που χρειαζόταν για την 

κατασκευή κτηρίων. Εκεί οι κρατούμενοι, μέσα από τη συρμάτινη περίφραξη, κατάφεραν να 

έρθουν σε επαφή με τους ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι, μόλις έμαθαν ποιοι ήταν, τους 

έφεραν τρόφιμα και τσιγάρα. Εκεί, επίσης, τραυματίστηκε βαριά και ένας νεαρός 

κρατούμενος, τον οποίο έσπρωξε ο Γερμανός φρουρός κι έχασε την ισορροπία του και μέσα 

σε δύο περίπου μήνες, κατέληξε.
395

  

      Στη Γέφυρα (Τόψιν), ένα χωριό κοντά στη σιδηροδρομική γέφυρα, στη γραμμή προς το 

σταθμό της Κωνσταντινούπολης, υπήρχαν αποθήκες όπλων και πυρομαχικών και χρειάστηκε, 

επίσης, να εργαστεί μία ομάδα κρατουμένων. Σε αυτές υπήρχαν διάφορα πυρομαχικά και 

βλήματα για αντιαεροπορικά όπλα. Σε μία μικρότερη αποθήκη υπήρχαν κασόνια με όπλα 

(πιστόλια, βόμβες κ.λπ) και πάνω στο καπάκι τους ήταν σημειωμένο το είδος των 

πυρομαχικών. Τον Ιούνιο του 1943 και για πρώτη φορά επέλεξαν μία ομάδα ογδόντα ατόμων 

να εργαστεί σε αυτές τις αποθήκες. Από αυτούς κάποιοι εργάζονταν στο φόρτωμα 

πυρομαχικών και βλημάτων στα φορτηγά και άλλοι στη συγκέντρωση και τακτοποίηση των 

κασονιών με τα πιστόλια, τις βόμβες και τα άλλα όπλα. Στην ομάδα που εργάζονταν στην 

αποθήκη όπλων δύο από τους κρατούμενους συνεννοήθηκαν, άνοιξαν ένα κασόνι και 

έβγαλαν κάποια πιστόλια και πυρομαχικά. Την τελευταία στιγμή τα πέταξαν, αφού 

κατάλαβαν ότι τους αντιλήφθηκαν, στην έρευνα, όμως, δεν τα βρήκαν πάνω τους, αλλά 

πεταγμένα και ο διαχειριστής της αποθήκης έδειρε τόσο πολύ κάποιον τη στιγμή του ελέγχου 

που αυτός έπεσε. Επειδή όμως οι κύριοι υπεύθυνοι δε βρέθηκαν, τους άφησαν να 

επιστρέψουν στο στρατόπεδο διακόπτοντας την εργασία. Η τελική τιμωρία ήταν η στέρηση 

γεύματος και δείπνου όλης της ομάδας και δεν τους ξαναέστειλαν για εργασία στην αποθήκη 

της Γέφυρας.
396
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       Εργάστηκαν, επίσης, για διάφορες γερμανικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης που 

χρειάζονταν εξειδικευμένους εργάτες – τεχνίτες, για τους οποίους υπήρχε συνεχώς 

ενδιαφέρον και ανάγκη. Αρχικά χρησιμοποιούνταν εντός του στρατοπέδου και αργότερα 

έβγαιναν και εκτός για να ασχοληθούν με κάτι που είχε σχέση με την τέχνη τους. Σε μία 

περίπτωση ζητήθηκε και μάλιστα από το διοικητή του στρατοπέδου, μία ομάδα δέκα ατόμων 

για τις ανάγκες των αποθηκών τροφίμων και της κουζίνας της γερμανικής διοίκησης στη 

Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και ενός επιπλοποιού για την κατασκευή ραφιών και 

διαχωριστικών στις αποθήκες και για τη συντήρηση των ξύλινων κατασκευών των κτηρίων, 

στα οποία είχε εγκατασταθεί η γερμανική διοίκηση. Ο  ίδιος ζήτησε και όλους τους οδηγούς, 

δυο υποδηματοποιούς και από έναν ράφτη, σαμαρά και κλειδαρά για εργασίες σε γερμανικά 

εργοτάξια της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα αυτή δεν επέστρεφε στο στρατόπεδο το βράδυ. Εκεί 

εργάζονταν Έλληνες που είχαν αφεθεί «ελεύθεροι» από το στρατόπεδο και φορούσαν 

γερμανικές φόρμες εργασίας και δερμάτινα παπούτσια, τέτοια που οι Γερμανοί έδωσαν και 

σε εκείνους. Αυτοί περνούσαν καλύτερα, έτρωγαν καλύτερα και όταν επέστρεφαν στο 

στρατόπεδο έφερναν μαζί τους κάποια τρόφιμα ή τσιγάρα. Σε μία άλλη περίπτωση ζητήθηκαν 

είκοσι περίπου τεχνίτες, μηχανικοί αυτοκινήτων, οδηγοί, κλειδαράδες, σιδεράδες ράφτες, 

υποδηματοποιοί, μαραγκοί και ειδικότητες άλλων επαγγελμάτων. Όμως, δεν εμφανίστηκε 

κανείς γνώστης αυτών των επαγγελμάτων και οι Γερμανοί έφυγαν με «άδεια χέρια». Στα τέλη 

Αυγούστου 1943 οι Γερμανοί σταμάτησαν να επιστρέφουν τους τεχνίτες στα στρατόπεδα. 

Τους έδωσαν πλήρη γερμανική περιβολή εργασίας και οι κρατούμενοι σιωπηρά αποδέχτηκαν 

να καταστούν «ελεύθεροι εργάτες – κρατούμενοι». Ένας αριθμός αυτών κάθε βδομάδα, με 

την άδεια τους, ερχόταν στο στρατόπεδο, έφερνε τρόφιμα και τσιγάρα, αλλά και ειδήσεις για 

την κατάσταση στα μέτωπα.
397

 

 

στ) Οι σχέσεις με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης – οι σχέσεις μεταξύ τους  

 

      Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα του χωριού Χαρμάνκιοϊ, έδειξαν αληθινή 

αλληλεγγύη απέναντι στους κρατουμένους. Τους παρείχαν ηθική στήριξη και επιδείκνυαν 

φιλικά αισθήματα. «Αυτός ο κόσμος - εννοώ οι Θεσσαλονικείς - μας αγάπησε πολύ και 

χρησιμοποίησε κάθε ευκαιρία να μας το αποδείξει με την προσοχή και τα δώρα του. […]. 

Από το στρατόπεδο ως τον οργανισμό Todt ήταν τρία – τρεισήμισι χιλιόμετρα και αυτή τη 

διαδρομή την κάναμε με τα πόδια. […] Οι Έλληνες άφηναν τα καταστήματα και τα γραφεία 
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και έτρεχαν προς την πόρτα, χαιρετώντας μας εγκάρδια: “Γεια σας, Σέρβοι!” […] Με αυτή 

την ευκαιρία μας γέμιζαν τις τσέπες τσιγάρα, πακέτα καπνού, σύκα, σταφίδες, αλλά και 

δραχμές!», θυμόταν αργότερα ο διερμηνέας Ραντούλοβιτς.
398

 Από την πρώτη ημέρα και 

καθημερινά οι κρατούμενοι έρχονταν σε επαφή με τους κατοίκους του χωριού, περνώντας 

έξω από το στρατόπεδο, τους πετούσαν τρόφιμα και τσιγάρα κι άλλοτε έστελναν κάποια 

παιδιά ή ηλικιωμένους. Επίσης, έρχονταν σε επαφή με τους ντόπιους, όταν πήγαιναν για 

εργασία στις αποθήκες “pi-park”. Σε κάθε ευκαιρία τους παρέδιδαν τρόφιμα, πολλές φορές με 

τη σύμφωνη γνώμη των φρουρών, αφού έδιναν και σε αυτούς κάποιο ούζο, φρούτα ή αυγά. 

Όσοι, πάλι, εργάζονταν στη Γέφυρα και στους Λαχανόκηπους, όπου κοντά στις αποθήκες 

χόρτου υπήρχαν τεράστιοι οπωρώνες, εφοδίαζαν το στρατόπεδο με φρούτα. Κι όπως 

λειτουργούσε το σύστημα της κολεκτίβας,
399

 το βράδυ τα φρούτα μοιράζονταν σε ισάριθμα 

μέρη.
400

 

      Και σε άλλες περιπτώσεις δέχτηκαν βοήθεια από Έλληνες, όπως όταν βρισκόταν στη 

Θεσσαλονίκη για κλιβανισμό και κάποιος με στολή πηγαινοέρχονταν συνεχώς και κάθε φορά 

τους έφερνε από ένα καλάθι με μπομπότα. Και όταν επέστρεφαν από τον κλιβανισμό και 

διέσχιζαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, κάτοικοι που είχαν μάθει ποιοι ήταν, τους 

μοίρασαν μπομπότα, τσιγάρα και χρήματα, μέχρι που τους αντιλήφθηκαν οι Γερμανοί 

φρουροί και τους έδιωξαν. Και επιστρέφοντας στο χωριό οι κάτοικοι, επίσης, τους περίμεναν 

με γεμάτα καλάθια με τρόφιμα και γνωρίζοντας την τακτική των Γερμανών, τους 

παρακάλεσαν και κατάφεραν να τους πείσουν, να τους αφήσουν να παραδώσουν τα τρόφιμα 

στους κρατούμενους. 

      Η συμπεριφορά αυτή τους έκανε να αισθάνονται πως δεν ήταν μόνοι, πως, αν και 

βρίσκονταν σε μία ξένη χώρα, οι κάτοικοί της ήταν φιλικοί και αλληλέγγυοι απέναντί τους. 

Τους έφερναν τρόφιμα και στην περίοδο της καραντίνας, με προεξέχουσα σε όλο αυτό τη 

Μαρίκα την «Αμερικάνα». Τη γνώρισαν ήδη από τις πρώτες ημέρες και «αυτό το έντιμο και 

καλό πλάσμα» καταγωγής από τη Γευγελή, ήταν μία γειτόνισσα, η οποία και με κίνδυνο της 

ζωής της προσέτρεχε σε βοήθεια. Μέσω αυτής ήρθαν σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό, όπως 

και με συντρόφους τους από τη Θεσσαλονίκη, απ’ όπου είχαν συνεχή βοήθεια. Την ονόμαζαν 

«Αμερικάνα», επειδή πριν από τον πόλεμο ήταν αρραβωνιασμένη με τον ιδιοκτήτη του 

στάβλου, ο οποίος με τη συνθηκολόγηση της Ελλάδος πούλησε τα ζώα κι έφυγε στην 
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Αμερική από όπου δεν ξαναγύρισε.
401

 Η Μαρίκα έμενε πολύ κοντά στο στρατόπεδο, σε ένα 

ετοιμόρροπο σπιτάκι και ήταν εργάτρια. Κατά την Κατοχή εργαζόταν στο σπίτι και όπως 

μπαινόβγαινε για νερό ή ξύλα, παρατηρούσε οτιδήποτε συνέβαινε στο στρατόπεδο και το 

μοιραζόταν με το δάσκαλο του χωριού. Πήγαινε στο στρατόπεδο και κρυφά τους πετούσε 

τρόφιμα και τσιγάρα. Αργότερα ζήτησε επίσημα την άδεια του στρατοπεδάρχη και μαζί με 

άλλες γυναίκες έφερναν τρόφιμα στους ασθενείς του νοσοκομείου, με την υποχρέωση, όμως, 

να φέρνουν κάποιες φορές και για τη γερμανική κουζίνα. Η ίδια τους βοηθούσε να πουλούν 

και να ανταλλάσσουν  αντικείμενά τους με τρόφιμα.
402

 Η συνεργασία με τη Μαρίκα διήρκεσε 

καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο στρατόπεδο. Μετά τον πόλεμο κι ως το θάνατό 

της κάποιοι αλληλογραφούσαν μαζί της, ενώ άλλοι κατάφεραν να την επισκεφτούν αργότερα 

σε ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντί της.
403

 

      Όταν χρειάστηκε πάλι να μεταφερθούν κάποιοι ασθενείς στο ελληνικό νοσοκομείο της 

Θεσσαλονίκης, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ήταν πολύ φιλικό μαζί τους, ιδίως με 

το νεότερο ασθενή του στρατοπέδου και φεύγοντας κατάφεραν να πάρουν μαζί τους στο 

στρατόπεδο  φάρμακα και ενέσεις για τους ασθενείς, αν και δεν τους περίσσευαν. Πολλές 

ήταν οι περιπτώσεις που οι Έλληνες προσπαθούσαν, παρά τις απαγορεύσεις, να προσφέρουν 

τρόφιμα στους κρατούμενους με κίνδυνο να τιμωρηθούν.
404

 Από εκείνους, επίσης, μάθαιναν 

τα νέα από τα μέτωπα και την πατρίδα τους. 

      Μετά τη συνθηκολόγηση τη Ιταλίας, στη φύλαξή τους υπήρχαν και Έλληνες 

χωροφύλακες. Η πλειοψηφία αυτών δεν ήταν απότομοι απέναντί τους. Οι κρατούμενοι 

θυμούνταν κάποιους, όπως για παράδειγμα κάποιους Γιάννη και Βασίλη και μερικούς ακόμη, 

οι οποίοι τους εφιστούσαν την προσοχή ποιους από τους αστυνομικούς να προσέχουν. Όταν 

εργάζονταν στη Σαλαμίνα ο διερμηνέας της ομάδας συνήψε πολύ καλή σχέση με κάποιους 

αστυνομικούς Γιάννη και Παναγιώτη, αυτοί ήρθαν σε επαφή με κατοίκους της Σαλαμίνας, οι 

οποίοι τους έφερναν τρόφιμα και τσιγάρα βοηθώντας τους να βελτιώσουν τη διατροφή τους. 

Εκτός από την οργανωμένη βοήθεια, υπήρξαν και πολλές μεμονωμένες περιπτώσεις, που 
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τους προμήθευσαν από ένα καλάθι τηγανισμένα ψάρια, μέχρι ένα κουτί με κλωστές και 

βελόνια.
405

 

      Οι Γερμανοί, όπως ελέχθη, με τη βοήθεια του Βούκοτιτς και κάποιων ακόμη κατάφεραν 

να δημιουργήσουν την «εσωτερική διοίκηση» του στρατοπέδου, η οποία ήταν συμπαγής και 

έτοιμη για εκείνους να πραγματοποιήσει οποιοδήποτε καθήκον της αναθέτονταν. Οι 

κρατούμενοι, από την άλλη, που γνωρίζονταν από πριν και έχοντας θητεύσει σε διάφορες 

φυλακές και στρατόπεδα, ήταν από το ίδιο μέρος, ανήκαν στο ίδιο απόσπασμα ή οργάνωση, 

συγκεντρώθηκαν σε αυτό το στρατόπεδο και σταδιακά και «οργανωμένα» σχημάτισαν τις 

ονομαζόμενες «οικονομικές κολεκτίβες». Αντάλλασσαν μεταξύ τους δωμάτια ή κρεβάτια, 

ώστε να συγκεντρώνονται σε ομάδες, δηλαδή κολεκτίβες (kolektive). Αυτές οι ομάδες 

προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βρεθούν στο ίδιο δωμάτιο ή ακόμη και στην ίδια κουκέτα. 

Παρτιζάνοι, Τσέτνικ, ποινικοί, Τσιγγάνοι είχαν τη δική τους ομάδα και με τη δικαιολογία ότι 

θα μπορούσαν να μοιράζονται πιο εύκολα και πιο δίκαια το ψωμί, αφού διαφωνούσαν 

συχνότατα για τη μοιρασιά, κατάφεραν να βρεθούν στο ίδιο δωμάτιο μέλη διαφόρων 

οργανώσεων, όπως του ΚΚΓ ή του SKOJ, των Τσέτνικ και των υπολοίπων (Αθιγγάνων, 

ποινικών), χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπήρχαν και μέλη αντίθετων οργανώσεων στο 

ίδιο δωμάτιο, οι οποίοι είχαν, επίσης, τις δικές τους κολεκτίβες. Εκτός από το ζήτημα της 

διατροφής και την οικονομική βοήθεια, οι κολεκτίβες τους βοηθούσαν να συνεννοούνται για 

τη διατήρηση τόσο της τάξης στα δωμάτιά τους, όσο και του ηθικού. Επειδή τους 

απαγορευόταν η συγκέντρωση άνω των έξι ατόμων (έξι άτομα μοιράζονταν ένα ψωμί), 

συναντιόταν κρυφά, κυρίως μετά την πρωινή γυμναστική έβρισκαν λίγο χρόνο να 

ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες, όπως για την κατάσταση στα μέτωπα ή κάποια 

μέτρα, να συνεννοηθούν για κάτι, για κάποιες δραστηριότητες στο στρατόπεδο. Δεν 

τόλμησαν να προβούν στη σύσταση άλλων οργανώσεων, αλλά παρέμειναν στις κολεκτίβες, 

αφού ως μορφή ήταν νομιμοποιημένη και από την εσωτερική και εξωτερική διοίκηση του 

στρατοπέδου, ενώ μία άλλου τύπου και στόχου οργάνωση θα ήταν πιο επικίνδυνη.
406

 

      Οι κολεκτίβες που αποτελούνταν από μέλη του ΝΟΡ, για παράδειγμα, χρησιμοποιούσαν 

τις συγκεντρώσεις για να συζητούν παράνομα για διάφορα κοινά ζητήματα, όπως, πώς θα 

προσέγγιζαν και θα ενέτασσαν τους ανένταχτους κρατούμενους, έστω σε επίπεδο 

συμπαθούντων του ΝΟΡ, πώς θα διαμόρφωναν το προφίλ του αξιοσέβαστου, του 

αλληλέγγυου απέναντι στους άλλους κρατούμενους, σε εκείνους που συνέτρεχαν τους 

συγκρατούμενους και ήταν έτοιμοι να αγωνιστούν για το δίκαιο κατά του κατακτητή. 
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Συζητούσαν επίσης, για τη βελτίωση της διατροφής, την προστασία στην εργασία, τη 

φροντίδα για την έλλειψη ενδυμάτων και υποδημάτων, την εκτέλεση μικρής έκτασης 

δολιοφθοράς, πώς θα έκαναν το ελάχιστο που τους ζητούνταν, πως θα τακτοποιούσαν και 

κατανάλωναν τα υλικά που ελάμβαναν (τρόφιμα, τσιγάρα, ποτά), πώς θα εμπόδιζαν εκείνους 

που αντάλλασσαν τα τρόφιμα με τσιγάρα, πώς θα βοηθούσαν τους ασθενείς με τρόφιμα, τους 

νεαρούς κρατούμενους και τόσα άλλα. Η κολεκτίβα εκτιμούσε αν και ποια πράγματα των 

κρατουμένων μπορούσαν να ανταλλαγούν με τρόφιμα, αποφάσιζε αν και πότε μία είδηση θα 

διαδίδονταν και στις άλλες κολεκτίβες, δηλαδή πώς θα διαχειρίζονταν μία πληροφορία, τα 

γεγονότα στα εργοτάξια, στο στρατόπεδο, στα νοσοκομεία. Τα αποτελέσματα των ενεργειών 

αυτών φάνηκαν γρήγορα σε όλες τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες. 

      Όταν δημιουργούνταν οι συνθήκες για κάποιες μικρές δολιοφθορές στα μέρη εργασίας, οι 

κολεκτίβες εξέταζαν το θέμα και ελάμβαναν αποφάσεις, αν και πώς θα πραγματοποιούνταν, 

όπως για παράδειγμα η υπεξαίρεση υλικών ή τροφίμων από τα εργοτάξια και τις αποθήκες 

που είχαν πρόσβαση και τη μεταφορά τους στο στρατόπεδο και σε συνεννόηση με ελληνικό 

σύνδεσμο από τα περίχωρα, ο οποίος φρόντιζε για τη λήψη και μεταφορά των υλικών. 

Μεγάλη ήταν η συμβολή των Ελλήνων εκτός στρατοπέδου που συμμετείχαν και ο κίνδυνος, 

βέβαια, γι’ αυτούς ήταν, επίσης, μεγάλος. Πολλές φορές «χρησιμοποιούνταν» οι διερμηνείς 

που ήταν πιο κοντά στους Γερμανούς για την πραγματοποίηση κάποιων στόχων, ακόμη και οι 

ίδιοι οι Γερμανοί, αν είχαν κάποιο όφελος από αυτό, όπως να έχουν κι αυτοί μερίδιο στα 

τρόφιμα ή τα ποτά.
407

  

      Οι επικεφαλής των κολεκτίβων συγκέντρωναν τρόφιμα, ή οτιδήποτε άλλο και τα 

μοίραζαν σε όλους. Και οι άλλοι που ήταν εκτός κολεκτίβων έβλεπαν πως μόνο έτσι 

μπορούσαν να στηριχτούν σε κάποιον, ή να παράσχουν στήριγμα σε άλλους. Έτσι, 

δημιουργούνταν σχέσεις μεταξύ των κρατουμένων και μετά την ένταξή τους στις κολεκτίβες 

μετατρέπονταν σε πραγματικές φιλίες. Στις κολεκτίβες των Παρτιζάνων εντάχθηκαν και 

κάποιοι ποινικοί, αλλά και Τσέτνικ, αφού έβλεπαν πως αυτά που τους ένωναν ήταν 

περισσότερα από αυτά που τους χώριζαν.
408

 

      Επίσης, για τη διατήρηση της ψυχοσωματικής υγείας, κάποια μέλη του ΝΟΡ πήραν την 

πρωτοβουλία να αποσπάσουν την προσοχή των κρατουμένων από τη μοναξιά του 

στρατοπέδου με το να τους διηγούνται  διδακτικές και αστείες ιστορίες, αινίγματα και 

ανέκδοτα, προσωπικά βιώματα από τη μαθητική ή τις δύσκολες περιόδους της ζωής τους στο 

χωριό ή στην πόλη. Ιστορίες που διασκέδαζαν τους ακροατές τους και τις άκουγαν με 
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408
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ευχαρίστηση. Αντίστοιχα οι φοιτητές και οι μαθητές διηγούνταν τα δικά τους βιώματα ή 

αποσπάσματα μυθιστορημάτων Γιουγκοσλάβων ή ξένων συγγραφέων, ή απήγγειλαν 

δημοτικά ποιήματα. Σε κάποιες κολεκτίβες τραγουδούσαν επικά δημοτικά τραγούδια, 

διηγούνταν ιστορίες των ηρώων της πατρίδας τους. Οι κυνηγοί και οι ψαράδες διηγούνταν τις 

εμπειρίες τους που άλλοι πίστευαν και άλλοι όχι. Γεγονός ήταν πως ο στόχος είχε επιτευχθεί. 

Οι άνθρωποι άκουγαν, μιλούσαν, αστειεύονταν κι έτσι πιο εύκολα υπέφεραν τις δυσκολίες 

του στρατοπέδου και απέφευγαν τη μοναξιά και την απάθεια. Την ίδια ώρα άλλοι έφτιαχναν 

δαχτυλίδια από αλουμίνιο και τα πουλούσαν στο χωριό, άλλοι σκάλιζαν σε ένα κομμάτι ξύλο 

διάφορες φιγούρες με τα ονόματα εκείνων στους οποίους θα τα χάριζαν. Κάποιος σε ένα 

κομμάτι χαρτοσακούλας έγραψε το ποίημα «Πατρίδα» (Domovina),
409

 κάποιος άλλος χάραξε 

στην καραβάνα
410

 απεικόνιση του στρατοπέδου Χαρμάνκιοϊ, περιφραγμένο με 

συρματόπλεγμα. Επίσης, το τραγούδι και η μουσική με αυτοσχέδια όργανα, όπως μία χτένα, 

ένα φύλλο χαρτιού ή δένδρου, ώσπου εξασφάλισαν μία πραγματική φλογέρα από έναν 

Έλληνα, ήταν ένα είδος διασκέδασης για τους κρατούμενους. Έτσι, ξεχνούσαν για λίγο το 

θάνατο, την πείνα, τον κνησμό και όλες τις άλλες δυσκολίες.  

      Όπως ήδη αναφέρθηκε, ανάμεσα στους κρατουμένους υπήρχαν και παιδιά, αφού, είναι 

γνωστό πως, την περίοδο της κατοχής, οι Ναζί απομάκρυναν βίαια από τις οικογένειές τους 

παιδιά, τόσο από χώρες των Βαλκανίων, όπως η Γιουγκοσλαβία, όσο και της Ευρώπης, όπως 

η Πολωνία, Ρωσία, Ουκρανία.
411

 Μία σημαντική φροντίδα, λοιπόν, των ενηλίκων 

κρατουμένων ήταν αυτή απέναντι στους νεαρούς κρατουμένους – παιδιά, ώστε να επιζήσουν 

και να έχουν μια κάποια προοπτική. Ο μάγειρας φρόντιζε να τους εξασφαλίσει ένα πιάτο 

φαγητό παραπάνω και κάποιοι άλλοι είχαν αναλάβει να τους προστατεύουν, όσο μπορούσαν, 

να μην εκτίθενται στη σωματική εργασία, αλλά σε πιο εύκολες εργασίες, όπως βοηθοί 

ραφτών, κουρέων κ.λπ.
412

 Όταν τους έπαιρναν για δουλειά, το μόνο που έκαναν ήταν να 

φέρνουν νερό ή κάποια άλλη εύκολη εργασία. Ήταν τα χαϊδεμένα παιδιά των Ελληνίδων από 

τη γειτονιά όπου εργάζονταν και κάθε φορά επέστρεφαν με την τσάντα γεμάτη δώρα. Έτσι 

στον μικρό Μίσα (Miša) που οι Ούστασε σκότωσαν όλη την οικογένειά του, και που ήταν ο 
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χαϊδεμένος όλου του στρατοπέδου, μία Ελληνίδα του έραψε ρούχα και του αγόρασε και 

παπούτσια.
413

 

      Από την πρώτη ημέρα που βρέθηκαν στο στρατόπεδο, τους εδόθη εντολή να κάνουν 

πρωινή γυμναστική. Αν και την πρώτη ημέρα τους φάνηκε πολύ δύσκολο, στην πορεία 

αντιλήφθηκαν πως αυτό ήταν κάτι χρήσιμο και οι νεώτεροι και πιο υγιείς επηρέασαν και 

έπεισαν τους περισσότερους να συνεχίσουν, ώστε να διατηρήσουν τη φυσική τους 

κατάσταση. Εκτός από την πρωινή γυμναστική με κάποια αφορμή κάποιοι από τους 

κρατούμενους στο εργοτάξιο της Σαλαμίνας κολύμπησαν στη θάλασσα. Ο φύλακας 

Παναγιώτης, που ήταν ευνοϊκά διακείμενος απέναντί τους, έπεισε τον επικεφαλής να τους 

αφήσει στο διάλειμμα να κολυμπήσουν. Πολλοί πρώτη φορά έρχονταν σε επαφή με τη 

θάλασσα και χάρηκαν αυτή την εμπειρία, ιδίως οι νεώτεροι, αν και βγήκαν άρον – άρον στη 

συνέχεια, αφού ο Γερμανός επικεφαλής, μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ποτού, 

άρχισε να τους υβρίζει και να τους δέρνει.
414

 

 

ζ) Οι δολιοφθορές 

 

      Για να βελτιώσουν τη διατροφή τους οι κρατούμενοι, όπως προαναφέρθηκε, αρχικά 

μάζευαν χόρτα, έτρωγαν φλούδες από πατάτες, αλλά κυρίως την εμπλούτιζαν από τις δωρεές 

τροφίμων των ντόπιων κατοίκων. Μέσα από τις κολεκτίβες, δημιουργήθηκε η ιδέα μίας 

ακόμη μορφής εξασφάλισης τροφίμων και ήταν αυτή της υπεξαίρεσης υλικών αγαθών από τις 

γερμανικές αποθήκες και τα εργοτάξια, ώστε με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο να επιφέρουν 

οικονομική ζημιά στον κατακτητή, αλλά μέρος αυτών θα μπορούσαν να το ανταλλάξουν με 

υλικά, ή να τα πουλήσουν στους ντόπιους, οι οποίοι στερούνταν αυτών των αγαθών. Πολλών 

τα σπίτια είχαν καταστραφεί, ή είχαν υποστεί μεγάλες υλικές ζημιές από τον πόλεμο με τους 

Ιταλούς και προσπαθούσαν να τις αποκαταστήσουν. Χρειάζονταν, λοιπόν, διάφορα 

οικοδομικά υλικά που δεν υπήρχαν στην αγορά, απ’ όπου θα μπορούσαν να τα προμηθευτούν 

και απευθύνονταν στους κρατούμενους για να τα εξασφαλίσουν. Εκείνοι αντίστοιχα θα τους 

πλήρωναν με τρόφιμα ή με χρήματα και παράλληλα θα επέφεραν ζημιά στους κατακτητές. 

Αυτό το «εμπόριο» με τους ντόπιους στην αρχή γίνονταν αυθόρμητα, ενώ αργότερα κάποιοι 

διοχέτευαν τα είδη στο ελληνικό αντιστασιακό κίνημα μέσω των ανθρώπων τους. Οι πρώτες 

επαφές μαζί τους έγιναν μέσω των κρατουμένων - μελών του ΝΟΡ, οι οποίοι εργάζονταν 
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στην οργάνωση Τodt στο σταθμό της Κωνσταντινούπολης, όπου οι Έλληνες που τους 

έβλεπαν να εμπορεύονται με μαυραγορίτες τους επέστησαν την προσοχή και τους έφεραν σε 

επαφή με τους ντόπιους, στους οποίους πουλούσαν ότι κατάφερναν να σφετεριστούν από 

τους Γερμανούς. Από αυτούς έμαθαν ότι γύρω από το σταθμό, αλλά και σε άλλα μέρη της 

Θεσσαλονίκης, υπήρχαν πολλοί που είχαν ενταχθεί στο ελληνικό αντιστασιακό κίνημα. Έτσι, 

ξεκίνησε η μεταφορά των υπεξαιρούμενων υλικών μέσω της περίφραξης, αν υπήρχε, ενώ 

όταν τα εργοτάξια ήταν ανοιχτά, συνεννοούνταν πού θα άφηναν τα υλικά (ασβέστη, 

τσιμέντο, γυαλί, σύρματα), τα οποία θα έπαιρναν οι εξωτερικοί σύνδεσμοι, που ήταν, 

συνήθως, παιδιά. Έτσι, όταν οι φρουροί το μεσημέρι γευμάτιζαν ή ξεκουράζονταν, ολόκληρα 

σακιά με τσιμέντο, ασβέστη σε σκόνη, σύρματα, ή άλλα υλικά μεταφέρονταν έξω από την 

περίφραξη.
415

 

      Στους Λαχανόκηπους, πάλι, που φόρτωναν μπάλες άχυρου, τις οποίες δε μπορούσαν να 

υπεξαιρέσουν, έπαιρναν ολόκληρες κουλούρες σύρμα που μετέφεραν με τους κουβάδες για 

νερό, όταν πήγαιναν στο πηγάδι. Εκεί κάποιος Έλληνας περίμενε και αντάλλασσαν το σύρμα 

με τρόφιμα ή χρήματα. Οι κρατούμενοι είχαν συνεννοηθεί να εργάζονται σαν να 

πληρώνονταν, ώστε να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των Γερμανών. Στο μεταξύ κατάφεραν 

να έρθουν σε επαφή με μέλη του ΕΑΜ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τους είπαν πως δεν ήταν 

ώριμες οι συνθήκες για απόδραση. Την ημέρα του Προφήτη Ηλία κι ενώ εργάζονταν μόνο οι 

κρατούμενοι, εικοσιπέντε άτομα περίπου και οι φρουροί είχαν αποσυρθεί μετά το 

μεσημεριανό φαγητό, «ξέσπασε» πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε διακόσια βαγόνια άχυρο και 

σανό. Οι κρατούμενοι χωρίς νερό και σε μία φωτιά τέτοιων διαστάσεων δε μπορούσαν να 

κάνουν τίποτε. Το βράδυ ο υπεύθυνος αξιωματικός τους ευχαρίστησε, λέγοντάς τους πως «αν 

δεν ήσασταν εσείς οι Σέρβοι κρατούμενοι, θα καιγόταν όλη η αποθήκη χόρτου». Το ίδιο 

βράδυ μία Ελληνίδα έφερε στην πύλη ένα κουτί τσιγάρα Άριστον για κάποιον Ράντα (Rada), 

ο οποίος είχε λείψει την επίμαχη στιγμή της πυρκαγιάς και στο πίσω μέρος έγραφε στα 

ελληνικά «ευχαριστώ, πολύ καλά!»
416

 

      Αργότερα από τις αποθήκες τροφίμων οι κρατούμενοι υπεξαιρούσαν τρόφιμα, αλλά και 

σακιά αλεύρων, που ήταν από τεχνητό μετάξι. Αυτό το υλικό το πουλούσαν στους Έλληνες, 

οι οποίοι έραβαν πουκάμισα, παντελόνια και άλλα ενδύματα. Με τον καιρό, τους 

αντιλήφθηκαν οι Γερμανοί, αλλά σε έρευνα που έγινε δε βρήκαν τίποτε. 

      Το διάστημα της συνθηκολόγησης της Ιταλίας οι Γερμανοί ζήτησαν είκοσι κρατούμενους 

για να μεταφέρουν το υγειονομικό υλικό από τις ιταλικές αποθήκες στις δικές τους. Ανάμεσα 

                                                 
415

 Στο ίδιο, σσ. 187-189. 
416

 Radulović, ό.π., σσ. 16-17. 
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στα άλλα ήταν και τρία κασόνια με ενέσεις. Οι αμπούλες ήταν περισσότερες από 10-12.000. 

Κατά τη μεταφορά τους κάποιοι άφησαν επίτηδες να πέσουν από τη σκάλα τα τρία αυτά 

κασόνια και δεν έμεινε τίποτε από το περιεχόμενο που να μην καταστραφεί. Στη συνέχεια 

σειρά είχαν κάποια μικροσκόπια, μπουκάλια και κουτιά με χάπια. Οι Γερμανοί, όταν το 

αντιλήφθηκαν, επιτέθηκαν λεκτικά εναντίον των Ιταλών νομίζοντας πως εκείνοι σκόπιμα τα 

κατέστρεψαν για να μην έρθουν στα χέρια τους.
417

 

      Σε άλλη περίπτωση, όταν έπρεπε να σφραγίσουν με καρφιά μεγάλα κασόνια γεμάτα με 

τζάμια, μόλις απομακρύνονταν ο Γερμανός φρουρός, «τυχαία» τα καρφιά τα έβαζαν σε 

τέτοιο σημείο που έσπαζαν τα τζάμια και επέφεραν κατά το δυνατό ζημιές στον εχθρό, ή 

άφηναν άδεια από κονσέρβες τα κουτιά και τοποθετούσαν τούβλα αντί για τυριά.
418

 Με 

τέτοιου είδους μικρές ή μεγαλύτερες δολιοφθορές επέφεραν βλάβη στους Γερμανούς. Οι 

υπεξαιρέσεις υλικών ήταν οι πιο συχνές και οι μεγαλύτερες σε αριθμό, αφού εργάζονταν 

περισσότερο εκεί όπου υπήρχαν τέτοια υλικά και από αυτά είχαν όφελος και οι κρατούμενοι 

και οι ντόπιοι και ζημιά οι Γερμανοί. 

 

η) Τιμωρίες και εκτελέσεις λόγω απόδρασης ή προσπαθειών απόδρασης 

 

      Πολλές ήταν οι καθημερινές τιμωρίες, τα  βασανιστήρια και η τρομοκρατία των 

κρατουμένων.
419

 Η πρωινή γυμναστική και το τρέξιμο οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και από 

αδύναμους και ασθενείς, επίσης, ανθρώπους, ή η στέρηση κάποιου γεύματος, ήταν συχνά. 

Μία καθημερινή μορφή βασανιστηρίων κι αυτή που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη τους, ήταν 

να παρατάσσονται από το πρωί ως το βράδυ, με ή χωρίς αφορμή, για να διατηρείται η ένταση 

και η ψυχική διαταραχή στους κρατούμενους. Υπολόγιζαν ότι ήταν αναγκασμένοι να το 

κάνουν αυτό περί τις δεκαπέντε φορές κι αυτό στον «ελεύθερο χρόνο» τους. Έτσι τους 

οδηγούσαν σε ολοκληρωτική σωματική και ψυχική εξάντληση. Ο έλεγχος κατά την 

επιστροφή από τους τόπους εργασίας ήταν επίσης μία μορφή (ψυχικής) ταλαιπωρίας και τους 

δημιουργούσε την αίσθηση συνεχούς ανασφάλειας, αφού ο τρόπος που γινόταν έμοιαζε με 

«κυνήγι άγριων ζώων». Ο ξυλοδαρμός, ήταν μία μορφή συνηθισμένης τιμωρίας, αφού 

υπήρχε και «ειδική» κατηγορία βασανιστών που μαστίγωναν κατ’ εντολή. Μια σειρά 

απαγορεύσεων δυσκόλευε την ήδη δύσκολη ζωή τους, όπως, η συγκέντρωση άνω των έξι, το 

τραγούδι, η φασαρία, η μετάβαση από το ένα δωμάτιο στο άλλο. 

                                                 
417

 Στο ίδιο, σσ. 12-13. 
418

 Pesic, ό.π.,σσ. 190-191. Radulović, ό.π., σ. 17. 
419

 Η καθημερινή πρωινή γυμναστική και για τους «απείθαρχους» και «ανυπάκουους» περιλάμβανε τρέξιμο σε 

στάση καθιστή («ανακούρκουδα»), το γονάτισμα στα χαλίκια κ.ά., Radulović, ό.π., σ. 11. 
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      Τα μέλη της εσωτερικής διοίκησης και το γερμανικό προσωπικό του στρατοπέδου, 

επίσης, δεν επεδείκνυαν ίχνος οίκτου απέναντι στους κρατουμένους, οι οποίοι ήταν πιο 

δύσκολο να αποδεχτούν τις συμπεριφορές τους, αφού ήταν συγκρατούμενοί τους, αλλά με 

προνομιακές εξουσίες. Αυτοί εφάρμοζαν την αντεκδίκηση και τους βασάνιζαν, συχνότατα 

εκείνους που απέφευγαν την εργασία. Συχνές τιμωρίες ήταν η στάση «ανακούρκουδα», το 

τρέξιμο, το τρέξιμο σε θέση «ανακούρκουδα», το γονάτισμα στα χαλίκια και πολλές 

ακόμη.
420

 Τα μέλη αυτής της διοίκησης αποφάσιζαν το είδος και το μέγεθος της τιμωρίας, η 

οποία συχνά κατέληγε σε ξυλοδαρμό, από τον οποίο ένας αριθμός και κατέληξε.
421

 

      Ο επικεφαλής της φρουράς, που διαδέχτηκε τον αυτόχειρα
422

 προκάτοχό του, άνθρωπος 

αγέλαστος, ήταν στην πραγματικότητα διοικητής του στρατοπέδου, αφού βρισκόταν όλη την 

ημέρα εκεί και απαιτούσε πλήρη υπακοή. Από το πρωί έλεγχε τα πάντα και υποδείκνυε τα 

λάθη στον Βούκοτιτς, από τον οποίο απαιτούσε να είναι «πιο δραστήριος» απέναντι στο 

προσωπικό του και στους κρατουμένους. Κρατούσε πάντα μαστίγιο στο χέρι και δε δίσταζε 

καθόλου να το χρησιμοποιεί με το παραμικρό. Κάποτε, όταν ανακάλυψε μία ομάδα 

κρατουμένων να έχει κρυφτεί, για να αποφύγει την εργασία, το θεώρησε δολιοφθορά και είπε 

πως προστατεύουν τους δολιοφθορείς κρατώντας τους στο αναρρωτήριο. Έτσι, κάλεσε είκοσι 

από αυτούς, οι οποίοι ήταν ασθενείς και τους διέταξε να τρέξουν γύρω από το στρατόπεδο, 

έως ότου άρχισαν ένας – ένας να πέφτουν στο έδαφος. Στον τρίτο γύρο είχαν μείνει όρθιοι 

μόνο δύο νεαροί κρατούμενοι. Οι Γερμανοί τους ονόμαζαν «δολιοφθορείς» και 

«φυγόπονους», ενώ οι κρατούμενοι δικαιολογούνταν επικαλούμενοι την κακή διατροφή και 

την έλλειψη ενδυμάτων και υποδημάτων και προσπαθούσαν να αποφύγουν την εργασία. Στο 

μεταξύ δραπέτευσε από το στρατόπεδο ο πρώτος κρατούμενος και οι υπόλοιποι τιμωρήθηκαν 

με διακοπή σίτισης. 

      Στο στρατόπεδο Χαρμάνκιοϊ εκτελέστηκαν συνολικά έξι κρατούμενοι. Στις 15 Απριλίου 

1943 δραπέτευσαν από το εργοτάξιο της σιδηροδρομικής γραμμής δύο διερμηνείς και την 

επομένη εκτελέστηκαν σε αντίποινα «μόνο» δύο άλλοι κρατούμενοι στον τόπο 

εκτελέσεων.
423

 Κατόπιν τα νεκρά σώματά τους μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο και δόθηκε 

εντολή να περάσουν όλοι να τα δουν, ώστε ο θάνατός τους να τους τρομάξει.
424
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 Στο ίδιο, σ. 11.  
421

 Pesic, ό.π., σσ. 158, 180, 199-200. 
422

 Αυτοκτόνησε μετά την απόδραση κρατουμένων στις 16 Μαΐου. 
423

 Ο Γ. Γερασίμου δε γνωρίζει εάν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος τόπος εκτελέσεων, αλλά αναφέρει πως 

κανείς από τους κρατούμενους «δεν ήθελε το πρωί […] να πετάξει το περιεχόμενο της “βούτας”, καθότι οι 

Γερμανοί μόλις μάθαιναν για κάποια δολιοφθορά από τους Παρτιζάνους του Τίτο στη Γιουγκοσλαβία, [τους 

επιτίθεντο και] τους σκότωναν με ριπές», Ιδιωτική Συλλογή Προφορικών Μαρτυριών Μπίχτα Βικτωρίας, 

Συνέντευξη με τον Γιώργο Γερασίμου (Γιωργούλη), Κορδελιό Θεσσαλονίκης, 18 Απριλίου 2021. 
424

 Pesic, ό.π., σσ. 200-206. 
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      Στις 16 Μαΐου ο επικεφαλής της  φρουράς, πέντε φρουροί, οι αστυνομικοί της εσωτερικής 

διοίκησης, οι θαλαμοφύλακες, κάποιοι διερμηνείς και μάγειρες, εκλήθησαν από τον 

φρούραρχο να μεταβούν για αγορές στο χωριό Χαρμάνκιοϊ, κυρίως ως επιβράβευση για τις 

υπηρεσίες που προσέφεραν και επειδή ως τότε δεν έβγαιναν στα εργοτάξια, όπως οι άλλοι και 

για να μπορέσουν να αγοράσουν τσιγάρα και τρόφιμα. Πρώτα πέρασαν από το καφενείο. 

Εκεί που συνομιλούσαν με τους ντόπιους και ετοιμάζονταν να δώσουν παραγγελία, ένας από 

αυτούς, ο μάγειρας στο στρατόπεδο, έτρεξε προς την πόρτα και δραπέτευσε.
425

 Μέσα στο 

συνωστισμό που δημιουργήθηκε από τους ντόπιους, έτρεξαν πίσω του κι άλλοι δύο 

κρατούμενοι, ο ένας αστυνομικός και δραπέτευσαν κι εκείνοι.
426

 Τρεις στρατιώτες που 

κινητοποιήθηκαν, δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν. Η μικρότερη τιμωρία για τους 

κρατούμενος ήταν να μη λάβουν κανένα γεύμα εκείνη και την επομένη ημέρα. «Συνέβη και 

αυτό! … Στην ομάδα “Ε.Β.Κ.”, δηλαδή στην ομάδα, η οποία εργαζόταν στο στρατιωτικό 

σιδηροδρομικό σταθμό, το διάστημα του μεσημεριανού διαλείμματος, δύο [κρατούμενοι] 

πήγαν με το φρουρό στο χωριό για νερό. Στο πανδοχείο του χωριού κατάφεραν να μεθύσουν 

τον φρουρό και να του ξεφύγουν!», σημειώνει σχετικά ο Ραντούλοβιτς.
427

 Στις 27 Μαΐου 

δραπέτευσε ένας ακόμη κρατούμενος. Συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Παύλος Μελάς, αφού 

δεν ανέφερε σε ποιο στρατόπεδο ανήκε και από εκεί στις 9 Ιουνίου στο Χαρμάνκιοϊ, για να 

εκτελεστεί. Καθ’ οδόν, όμως, πρόλαβε κι έβαλε τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες του. 

      Το διάστημα της κατασκευής των σιδηροδρομικών γραμμών και τον Ιούλιο του 1943 

δραπέτευσε ένας ακόμη κρατούμενος. Λίγες ημέρες αργότερα δραπέτευσε κι ένας 

αστυνομικός, αφού στο μεταξύ είχαν αρχίσει να πηγαίνουν σε αναγκαστική εργασία και μέλη 

της εσωτερικής διοίκησης του στρατοπέδου. Μετά από μερικές ημέρες οι κρατούμενοι 

έμαθαν, από τις διασυνδέσεις τους με τους Έλληνες, πως «κάποιος Σέρβος παρτιζάνος» 

σκοτώθηκε από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια απόδρασης. Ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε η 

πληροφορία, αλλά από την πλευρά των Γερμανών δεν υπήρξαν αντίποινα για καμία από τις 

δύο αυτές περιπτώσεις, ούτε κάποια τιμωρία των κρατουμένων. Στις 21 Αυγούστου 

πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκτέλεση κρατουμένου στο στρατόπεδο Χαρμάνκιοϊ, επειδή 

την προηγούμενη τον βρήκαν να κοιμάται στο εργοτάξιο ανάμεσα σε μπάλες άχυρου και η 

περίπτωσή του χαρακτηρίστηκε ως προσπάθεια απόδρασης. Για άλλες δύο αποδράσεις που 

πραγματοποιήθηκαν, δεν έγινε γνωστή η κατάληξη. 

                                                 
425

 Ο Πέσιτς συναντήθηκε μετά την απελευθέρωση με τον εν λόγω δραπέτη, ο οποίος του ανέφερε πως ένας 

Έλληνας τον έκρυψε στην αυλή του και αργά τη νύχτα ένας σύνδεσμος τον οδήγησε στους Έλληνες αντάρτες 

και εκείνοι στην Ταξιαρχία του Κοσσυφοπεδίου (Kosovska brigada), Pesic, ό.π., σ. 212, υποσ. 131.  
426

 Συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν, ο πρώτος στις 18 και ο δεύτερος στις 28 Μαΐου, Pesic, ό.π., σσ. 213-214. 
427

 Radulović, ό.π., σ. 13.  
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      Το Σεπτέμβριο του 1943 η είδηση της συνθηκολόγησης της Ιταλίας χαροποίησε τους 

περισσότερους από τους κρατούμενους, αν και η «ιδεολογία» δεν τους άφησε όλους να 

χαρούν. Άρχισαν να σκέφτονται αν και πότε θα έβλεπαν τις οικογένειές τους, πότε θα 

επέστρεφαν στην πατρίδα τους. Τρεις από τους συμπατριώτες τους, όμως, δεν κατάφεραν να 

συμμετάσχουν στη χαρά τους, αφού έχασαν τη ζωή τους εκείνες τις ημέρες.
428

 

 

θ) Από το Χαρμάνκιοϊ στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς  

 

      Στα μέσα Σεπτεμβρίου η διοίκηση του στρατοπέδου Χαρμάνκιοϊ άλλαξε. Ο έως τότε 

μηχανοκίνητος λόχος, υπό τη διεύθυνση του οποίου βρισκόταν, παρέδωσε τα «ηνία» στη 

διοίκηση του “Dulag”, η οποία είχε επιστρέψει από το ρωσικό μέτωπο και «Μοναδικός της 

σκοπός ήταν η διοίκηση των αιχμαλώτων και των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Πρώτη 

μέριμνά της, άμα τη αναλήψει του στρατοπέδου μας, ήταν να μας ενώσουν με εκείνο το 

στρατόπεδο στους στρατώνες “Παύλος Μελάς”, δηλαδή με τους Τσέτνικ!», κατά τον 

Ραντούλοβιτς.
429

  

      Πέραν αυτού,  ήδη από το Νοέμβριο του 1943 άρχισε να διαφαίνεται πως ο χειμώνας που 

ερχόταν θα ήταν δύσκολος, αφού πολλοί από αυτούς ήταν σχεδόν γυμνοί. Τα ενδύματά τους 

ήταν ακατάλληλα, από οικοδομικά υλικά στην κυριολεξία, αφού χρησιμοποιούσαν τσουβάλια 

από τσιμέντο, ακόμη και ασβέστη, μεταλλικά αντικείμενα και κομμάτια από τεντόπανα που 

έδεναν γύρω τους.  Άλλοι δεν είχαν ούτε το κάτω μέρος των εσωρούχων τους.  Συν τω 

χρόνω, διαλύθηκαν, βρώμισαν και κατέληξαν να είναι κουρέλια αντί για ρούχα, τα οποία 

στην πλειοψηφία τους έδεναν με σχοινιά και σύρματα για να τα συγκρατήσουν. Ήταν, 

επίσης, ανυπόδητοι, ή φορούσαν ένα είδος χωριάτικων ξυλοπάπουτσων, τα οποία έφτιαχναν 

μόνοι τους με σανιδάκια και δέρματα που έβρισκαν στους χώρους που εργάζονταν. Άλλοι 

πάλι ήταν χωρίς κουβέρτες, αφού είχαν πια διαλυθεί και ίχνη άχυρου είχαν απομείνει στα 

κρεβάτια τους. Παρακαλούσαν τον Γιουγκοσλάβο συγκρατούμενό τους και διαχειριστή του 

στρατοπέδου να μεσολαβήσει στον διοικητή να τους εξασφαλίσουν ενδύματα και υποδήματα 

και έπαιρναν την απάντηση πως ήταν υποχρεωμένοι να εργάζονται κατά τις εντολές. 

      Στις 23 Νοεμβρίου ένα φορτηγό μετέφερε στο στρατόπεδο στρατιωτικές στολές. Οι 

αιχμάλωτοι ξεφόρτωσαν τις πράσινες, φθαρμένες και μεταχειρισμένες, στολές, στις δύο όψεις 

των οποίων, εμπρός και πίσω, υπήρχαν τα αρχικά KG (αιχμάλωτος πολέμου). Οι υπεύθυνοι 

των δωματίων, στο μεταξύ, αποφάσισαν ποιος θα έπαιρνε το πάνω μέρος της στολής, ποιος 
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το κάτω και ποιος και τα δύο. Έφεραν, επίσης, πενήντα περίπου χλαίνες και άλλα τόσα 

ζευγάρια στρατιωτικές αρβύλες, οι οποίες ήταν μεταχειρισμένες και μπαλωμένες, αλλά που οι 

κρατούμενοι θα τις προτιμούσαν περισσότερο από μία χλαίνη. Στο «γιατρό» του 

στρατοπέδου παρέδωσαν μία άσπρη ιατρική ποδιά, κάτι αξιοπρόσεκτο από τους υπολοίπους. 

Αυτή η αλλαγή ήταν ζωτικής σημασίας για τους κρατούμενους, αφού αυτό σήμαινε πως θα 

τους επιτρεπόταν αλληλογραφία με τους οικείους τους και παραλαβή πακέτων από εκείνους 

και τον Ερυθρό Σταυρό. Δεν ήξεραν, όμως, αν έπρεπε να χαρούν για όλο αυτό, ή να 

λυπηθούν, αφού, αυτό σήμαινε πως ο πόλεμος δεν τελείωσε.
430

 

      Το επόμενο πρωινό, στις 24 Νοεμβρίου 1943, τους ανακοινώθηκε πως επρόκειτο να 

μεταφερθούν λίγα χιλιόμετρα από εκεί, στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς ή όπως ήταν επίσημα 

γνωστό “Dulag-185”. Έτσι μετά από 312 ημέρες παραμονής στο στρατόπεδο Χαρμάνκιοϊ, 

φόρτωσαν τους τριάντα, περίπου, ασθενείς σε φορτηγό και αφήνοντας πίσω τους θαμμένους 

στο Ινδικό νεκροταφείο τους συντρόφους τους που είχαν πεθάνει ή εκτελεστεί,
431

 ξεκίνησαν 

με τα πόδια για τον επόμενο προορισμό τους. Περνώντας μέσα από το χωριό Χαρμάνκιοϊ, 

που όλο αυτό το διάστημα είχαν γνωρίσει ανθρώπους, είχαν κάνει φίλους, με τους οποίους 

επικοινωνούσαν, εκείνοι βγήκαν από τα σπίτια τους και τους χαιρετούσαν λυπημένα, μη 

γνωρίζοντας πού τους οδηγούσαν. Και οι ίδιοι ήταν πολύ λυπημένοι, αφήνοντας πίσω τους 

φίλους Έλληνες. «Λυπηθήκαμε που θα εγκαταλείπαμε το στάβλο μας, όπου ήδη είχαμε 

“συνηθίσει” και κυρίως λόγω των καλών μας φίλων των Ελλήνων από το Χαρμάκι, οι οποίοι 

έκαναν για εμάς τόσα καλά, ιδίως εκείνες τις πρώτες, τις πιο δύσκολες ημέρες της άφιξής 

μας! Και το κυριότερο, εκεί ήμασταν σχεδόν χωρίς τον έλεγχο των Γερμανών […] εντός του 

στρατοπέδου […]».
432

 Κάποια παιδιά συγκέντρωσαν τρόφιμα από τους ντόπιους, τους 

ακολούθησαν σχεδόν ως την πλατεία Βαρδαρίου και τους τα παρέδωσαν.  

      Από την πλατεία Βαρδαρίου η φάλαγγα, μέσω της οδού Λαγκαδά κατευθύνθηκε προς το 

στρατόπεδο Παύλος Μελάς. Πέρασε από το σερβικό νεκροταφείο Ζέιτινλικ, όπου απέτισαν 

φόρο τιμής στα θύματα του προηγούμενου πολέμου και έφτασαν στην πύλη του 

στρατοπέδου.
433

 Τώρα,  μαζί με τους 1.350, περίπου, που βρίσκονταν ήδη εκεί, ο αριθμός των 

Γιουγκοσλάβων αιχμαλώτων πλησίαζε τις δύο χιλιάδες, από τους οποίους τα δύο τρίτα είχαν 

έρθει ως ανήκοντες σε σχηματισμούς των Τσέτνικ.
434

 

                                                 
430

 Pešić, ό.π., σσ. 224-228. 
431

 Πολύ αργότερα μεταφέρθηκαν και αυτοί στο Ζέιτινλικ. 
432

 Radulović, ό.π., σ. 27. 
433

 Pešić, ό.π., σσ. 229-230. 
434

 1.392 σύμφωνα με τον Ραντούλοβιτς, ο οποίος τους συνάντησε πολύ νωρίτερα και είχε μιλήσει μαζί τους, 

όταν με μία ομάδα δέκα περίπου συμπατριωτών του, είχε επιλεγεί για την επισκευή των παραγκών, την 

κατασκευή κρεβατιών και στρωμάτων από άχυρο, Radulović, ό.π., σ. 20. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΙ, ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΙΟΙ ΚΑΙ ΒΟΣΝΙΟΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 

 

α) Η αφετηρία και η άφιξη στο στρατόπεδο  

 

 Όταν οι αιχμάλωτοι από το Χαρμάνκιοϊ έφτασαν στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς 

(Dulag-185) το Νοέμβριο του 1943, συνάντησαν εκεί τους συμπατριώτες τους που είχαν 

έρθει τον Ιούνιο του ιδίου έτους, είχαν συλληφθεί τα έτη 1941-1943 στο Μαυροβούνιο και 

στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, απ’ όπου και κυρίως προέρχονταν, κατά τη διάρκεια των 

αντιστασιακών ενεργειών. 

Στο Μαυροβούνιο που καταλήφθηκε από τους Ιταλούς τον Απρίλιο του 1941, η ένοπλη 

αντίσταση ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου 1941 ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της δράσης των 

κομμουνιστών μετά την επίθεση της Γερμανίας στη Σοβιετική Ένωση (22 Ιουνίου 1941) και 

της μήνης του λαού μετά την ανακήρυξη του «κυρίαρχου και ανεξάρτητου» Μαυροβουνίου 

από τους Ιταλούς στις 12 Ιουλίου 1941.
435

 Οι Μαυροβούνιοι αντάρτες σε σύντομο διάστημα 

είχαν δημιουργήσει τριάντα τάγματα, κάποιους λόχους και μία ταξιαρχία.
436

 Οι Ιταλοί, για να 

καταστείλουν την αντίσταση έλαβαν επιπλέον μέτρα, όπως βομβαρδισμούς, αντεκδίκηση, 

απειλές, πυρπόληση χωριών, μαζική αποστολή σε αιχμαλωσία. Όλη η πολιτική και 

στρατιωτική εξουσία πέρασε στα χέρια του στρατηγού Pircio Biroli,
437

 ο οποίος δημιούργησε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης και οδήγησε σε αυτά χιλιάδες ανθρώπους, γυναίκες και παιδιά.
438

 

Αρχικά Τσέτνικ και Παρτιζάνοι πολεμούσαν από κοινού τον εχθρό, ενώ προς τα τέλη του 

1941 η συνεργασία μεταξύ τους διακόπηκε, οι Τσέτνικ συμμάχησαν με τους Ιταλούς και το 

κίνημα της αντίστασης στο Μαυροβούνιο μετατράπηκε σε πόλεμο μεταξύ των δύο. Ο 

πόλεμος αυτός εντάθηκε με τους Τσέτνικ ως το φθινόπωρο του 1942 να υπερισχύουν των 

Παρτιζάνων. Στο μεταξύ, όμως, αυξήθηκαν και οι παρτιζάνικες δυνάμεις και από ΝΟΒ 

                                                 
435

 Για τα αίτια της εξέγερσης στο Μαυροβούνιο και την κατάληψη και ανακήρυξη του «κυρίαρχου και 

ανεξάρτητου κράτους» του Μαυροβουνίου από τους Ιταλούς βλ. Tomasevich, War and … Collaboration, 

σσ.138-139. Terzić, Brajović, Hotić, Biljan, Popovlć, Radošević (επιμ.), ό.π., σσ. 31-32, 71. 
436

 Nikola Anić, Sekula Joksimović, Mirko Gutič, Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije, Vojnoistorijski 

institut, Beograd 1982 [Ο Εθνικοαπελευθερωτικός στρατός της Γιουγκοσλαβίας, Στρατιωτικο-ιστορικό 

Ινστιτούτο, Βελιγράδι 1982], σ. 35. Αναλυτική περιγραφή των παρτιζάνικων μονάδων στους ιδίους, σσ. 596-

599. 
437

Alessandro Pircio Biroli, στρατηγός και στρατιωτικός διοικητής του Μαυροβουνίου (Ιούλιος 1941-Ιούλιος 

1943) με έδρα το Τσέτινιε (Cetinje). Μεταπολεμικά κατηγορήθηκε ως εγκληματίας πολέμου για εγκλήματα που 

διεπράχθησαν στη Γιουγκοσλαβία, όπως αναφέρεται στο: Zečević, Popović, «Dokumenti», τόμ. IΙΙ, σ. 113. 
438

 Raosavljević, “Četničke manifestacije”, Bojović (επιμ.), Kolašinski …, σ. 64.  
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(Εθνικοαπελευθερωτικές μάχες), ή ΝΟΡ (Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα), μετατράπηκαν σε 

NOVJ (Εθνικοαπελευθερωτικός Στρατός της Γιουγκοσλαβίας). Αυτό ώθησε τους Γερμανούς, 

οι οποίοι περίμεναν μία πιθανή απόβαση Αγγλο-Αμεριμανών στην Ελλάδα, να τους 

επιτεθούν. Στόχος τους ήταν από τη μία να καταστρέψουν τις δυνάμεις του NOVJ,  

ταυτόχρονα, όμως, να αφοπλίσουν τους Τσέτνικ - ένας μεγάλος αριθμός των οποίων 

βρίσκονταν στο Κολάσιν, όπου γίνονταν οι τελευταίες ετοιμασίες για τη μάχη κατά των 

Παρτιζάνων στη Βοσνία - και μάλιστα χωρίς να ενημερώσουν τους Ιταλούς, αφού δεν τους 

εμπιστεύονταν λόγω της συνεργασίας τους μαζί τους.
439

 

Έτσι, τη νύχτα της 13
ης

 Μαΐου 1943 στην Αντριέβιτσα (Andrijevica) και στο Κολάσιν οι 

Γερμανοί αφόπλισαν πάνω από δύο χιλιάδες Τσέτνικ
440

 - ανάμεσά τους βρίσκονταν 

αξιωματούχοι, άνθρωποι από τη διοίκηση της αστυνομίας και τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Το 

πρωί της 14
ης

 Μαΐου 1943 ενέταξαν σε μία φάλαγγα τους Τσέτνικ, τους φυλακισμένους της 

φυλακής Κολάσιν,
441

 πολίτες, ηλιωμένους και παιδιά, μέλη και συμπαθούντες του ΝΟΡ από 

άλλες φυλακές της πόλης - όπως της πρώην χωροφυλακής, στην οποία βρισκόταν η 

διεύθυνση ασφαλείας των Τσέτνικ. Σύμφωνα με κάποια στοιχεία, ήταν περισσότεροι από 

τέσσερις χιλιάδες άνθρωποι.
442

 Η φάλαγγα, συνοδευόμενη από ισχυρή φρουρά, ξεκίνησε από 

το Κολάσιν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας κάτω από τη ζέστη, κινούμενη αργά και μετά βίας, 

αφού κάποιοι από αυτούς ήταν δεμένοι με αλυσίδες στα πόδια,
443

 με προορισμό το Σάιμιστε 

του Βελιγραδίου. Φτάνοντας στο Ματέσεβο (Mateševo)
444

 και με κατεύθυνση τις Κράλ(ι)σκε 

Μπάρε (Kraljske Bare),
445

 καθώς περνούσαν πάνω από τη γέφυρα του ποταμού Ντρτσκα 

(Drcka), είδαν τρία πολυβόλα, τρομοκρατήθηκαν και τριάντα περίπου από αυτούς έτρεξαν 

προς το ποτάμι αναζητώντας σωτηρία μέσα στους θάμνους. Οι Γερμανοί άνοιξαν πυρ 

εναντίον τους και σκότωσαν δεκαέξι. Ταυτόχρονα, όμως, βρήκαν την ευκαιρία και 

                                                 
439

 Για τα γεγονότα του φθινοπώρου 1942-άνοιξης 1943, βλ. Pešić, ό.π., σ. 238. 
440

 Για τον αφοπλισμό των Τσέτνικ από τους Γερμανούς βλ: Tomasevich, War and … Collaboration, σ. 143.  
441

 Η φυλακή του Κολάσιν, από τον Μάρτιο του 1942 έως τον Μάιο του 1943 ήταν συνώνυμο των φρικτών 

βασανιστηρίων και των φοβερών εκτελέσεων. Οι αιχμάλωτοι Παρτιζάνοι από διάφορες περιοχές του 

Μαυροβουνίου, πρακτικά, αποτελούσαν τους  ομήρους  για τον κατακτητή και άλλοτε εκτελούσαν από τους 

ομήρους αυτούς σε αντίποινα, άλλοτε  τους μετέφεραν σε διάφορα γερμανικά στρατόπεδα ανά τη Σερβία και 

εκτός αυτής, όπως στο γερμανικό στρατόπεδο Παύλος Μελάς της Θεσσαλονίκης, για το οποίο στρατόπεδο ήταν 

η κύρια και μοναδική πηγή Μαυροβούνιων εκτοπισθέντων μελών του ΝΟΡ, Bojović (επιμ.), Kolašinski …, 

passim.  
442

 Pešić, ό.π., σσ. 239-241.  
443

 Οι αλυσίδες  στη φυλακή Κολάσιν ήταν κάτι συνηθισμένο, αφού «περίπου χίλιοι φυλακισμένοι είχαν 

αλυσίδες στα πόδια και κάποιοι και στα χέρια», βλ. Labović, Ražnatović, “Otporgolorukih”, σ. 115. Γίνεται δε 

λόγος για εκατό έως διακόσιους φυλακισμένους στη φάλαγγα που έφερναν αλυσίδες, Bulatović, “Od tamnice do 

gubilišta”, Bojović (επιμ.), Kolašinski …, σ. 168. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Λάλιτς, του οποίου τα δεσμά, λίγο 

πριν ξεκινήσουν, έσπασε με τσεκούρι, ένας συγκρατούμενός του, Dan (εφημ. Μαυροβουνίου), 26 Μαΐου 2019. 
444

 Ορεινό χωριό του δήμου Κολάσιν, έντεκα χιλιόμετρα από την ομώνυμη πόλη. 
445

 Χωριό του δήμου Κολάσιν. 
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δραπέτευσαν είκοσι
446

 φυλακισμένοι από το Κολάσιν, ενώ οι Γερμανοί εκτέλεσαν δέκα για 

αντεκδίκηση.  

Στη συνέχεια και κατά τη διαδρομή οι Γερμανοί, απελευθέρωσαν μία ομάδα ασθενών, 

ηλικιωμένων, παιδιών και κάποιους Τσέτνικ, ενώ τους υπόλοιπους, μαζί με τους 

φυλακισμένους και τους άλλους συλληφθέντες, τους μετέφεραν με φορτηγά ή τους οδήγησαν 

με τα πόδια ως το Πέτς (Peć)
447

 και από εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό, από όπου, Τσέτνικ 

και Παρτιζάνοι, παρά τις διαμαρτυρίες τους να είναι χωριστά, επιβιβάστηκαν μαζί σε βαγόνια 

για ζώα και μέσα από την πεδιάδα της Μετόχια (Metohija)
448

 ξεκίνησαν προς άγνωστη 

κατεύθυνση.
449

 

Το τραίνο σταματούσε σε κάποιους σταθμούς, όπως σε αυτόν της Κοσόβσκα Μιτρόβιτσα 

(Kosovska Mitrovica),
450

 όπου μέλη του Μπάλι Κομπετάρ,
451

 με την απειλή των όπλων και 

τη σύμφωνη γνώμη των Γερμανών προφανώς, έμπαιναν στα βαγόνια ληστεύοντάς τους και 

παίρνοντας τα ελάχιστα τιμαλφή τους.
452

 Στις 18 Μαΐου το τραίνο κατευθυνόμενο προς τα 

βόρεια έφτασε στο Κράλιεβο (Kraljevo),
453

 όπου παρέμειναν τρεις ημέρες στις αποθήκες του 

αεροδρομίου και κατόπιν συνέχισε προς τα βορειοανατολικά. 

Έφτασαν στο Βελιγράδι και στο στρατόπεδο του Σάιμιστε, όπου έμειναν δώδεκα ημέρες 

και «αν έμεναν περισσότερο θα τρελαίνονταν από τις φοβερές σκηνές»
454

 που αντίκρυσαν. 

Αργότερα έλεγαν πως «[στην αυλή] δεν υπήρχε ούτε ένα χορταράκι, παντού μαύρο χώμα, το 

χόρτο είχε μαδηθεί και φαγωθεί. [….]».
455

 Γι’ αυτό, μόλις δόθηκε το σύνθημα για αναχώρηση 

βιάστηκαν να φύγουν φοβούμενοι «μήπως κάποιος [τους] τραβήξει από τον συρματόφρακτο 

λαβύρινθο», αλλά και επειδή υπήρχε και «πολύ ντροπή απέναντι σε αυτούς τους ζωντανούς 

                                                 
446

 O Zarubica περιγράφει λεπτομερώς την απόδραση, στην οποία συμμετείχε κι εκείνος, πηδώντας στον ποταμό 

Ντρτσκα (Dcka). Αργότερα τιμωρήθηκε από το κόμμα, επειδή επέτρεψε να πέσει ζωντανός στα χέρια του 

εχθρού, Milorad. Zarubica, “Bjekstvakolašinskihzatvorenika”, Bojović (επιμ.), Kolašinski …, [Οι αποδράσεις 

των φυλακισμένων του Κολάσιν], σσ. 594-600.  
447

 Πόλη του Κοσσυφοπεδίου, κοντά στα σύνορα του Μαυροβουνίου. 
448

 Μεγάλη λεκάνη στο νοτιοδυτικό Κοσσυφοπέδιο. 
449

 Pešić, ό.π., σσ. 247-251. 
450

 Πόλη και δήμος του Κοσσυφοπεδίου. 
451

 Αλβ. Balli Komb tar , Εθνικιστικό Μέτωπο Αλβανίας, το οποίο συνεργαζόταν ανοιχτά με τον κατακτητή και 

οι ένοπλες μονάδες του αγωνίζονταν κατά του Εθνικοαπελευθερωτικού Στρατού της Αλβανίας και του 

Εθνικοαπελευθερωτικού Στρατού της Γιουγκοσλαβίας στο Κοσσυφοπέδιο και στη Μετόχια και στη δυτική 

ΠΓΔΜ. 
452

 Μία τακτική καθόλου άγνωστη, αυτή του «ξαφρίσματος» κατά τη μεταφορά των αιχμαλώτων από τους 

Γερμανούς, όπως μας περιγράφει και ο συγγραφέας Γ. Ιωάννου και όπως αντίστοιχα του είχε διηγηθεί ο πατέρας 

του που, ως μηχανοδηγός τραίνου, μετέφερε Εβραίους στο Νις και το Βελιγράδι, Γιώργος Ιωάννου, Η 

πρωτεύουσα των προσφύγων, Πεζογραφήματα, Κέδρος, Αθήνα 1984, σσ. 68-69. 
453

 Πόλη της κεντρικής Σερβίας.  
454

 Pešić, ό.π., σσ. 252-253. 
455

 Grandić, “Od Kolašina do Soluna i obratno”, Bojović (επιμ.), Kolašinski …, σ. 639. 
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σκελετούς και απέναντι στα παιδιά και στους ηλικιωμένους που τους μάζεψαν από τη Βοσνία 

και δεν [ήξεραν] σε τι έφταιξαν».
456

 

Η αντίσταση στην Ερζεγοβίνη και τη Βοσνία, από όπου καταγόταν η δεύτερη ομάδα που 

θα οδηγούνταν στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς, ξεκίνησε όταν οι Ιταλοί μετά την κατάληψή 

τους προσπάθησαν να ξυπνήσουν το μίσος των Κροατών, των Σέρβων και των 

μουσουλμάνων. Οι Ούστασε εγκατέστησαν την εξουσία τους και ξεκίνησαν τις διώξεις και 

τις μαζικές εκτελέσεις σερβικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στην ανατολική Ερζεγοβίνη.
457

 Στα 

τέλη Ιουνίου 1941, αν και γενικεύτηκε η αντίσταση, οι Ιταλοί κατάφεραν να κυριαρχήσουν 

και ένα μεγάλο μέρος των αντιστασιακών αποσύρθηκε στα δάση και στα βουνά. Στις αρχές 

του 1942 ένα μεγάλο τμήμα της Ερζεγοβίνης βρισκόταν στα χέρια των Παρτιζάνων, αλλά και 

η επιρροή των Τσέτνικ στο λαό αυξάνονταν. Τον Μάιο του 1942 η 1
η458

 και 2
η
 «Ταξιαρχία 

του Προλεταριάτου» αντιστέκονταν σθεναρά στις επιθέσεις, αν και η ανάπτυξη του ΝΟΒ σε 

κάποιες περιοχές της  ανατολικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης
459

 σταμάτησε προσωρινά.  

Στις αρχές του 1943 οι Παρτιζάνοι περνώντας στην αντεπίθεση, απώθησαν τις δυνάμεις 

των Τσέτνικ, οι οποίες τον Απρίλιο του 1943 διείσδυσαν στο Μαυροβούνιο και προς το 

Κολάσιν. Στις 15 Μαΐου 1943 οι Γερμανοί έστρεψαν ένα μέρος των δυνάμεών τους κατά των 

Παρτιζάνων και του NOVJ στο Μαυροβούνιο, ενώ η 7
η
 μοίρα των SS «Πρίγκιπας Ευγένιος» 

(Prinz Eugen) ξεκίνησε ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις και κινούμενη ανάμεσα σε 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη (στο εξής Β-Ε) και Μαυροβούνιο συλλάμβανε από πόλεις και χωριά 

«άνδρες» από δεκαπέντε ετών και πάνω, Σέρβους, Κροάτες και Μουσουλμάνους. Τους 

Κροάτες και τους Μουσουλμάνους τους απελευθέρωναν στη συνέχεια, εκτός άν ήταν μέλη 

του ΝΟΡ, ενώ παράλληλα συλλάμβαναν και αφόπλιζαν Τσέτνικ. Έτσι, σε μία ημέρα 

συνέλαβαν τετρακόσιους ογδόντα Ερζεγοβίνιους και εκατόν είκοσι Βόσνιους.
460

 Τους 

Ερζεγοβίνιους τους μετέφεραν στο προσωρινό κέντρο συγκέντρωσης Μπίστσιε Πόλιε (Bišće 

Polje),
461

 το ευρισκόμενο «κάτω από τον έναστρο ουρανό» και τους Βόσνιους στο Ντόμπρο 

Πόλιε (Dobro Polje),
462

 στρατόπεδα χωρίς καμία υποδομή, κτισμένα γρήγορα και 

περιφραγμένα με μία σειρά συρματοπλέγματος, φυλασσόμενα, όμως, από φρουρούς, 

εκπαιδευμένα σκυλιά και πολυβόλα σε πολλά σημεία. Στο Μπίστσιε Πόλιε έφτασαν μετά από 
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μεγάλη πεζοπορία τη νύχτα της 15/16 Μαΐου 1943 και παρέμειναν εκεί ολόκληρο το βράδυ 

κάτω από τη βροχή και το νυχτερινό κρύο. 

Την επομένη άλλοτε με τα πόδια, με φορτηγά ή με τραίνο έφτασαν στο Σαράγιεβο και 

κατόπιν ταξιδεύοντας προς τα βορειανατολικά έφτασαν κάποια στιγμή στο σταθμό της 

Ζένιτσα (Zenica)
463

 και από εκεί η φάλαγγα οδηγήθηκε στη φυλακή της πόλης, δύο 

χιλιόμετρα περίπου από το σταθμό. Η φυλακή – στρατόπεδο περιβαλόταν από υψηλό φράχτη 

που στο πάνω μέρος κατέληγε σε συρματόπλεγμα, ενώ στο χώρο του στρατοπέδου ήταν 

τοποθετημένες αγχόνες. Το κτήριο είχε χοντρά σιδερένια κάγκελα, ογκώδεις πόρτες και ήταν 

φανερή η παρουσία των Ούστασε με τις μαύρες στολές. Τους «υποδέχτηκαν» Γερμανοί 

αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, τους φωτογράφισαν, έγινε η καταγραφή τους στα βιβλία της 

φυλακής και αφέθησαν ελεύθεροι κάποιοι ηλικιωμένοι άνω των εξήντα πέντε ετών και 

κάποιοι Τσέτνικ πρώην αξιωματικοί, χωροφύλακες και αστυνομικοί. Μία ομάδα κουρέων 

τους ξύρισε και τους κούρεψε, ενώ πολλοί κρατούμενοι διαμαρτύρονταν έντονα για το 

άτσαλο κούρεμα, αλλά και για την επιθυμία τους να διατηρήσουν τη γενειάδα τους.
464

 

Ακολούθησε το λουτρό, ο κλιβανισμός των ενδυμάτων και η τοποθέτησή τους σε ατομικά 

κελιά, σε θαλάμους και απομονωτήρια, όλα με παρόμοιο «εξοπλισμό», λίγο άχυρο, ένα 

δοχείο νυκτός, ένας μεταλλικός νιπτήρας.
465

 

Τις δεκατέσσερις ημέρες που έμειναν στη φυλακή, αν και υποσιτιζόμενοι, εργάστηκαν 

στην κουζίνα, στις τουαλέτες, στους χώρους τιμωρίας. Το πρωί της 31
ης

 Μαΐου 1943 

αναχώρησαν προς το σταθμό, όπου πληροφορήθηκαν πως ο προορισμός ήταν η Ελλάδα και 

χάρηκαν πολύ, αφού θα απέφευγαν το Γιασένοβατς, το Σάιμιστε ή τη Γερμανία, όπου 

συνηθίζονταν να μεταφέρονται οι κρατούμενοι αυτής της φυλακής. Έτσι, δεκαπέντε βαγόνια 

με εξακόσια άτομα ξεκίνησαν νοτίως και το ίδιο βράδυ έφτασαν στο Σαράγιεβο, όπου και 

διανυκτέρευσαν. Από εκεί μέσω της Ρομάνια (Romanija)
466

 έφτασαν το απόγευμα της ίδιας 

ημέρας στο Βίσεγκραντ (Višegrad)
467

 και τo επόμενο πρωινό ξεκίνησαν προς το Ούζιτσε 

(Užice).
468

 

Όταν έφτασαν εκεί η υποδοχή ήταν διαφορετική. Οι συγκεντρωμένες γυναίκες 

παρακάλεσαν τους Γερμανούς και κατάφεραν να τις επιτρέψουν να δώσουν λίγα τρόφιμα και 

τσιγάρα στους φυλακισμένους. Το ίδιο συνέβη πιο κάτω στο Τσάτσακ (Čačak), όπου τους 

περίμεναν περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί από κατοίκους του Ούζιτσε 
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για τους αιχμαλώτους που θα έφταναν. Αυτοί είχαν συγκεντρώσει περισσότερα τρόφιμα και 

τσιγάρα, τα οποία τους παρέδωσαν. Ίδια υποδοχή τους περίμενε και στο Κράλιεβο 

(Kraljevo),
469

 όπου και διανυκτέρευσαν, αφού επιβιβάστηκαν σε κανονικά βαγόνια από τα 

στενά
470

 που ήταν ως τότε. 

 Στις 2 Ιουνίου, σχεδόν ταυτόχρονα με τους Ερζεγοβίνιους και τους Βόσνιους 

κρατούμενους που ξεκίνησαν από τη Ζένιτσα προς το Κράλιεβο, ξεκίνησαν και οι 

Μαυροβούνιοι από το Σάιμιστε του Βελιγραδίου, όπου στο σταθμό από ένα σιδηροδρομικό, 

επίσης, έμαθαν πως πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη. Επιβιβάστηκαν στα δεκαέξι γνωστά βαγόνια 

για τη μεταφορά ζώων με λίγη ξηρά τροφή και ξεκίνησαν προς το νότο. Στις 3 Ιουνίου 

έφτασαν στο Κοσσυφοπέδιο (Kosovo Polje),
471

 όπου τους περίμεναν οι άλλοι αιχμάλωτοι από 

την Ερζεγοβίνη και τη Βοσνία και συνέχισαν μαζί το ταξίδι προς τη Θεσσαλονίκη. Όταν οι 

εκτοπισθέντες έφτασαν στο σταθμό του Ουρόσεβατς (Uroševac),
472

 οι Αλβανοί τους 

υποδέχτηκαν με απειλές και ύβρεις. Στις 5 Ιουνίου έφτασαν στα Σκόπια και συνέχισαν προς 

τα ελληνικά σύνορα. Εκτός από την ανυπόφορη ζέστη, τη δυσωδία και τους ασθενείς που 

ζητούσαν συνεχώς νερό, στους ενδιάμεσους σταθμούς Βούλγαροι στρατιώτες τους εξύβριζαν 

και τους απειλούσαν.
473

 

      Τις βραδινές ώρες έφτασαν στη Γευγελή, όπου διανυκτέρευσαν, ενώ το μεσημέρι της 6ης 

Ιουνίου 1943 αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Διέσχισαν με τα πόδια τετρακόσια-

πεντακόσια μέτρα ως τα λουτρά
474

 και κατόπιν η φάλαγγα κατευθύνθηκε προς τη πλατεία 

Βαρδαρίου, όπου «ο ρακένδυτος στρατός» έκλεισε την κυκλοφορία, ενώ στα πεζοδρόμια 

συγκεντρώθηκε κόσμος.
475

 Τα τρία χιλιόμετρα ως το στρατόπεδο ήταν πολλά, ιδίως για τους 

ανυπόδητους αιχμαλώτους που έπρεπε να διασχίσουν την καυτή άσφαλτο της οδού Λαγκαδά. 

Πέρασαν δίπλα από τα σερβικά στρατιωτικά μνήματα του Ζέιτινλικ και έφτασαν στο 

στρατόπεδο, όπου ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτών και αξιωματικών περίμενε αυτή τη 

μεγάλη ομάδα των χιλίων τριακοσίων πενήντα ανθρώπων από τη Γιουγκοσλαβία, η 

πλειοψηφία των οποίων ήταν αγρότες (χίλιοι διακόσιοι σαράντα πέντε) και οι υπόλοιποι 

διαφόρων επαγγελμάτων. Αναφορικά με την ιδεολογία τους, τετρακόσιοι επτά ήταν 
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οργανωμένοι ή συμπαθούντες του ΝΟΡ, οι υπόλοιποι εννιακόσιοι σαράντα τρεις εχθρικά ή 

ουδέτερα διακείμενοι προς αυτούς.
476

 Οι αριθμοί αυτοί πιθανόν να επιδέχονται περαιτέρω 

μελέτης, αφού η αποκάλυψη της «ιδεολογικής ταυτότητας» σε ένα χώρο όπου συνυπήρχαν 

δύο αντίθετες τάσεις, ίσως να μην ήταν πάντα εφικτή. 

Μετά το «τους ζυγούς λύσατε», όλοι έτρεξαν στη μεταλλική δεξαμενή με τις βρύσες. 

Κατά τις τέσσερις το απόγευμα τους μοίρασαν το πρώτο τους γεύμα – δείπνο, ένα κομμάτι 

ψωμί και μία κουτάλα αραιή σούπα φασόλια, ότι καλύτερο εκείνη τη στιγμή, αν και δεν ήταν 

κάτι το εξαιρετικό. Το υπόλοιπο της ημέρας το πέρασαν συζητώντας.
477

 

 

β) Το στρατόπεδο, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, η «εσωτερική διοίκηση» 

 

 Το κτηριακό συγκρότημα του στρατοπέδου Παύλος Μελάς, όπως θυμούνταν οι 

Γιουγκοσλάβοι κρατούμενοι, αποτελούνταν από τέσσερα διώροφα κτήρια
478

 που χρησίμευαν 

ως κοιτώνες και χώροι διοίκησης και κάποια ακόμη βοηθητικά. Αυτό που στο εξής θα ήταν 

το «σπίτι» τους, ένα από τα δύο επιμήκη κτήρια στρατωνισμού,
479

 τοποθετημένο με 

κατεύθυνση ανατολή – δύση, κάθετα στην οδό Λαγκαδά, είχε μήκος εκατό μέτρα περίπου. Η 

είσοδος ήταν στην ανατολική πλευρά, πάνω από την οποία υπήρχε η επιγραφή “Serben 

lager”. Στο μέσο του κτηρίου και δίπλα στη δίφυλλη πόρτα ένας διάδρομος το χώριζε σε δύο 

πτέρυγες, στη βόρεια και τη νότια. Στο διάδρομο υπήρχε ένα φυλάκιο, το γραφείο του 

υποδιοικητή του στρατοπέδου για τους Γιουγκοσλάβους εκτοπισθέντες και ένας μικρότερος 

χώρος χωρίς παράθυρα, που χρησίμευε ως κελί φυλακής για τους κρατούμενους.
480

 

Οι Γερμανοί, προβλέποντας πως θα δημιουργούνταν επεισόδια, εάν τους έβαζαν όλους 

μαζί,
481

 στη βόρεια πτέρυγα του κτηρίου, στους δύο μεγάλους θαλάμους του ισογείου και 

στους δύο μεγάλους και δύο μικρούς του επάνω ορόφου, εγκατέστησαν τους αιχμαλώτους 

που είχαν φτάσει στο στρατόπεδο στις 6 Ιουνίου 1943. Στο υπόγειο αυτής της πτέρυγας ήταν 
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η κουζίνα τους,
482

 η αποθήκη τροφίμων και κάποιοι ακόμη χώροι. Οι δύο όροφοι και το 

υπόγειο συνδέονταν με κλιμακοστάσιο από άλλη είσοδο της πτέρυγας. 

Στη νότια πτέρυγα του κτηρίου,
483

 προς το ελληνικό τμήμα του στρατοπέδου και στον 

πρώτο όροφο, υπήρχε ένας μεγάλος θάλαμος (30x10) και ένα άλλος ισομεγέθης, χωρισμένος 

με παραβάν σε έξι μικρότερους χώρους, στον οποίο εγκαταστάθηκαν οι κρατούμενοι
484

 που 

ήρθαν από το Χαρμάνκιοϊ στις 26 Νοεμβρίου 1943, ενώ στο ισόγειο υπήρχαν κάποιοι 

μικρότεροι βοηθητικοί χώροι. Η πτέρυγα αυτή δεν είχε υπόγειο, ενώ οι δύο όροφοι 

συνδέονταν, όπως η προηγούμενη πτέρυγα, με κλιμακοστάσιο από ξεχωριστή είσοδο. Στη 

νότια πτέρυγα βρίσκονταν οι τέσσερις χώροι του νοσοκομείου.
485

 Οι δύο μεγαλύτεροι 

φιλοξενούσαν τους ασθενείς, όπου συχνά δεν υπήρχε θέση, αφού ο επικεφαλής του κρατούσε 

κάποιες θέσεις εξυπηρετώντας δικούς του, ώστε να απαλλαγούν από την αναγκαστική 

εργασία. Σε ένα μικρότερο χώρο είχε εγκατασταθεί ο επικεφαλής της υγειονομικής 

υπηρεσίας, όπου εξέταζε και τους ασθενείς, ενώ σε ένα μεγαλύτερο οι νοσοκόμοι. Οι πιο 

βαριά ασθενείς νοσηλεύονταν στο ιταλικό νοσοκομείο,
486

 όπου η θεραπεία γινόταν από πιο 

εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό. ΄Ενας μικρός χώρος στο ισόγειο του 

κλιμακοστασίου που οδηγούσε στο νοσοκομείο, χρησίμευε ως νεκροτομείο και εκεί 

φυλάσσονταν οι σοροί όσων πέθαιναν μέσα στη νύχτα, ώσπου να ταφούν  την άλλη ημέρα. Η 

ταφή γινόταν, κυρίως, στο σερβικό νεκροταφείο του Ζέιτινλικ, εκτός από τις περιπτώσεις στα 

στρατόπεδα Λιανοκλάδι, Καΐτσα και Δομοκό, όπου ή γινόταν στο τοπικό νεκροταφείο, ή 

κοντά στο στρατόπεδο, ενώ σε περίπτωση εκτέλεσης στον τόπο εργασίας, γινόταν στο μέρος 

εκείνο. Η «εσωτερική διοίκηση» όριζε τρεις - τέσσερις αιχμαλώτους, συγγενείς ή 

συμπατριώτες του θανόντος να συνοδέψουν τον νεκρό και να παρίστανται στην ταφή.
487

 

Μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από τη νότια πτέρυγα του κτηρίου των Γιουγκοσλάβων 

με κατεύθυνση ανατολή - δύση, βρισκόταν ένα άλλο, μισό σχεδόν σε μέγεθος κτήριο για τις 

Ελληνίδες κρατούμενες. Προς τα βόρεια υπήρχε ένα άλλο παρόμοιου μεγέθους με το 

προηγούμενο, με κίτρινο χρώμα και διακρίνονταν από όλα τα άλλα, γι’ αυτό οι 
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Γιουγκοσλάβοι αιχμάλωτοι το αποκαλούσαν «κίτρινο σπίτι»
488

 ή  «σπίτι του θανάτου», 

καθώς λειτουργούσε ως «φυλακή απομόνωσης», αλλά και κράτησης των αιχμαλώτων που 

προορίζονταν για τη Γερμανία και άλλες γερμανοκρατούμενες χώρες της Ευρώπης.
489

 Άλλα 

κτήρια
490

 στο χώρο του στρατοπέδου ήταν των Ελλήνων αστυνομικών, της διοίκησης, τρεις 

παράγκες, ένα μικρότερο με ντουζιέρες και θαλάμους για κλιβανισμό ενδυμάτων, το κτήριο 

των αποχωρητηρίων, οι στάβλοι. Στο στρατόπεδο βρίσκονταν και οι θέσεις του 

αντιαεροπορικού πυροβολικού καλυμμένες με δίχτυα καμουφλάζ, ενώ τα κανόνια ήταν σε 

μία δασώδη περιοχή εκτός περίφραξης, μαζί με τα αντίσκηνα για τους χειριστές τους.
491

 

Όλο το συγκρότημα του στρατοπέδου ήταν προστατευμένο από μία υψηλή με χοντρά 

στηρίγματα περίφραξη με δύο σειρές αγκαθωτά συρματοπλέγματα και ανάμεσα σε αυτές, για 

μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση απόδρασης,
492

 υπήρχαν επιπλέον αγκαθωτά 

συρματοπλέγματα (σε κουλούρες).
493

 Σε κάθε γωνία της περίφραξης υπήρχε ένα 

παρατηρητήριο, απ’ όπου οι Γερμανοί φύλακες με πολυβόλα και προβολείς ήλεγχαν το 

στρατόπεδο. Το κτήριο των Γιουγκοσλάβων και ο περιβάλλων χώρος είχε δική του 

περίφραξη με αγκαθωτά συρματοπλέγματα, όπως επίσης και το ελληνικό στρατόπεδο και 

ανάμεσα στις δύο περιφράξεις, που δεν εφάπτονταν πουθενά, δημιουργούνταν ένας 

διάδρομος, όπου περιπολούσαν οι Γερμανοί φύλακες εμποδίζοντας την οποιαδήποτε επαφή 

των κρατουμένων μεταξύ τους.
494

 Με τον ίδιο τρόπο ήταν αποκομμένο από το κτήριο της 

γερμανικής διοίκησης του στρατοπέδου και από τις παράγκες. Πέρα, όμως, από όλες αυτές 

τις περιφράξεις, υπήρχε ακόμη μία στο ίδιο το κτήριο, μονή αυτή τη φορά, αλλά με αγκαθωτό 

συρματόπλεγμα, η οποία χώριζε τη βόρεια και τη νότια πτέρυγα με μία πόρτα επικοινωνίας 

των δύο προαυλίων. Έτσι, πρακτικά, αν και ανήκαν στο ίδιο στρατόπεδο, οι δύο ομάδες 

κρατουμένων ήταν εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους.
495

 

 Σε ότι αφορά την «επίπλωση» του στρατοπέδου, αν και ήταν παρόμοια με αυτή του 

Χαρμάνκιοϊ - κρεβάτια κουκέτες, άχυρο για στρώμα, σκεπάσματα που είχαν φέρει από την 
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πατρίδα τους - ήταν καλύτερη και πιο άνετη. Τα κρεβάτια βρίσκονταν στο κέντρο του 

δωματίου και αριστερά και δεξιά υπήρχε ένας στενός διάδρομος για να περνούν και αφότου 

έφυγαν τετρακόσια άτομα στη Λαμία, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, στο θάλαμο 

κοιμόταν διακόσιοι πενήντα, ενώ στο Χαρμάνκιοϊ, σε έναν ίδιου μεγέθους, τετρακόσιοι 

δεκαοκτώ.  

Η υγιεινή ήταν πολύ καλύτερη, οι θάλαμοι πιο καθαροί από του Χαρμάνκιοϊ, υπήρχε 

μπάνιο στο στρατόπεδο που μπορούσαν να χρησιμοποιούν συχνότερα,
496

 πιο τακτικό πλύσιμο 

των ενδυμάτων τους, λιγότερες ψείρες και άλλα έντομα, νερό και βρύσες στη διάθεσή τους. 

Η διατροφή τους ήταν κι εδώ άγευστη και χωρίς θερμιδική αξία και ένα ψωμί μοιράζονταν σε 

πολλά κομμάτια, με αποτέλεσμα να είναι συνέχεια πεινασμένοι. Σε μία περίπτωση ο Λάλιτς 

παρατηρούσε στην αυλή μία ομάδα Τσέτνικ να μοιράζονται ένα ψωμί. «Είναι έξι, κάποιοι 

μοιάζουν, συγγενείς, συμπατριώτες […]», λέει. «Το ψωμί το έκοψαν σε έξι κομμάτια, αλλά 

τους φαίνεται πως τα κομμάτια δεν είναι ίσα. Επειδή αμφιβάλλουν για την αμεροληψία αυτού 

που το μοίρασε […], [του] έδεσαν τα μάτια, ώστε “στα τυφλά” να αποφασίσει σε ποιον ποιο 

κομμάτι θα πέσει».
497

 

Εκτός από τη διοίκηση όλου του στρατοπέδου, οι Γερμανοί επέτρεψαν να δημιουργηθεί 

μία «εσωτερική διοίκηση», αποτελούμενη από Τσέτνικ, κάτω από τη δική τους εποπτεία, 

βέβαια, επιφορτισμένη κυρίως με την προετοιμασία των ομάδων εργασίας, την οποία κάποιοι 

προσπαθούσαν να αποφύγουν εξασφαλίζοντας «ιατρική» απαλλαγή. Ως εσωτερικό διοικητή 

έχρησαν τον πρώην λοχία της Γιουγκοσλαβικής Πολεμικής Αεροπορίας Μίλε Ζουνκ (Mile 

Žunk),
498

 ο οποίος, με την άφιξη των αιχμαλώτων από το Χαρμάνκιοϊ, τους χώρισε σε 

τέσσερις «λόχους» (εργασίας), οι δύο πρώτοι αποτελούνταν από Βόσνιους και Ερζεγοβίνιους, 

οι άλλοι δύο από Μαυροβούνιους. Ο κάθε λόχος είχε τον διοικητή και υποδιοικητή του, ως 

επί το πλείστον «δικοί του άνθρωποι». Ο ίδιος έχρησε ως βοηθό του τον πρώην υπαξιωματικό 

του Γιουγκοσλαβικού Στρατού Άρσο Πρίμπιτς (Arso Pribić), ως κυρίως διερμηνέα του τον 

υπολοχαγό του πρώην Γιουγκοσλαβικού Στρατού από τη Λιουμπλιάνα Γιόχαν Ντέμπελιακ 

(Johan Debeljak), τον επικεφαλής της ιατρικής υπηρεσίας του στρατοπέδου, της κουζίνας, το 

υπόλοιπο προσωπικό, μάγειρες, νοσοκόμους, όργανα της τάξης.
499
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H «εσωτερική διοίκηση» δημιούργησε μία ομάδα νέων, «ένθερμων Τσέτνικ», κυρίως 

από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, μία ομάδα «αποκατάστασης τάξης», η οποία έδερνε τους 

κρατουμένους για να εργαστούν.
500

 Παρακολουθούσαν τους παρτιζάνους, τους απειλούσαν  

και τους επιτίθεντο, οπότε δεν απεφεύχθησαν μεταξύ Παρτιζάνων και Τσέτνικ έριδες, 

φιλονικίες και ξυλοδαρμοί (όπως όταν προσπαθούσαν να τους «πείσουν» να εγγραφούν για 

«εθελοντές»
501

). Όλα αυτά με την ανοχή, βεβαίως, των Γερμανών. Οι αξιωματικοί και 

υπαξιωματικοί του πρώην Γιουγκοσλαβικού Στρατού και της Χωροφυλακής δεν 

υποχρεούνταν να πηγαίνουν για εργασία, παρ’ όλα αυτά, όμως, είχαν αναλάβει εργασίες 

σχετικές με τη διαχείριση. Έτσι, τους δινόταν η δυνατότητα να διοικούν τους ανθρώπους, να 

τους εκφοβίζουν και να τους επιβάλουν υπακοή. Και σε αυτό το στρατόπεδο δεν έλειπαν τα 

βασανιστήρια των Γερμανών απέναντι στους κρατούμενους, αλλά ήταν πιο περιορισμένα από 

ότι στο Χαρμάνκιοϊ.
502

 

  

γ) Η αναγκαστική εργασία 

 

Οι κρατούμενοι, όπως και στο Χαρμάνκιοϊ, με την άφιξή τους εργάστηκαν αρχικά στην 

οργάνωση και τακτοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του στρατοπέδου, των θαλάμων τους, 

στην κατασκευή στρωμάτων με άχυρο, ενίσχυσαν την περίφραξη που χώριζε το δικό τους 

στρατόπεδο από αυτό των Ελληνίδων, εργάστηκαν στην κουζίνα και έως τη διάλυση του 

στρατοπέδου ασχολήθηκαν με όλων των ειδών τις τέχνες (επιπλοποιία, υποδηματοποιία, 

ραπτική, κομμωτική, κ.λπ.). 

 Τις πρώτες, επίσης, ημέρες οι Γερμανοί μετέφεραν περίπου διακόσιους κρατούμενους 

σε μία περιφραγμένη έκταση, όχι μακριά από τη Θεσσαλονίκη, όπου εργάστηκαν στο 

καθάρισμα και στη λίπανση πυρομαχικών για κανόνια διαφόρων διαμετρημάτων, ενώ άλλοι 

αφαιρούσαν τα εκρηκτικά από υποθαλάσσιες παλιές νάρκες και κρατούσαν το μέταλλο. Μία 

δουλειά βαριά και επικίνδυνη, αφού είχε να κάνει με εκρηκτικά και αν και εργάζονταν υπό 

τον έλεγχο των εκπαιδευμένων γι’ αυτή τη δουλειά Γερμανών στρατιωτών, ένας πιθανός 

κίνδυνος ελλόχευε συνεχώς, γι’ αυτό και την απέφευγαν με κάθε κόστος. Πίσω από την 
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περίφραξη υπήρχαν δύο παράγκες, στη μία από αυτές Ελληνίδες φυλακισμένες έπλεκαν με 

φύκια δίχτυα για καμουφλάζ.
503

  

Από τις αρχές Ιουλίου 1943 οι Γερμανοί μετέφεραν καθημερινά τρεις ομάδες των 

διακοσίων κρατουμένων εκάστη, σε αποθήκες πυρομαχικών. Η μία από αυτές βρισκόταν στη 

Γέφυρα,
504

 η δεύτερη δεκαέξι χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη στους πρόποδες του εκεί 

βουνού, από όπου περνούσε η (σιδηροδρομική) γραμμή για το Κιλκίς
505

 και η τρίτη τριάντα 

χιλιόμετρα περίπου από τη Θεσσαλονίκη. Οι δύο πρώτες ήταν καλά ασφαλισμένες με διπλή 

αγκαθωτή περίφραξη, ύψους περίπου τριών μέτρων και εν μέρει βυθισμένες μέσα στο 

έδαφος, ενώ η τρίτη εξ’ ολοκλήρου μέσα στο έδαφος. Και στις τρεις οι κρατούμενοι 

εργάζονταν μέρα και νύχτα μεταφέροντας βλήματα κανονιών βάρους έως τριάντα κιλά. Την 

ημέρα ξεφόρτωναν κασόνια με πυρομαχικά από τα βαγόνια και τα τακτοποιούσαν στις 

αποθήκες, ενώ τη νύχτα τα φόρτωναν στα φορτηγά. Υπήρχε μεγάλη πίεση να βιαστούν και να 

μεταφέρουν ταυτόχρονα δύο βλήματα μαζί και όταν δεν ανταποκρίνονταν, υπήρχαν έντονες 

επιπλήξεις και ξυλοδαρμοί. Λόγω της βαριάς εργασίας και της φτωχής διατροφής, πολλοί 

αρρώστησαν και κάποιοι δεν επέζησαν.
506

 

Στο εβραϊκό νεκροταφείο, επίσης, μεταφέρονταν καθημερινά από τα τέλη Ιουλίου 1943 

μία ομάδα ογδόντα κρατουμένων, οι οποίοι καθάριζαν και αφαιρούσαν τα μάρμαρα από τα 

μνήματα των πλουσίων Εβραίων, μετά την καταστροφή του νεκροταφείου στα τέλη του 

1942.
507

 Υπήρχαν μόνο κάποια λίγα εκκλησάκια από μαρμάρινες πλάκες με επίχρυσες 

επιγραφές και βαριές σιδερένιες πόρτες. Οι Γιουγκοσλάβοι κρατούμενοι είχαν ακούσει από 

τους Έλληνες την ιστορία των Εβραίων, για την τύχη των ιδιοκτησιών τους
508

 και ότι οι 

Γερμανοί είχαν οργανώσει την εκσκαφή των τάφων, υπολογίζοντας πως σε αυτούς θα 
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έβρισκαν διάφορα αντικείμενα αξίας (χρυσά δόντια, κοσμήματα κ.ά.). Γι’ αυτό, οι τάφοι 

έχασκαν ανοιχτοί και όπως σημειώνει ο Λάλιτς, δεν ήταν όλα τα οστά μέσα στους λάκκους, 

αλλά, «[υπήρχαν] κι αυτά που βγήκαν επάνω – σαν οι εκλιπόντες να προσπαθούσαν να 

δραπετεύσουν και ως εκ τούτου έχασαν άλλος την κνήμη, άλλος το μηρό [του]».
509

 Εκεί, μία 

ομάδα εργαζόταν καθημερινά στο φόρτωμα βαριών μαρμάρινων πλακών σε φορτηγά, οι 

οποίες κατόπιν παραδίδονταν στο λιμάνι για φόρτωμα στα πλοία, με πιθανό προορισμό τη 

Γερμανία, ενώ κάποια μεταφέρθηκαν και στο γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο. Στα τέλη 

Δεκεμβρίου 1943 μία ομάδα τριάντα κρατουμένων και αφού τα εκκλησάκια και τα μνήματα 

είχαν γκρεμιστεί, εργαζόταν κάτω από τη βροχή στην επίστρωση των διαδρόμων του 

νεκροταφείου, σέρνοντάς τον κύλινδρο στο ολισθηρό χώμα.
510

 

Στις αποθήκες βενζίνης, μερικά χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και στις αμμώδεις ακτές 

του κόλπου της, εργάζονταν καθημερινά τριάντα κρατούμενοι, μεταγγίζοντας βενζίνη από τις 

δεξαμενές στα βαρέλια και τακτοποιώντας άδεια ή γεμάτα βαρέλια και σκεπάζοντάς τα με 

δύχτια καμουφλάζ.
511

 

Στις αρχές  Αυγούστου 1943 σε ένα ύψωμα πάνω από την Πυλαία, σε μία έκταση πέντε 

στρεμμάτων περίπου, μία ομάδα πενήντα κρατουμένων ξεκίνησε να εργάζεται στην 

κατασκευή του γερμανικού στρατιωτικού νεκροταφείου,
512

 το οποίο «σχεδίαζαν να γίνει 

[ένα] μεγάλο νεκροταφείο, επιβλητικό και καλαίσθητο και  προβεβλημένο, μεγαλύτερο και 

πιο ωραίο από του αντιπάλου στο Ζέιτινλικ […]».
513

 Επικεφαλής της ομάδας ήταν ένας 

Γερμανός υπαξιωματικός. Την πρώτη ημέρα, με αίτημα των Γερμανών πήγε μαζί τους ο 

φύλακας του κοιμητηρίου του Ζέιτινλικ Τζιούρα Μιχαήλοβιτς (Đura Mihailovic),
514

 ως 

διερμηνέας, αλλά και για να βοηθήσει στην οργάνωση του νεκροταφείου. Εκεί εργάζονταν 

ήδη στην κατασκευή της πέτρινης περίφραξης Έλληνες εργάτες και κάποιοι ειδικοί τεχνίτες 

                                                 
509

 Lalić, “Raskid”, σ. 171. 
510

 Pesic, ό.π., σσ. 311-312. Lalić, “Raskid”, σσ. 172-173. 
511

 Pesic, ό.π., σ. 314. 
512

 Νυν Στρατιωτικό Κοιμητήριο Γ΄ΣΣ. Το 1953 καταργήθηκε το νεκροταφείο αυτό και έγινε η [πρώτη] εκταφή 

των νεκρών, Βλασίδης, «Η μνήμη του Μεγάλου Πολέμου.», σ. 44. VlasisVlasidis, “Constructing cemeteries and 

paying tribute to the fallen World War I and World War II soldiers in Greece”,  Lemnos island, armistice of 

Moudrosaand the World War I: History and Legacies, Scientific Conference Proceedings Lemnos 25-28 May 

2018, Hellenic Army General Staff, Army History Directorate, Athens 2020, σ. 176. Το 1975 εγκανιάστηκε το 

Γερμανικό Νεκροταφείο στο Διόνυσο Αττικής, όπου μεταφέρθηκαν τα οστά από αυτό της Θεσσαλονίκης  και ο 

χώρος περιήλθε στο Γ΄Σ.Σ., βλ. Δρουμπούκη, «Μνημονικοί τόποι», σ. 364. https://thessaloniki/θέλω να-

γνωρίσω-την-πόλη/ανακαλύψτε/ιστορικά-και-στρατιωτικά-κοιμητήρια/ [ημερομηνία ανάκτησης: 12 Μαρτίου 

2021].  
513

 Lalić, “Raskid”, σ. 176. 
514

 Ο παππούς του μέχρι πρότινος φύλακα Τζιόρτζιε Μιχαήλοβιτς (Đorđe Mihailović). 
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λιθογράφοι. Ο ένας έβγαζε τη λεπτή επιγραφή από το μάρμαρο, ο δεύτερος γυάλιζε την 

ξυμένη επιφάνεια και ο τρίτος σκάλιζε στην επιγραφή τα ονόματα των Γερμανών νεκρών.
515

 

Από τους κρατούμενους, άλλοι ετοίμαζαν λάκκους, οι οποίοι δεν ήταν ποτέ αρκετοί, 

αφού εξαιτίας της ενδυνάμωσης του αντιστασιακού κινήματος στην Ελλάδα, μεγάλωνε και ο 

αριθμός των νεκρών,
516

 άλλοι ισοπέδωναν το έδαφος, έφτιαχναν διαδρόμους ή φύτευαν 

χόρτο. Διαβάζοντας μία ημέρα οι κρατούμενοι τα ονόματα στους τάφους διαπίστωσαν πως 

υπήρχαν κι εκεί τάξεις, «επικεφαλής [βρίσκονταν] οι υψηλοί αξιωματικοί, στο μέσο οι 

μεσαίοι και στο τέλος οι ραγιάδες και οι φουκαράδες».
517

 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 1943 πήγαιναν καθημερινά για εργασία στα γερμανικά λουτρά 

δεκαπέντε κρατούμενοι, με επικεφαλής και διερμηνέα έναν κρατούμενο, για τον κλιβανισμό 

και την απολύμανση στρατιωτικών ενδυμάτων και υποδημάτων (αγγλικών και ιταλικών μετά 

τη συνθηκολόγηση), αλλά και πολιτικών (Εβραίων και Ελλήνων εκτελεσθέντων), που 

έφταναν καθημερινά σε μεγάλες ποσότητες.
518

 

Εργάστηκαν επίσης, οι κρατούμενοι στις αποθήκες τροφίμων της AFL,
519

 στο λιμάνι οι 

του Παύλος Μελάς και στους Λαχανόκηπους οι του Χαρμάνκιοϊ. Στις αποθήκες του λιμανιού 

από τη μία πλευρά προσάραζαν τα πλοία και από την άλλη στάθμευαν τα βαγόνια των 

τραίνων για τη φορτοεκφόρτωση τροφίμων (ζάχαρης, γλυκισμάτων, κονσερβών, τυριών, 

λαδιού κ.ά.) με τη χρήση γερανών. Σε αυτό το χώρο οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό ήταν 

εκατόν πενήντα κρατούμενοι και δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί ένας τέτοιος αριθμός, αφού 

πολλοί ήθελαν και προσπαθούσαν να εργαστούν εκεί λόγω της ευκαιρίας να υπεξαιρέσουν 

τρόφιμα.
520

 

Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας και την αιχμαλωσία των Ιταλών
521

 στο Παύλος 

Μελάς δημιουργήθηκε το εργοτάξιο των ιταλικών αποθηκών ενδυμάτων και τροφίμων που οι 

Γερμανοί συγκέντρωσαν, οπότε και ζητήθηκε μία ομάδα διακοσίων κρατουμένων για να 

μεταφέρουν τα αποθέματα στις γερμανικές αποθήκες. Αυτή η εργασία κράτησε περισσότερο 

από ένα μήνα κι οι κρατούμενοι ήταν σαν να «βούτηξαν» μέσα στο μέλι, επειδή και ντύθηκαν 

και χόρτασαν.
522
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 Pesic, ό.π., σσ. 314. 
519

 AFAEL, πιθανόν συντομογραφία. Ένα τεράστιο κτήριο με πέντε ορόφους και δύο υπόγειους, Lalić, 

“Raskid”, σ. 240.  
520
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522
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Μία άλλη ομάδα εργασίας τριάντα περίπου ανθρώπων εργάστηκε για περίπου είκοσι 

ημέρες στη φορτοεκφόρτωση τροφίμων και ζωοτροφών σε μία αποθήκη του βουλγαρικού 

στρατού που βρισκόταν στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Οι Βούλγαροι στρατιώτες τους 

συμπεριφερόταν καλά και δεν υπήρχε το γερμανικό “Los! Los! Arbeiten!” Ορισμένοι 

κρατούμενοι πουλούσαν στους Βούλγαρους στρατιώτες ρούχα κι εκείνοι το μεσημέρι τους 

έδιναν φαγητό και συζητούσαν μαζί τους.
523

 

Κάποια ακόμη εργοτάξια,
524

 στα οποία εργάστηκαν οι κρατούμενοι, ήταν το αεροδρόμιο, 

το «περιφραγμένο» Bahnhof, όπου μετέφεραν υλικά με βαγόνια, το Unterkunft - ανάμεσα 

στην πλατεία Βαρδαρίου και στο λιμάνι, όπου φυλάσσονταν αντικείμενα από λεηλατηθέντα 

εβραϊκά σπίτια και καταστήματα της Θεσσαλονίκης πριν μεταφερθούν στη Γερμανία – και 

βέβαια τα εργοτάξια της Todt.
525

 

 

δ) Γιουγκοσλάβοι αιχμάλωτοι σε στρατόπεδα εργασίας στην περιοχή της Λαμίας 

 

Στα τέλη Ιουνίου 1943, με εντολή του διοικητή του στρατοπέδου Παύλος Μελάς, 

τετρακόσια άτομα έπρεπε να μεταβούν σε τρία προσωρινά στρατόπεδα - παραρτήματα στην 

περιοχή της Λαμίας,
526

 όπου οι περισσότεροι δε γνώριζαν τι θα αντιμετώπιζαν, γι’ αυτό και ο 

αριθμός συμπληρώθηκε με μεγάλη δυσκολία. Υπήρχαν, όμως κι εκείνοι που, έχοντας την 

πληροφορία από μέλη του ΝΟΡ πως τα στρατόπεδα βρίσκονταν σε ορεινό σημείο κοντά σε 

ελεύθερες περιοχές, τις οποίες ήλεγχε ο ΕΛΑΣ, θεωρούσαν πως θα ήταν πιο εύκολη η 

απόδραση και η ένταξη τους στις τάξεις των Ελλήνων ανταρτών.
527

 

Ένα από αυτά ήταν το στρατόπεδο–παράρτημα του Λιανοκλαδίου, το οποίο οι Γερμανοί 

είχαν κατασκευάσει για τους εργάτες που θα εργάζονταν στην κατασκευή της γκρεμισμένης 

σιδηροδρομικής γέφυρας που ανατίναξε ο ΕΛΑΣ
528

 και οι Βρετανοί κομάντος και εν μέρει 

της κατεστραμμένης σιδηροδρομικής γραμμής
529

 Θεσσαλονίκης – Αθήνας στον ορεινό όγκο 
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 Pesic, ό.π., σσ. 319-320. 
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της Γραβιάς. Γι’ αυτό χρειαζόταν εργατικό δυναμικό για να φορτώσουν και να μεταφέρουν 

διάφορα οικοδομικά και άλλα υλικά και αυτοί ήταν οι πεντακόσιοι περίπου «ζωντανοί 

σκελετοί» Εβραίοι,
530

 τους οποίους συνάντησαν και αντικατέστησαν οι Γιουγκοσλάβοι 

αιχμάλωτοι, ενώ εκείνοι με το τραίνο μεταφέρθηκαν κάπου αλλού.
531

 

Το στρατόπεδο αυτό ήταν εγκατεστημένο σε μία έκταση οκτακοσίων περίπου 

τετραγωνικών μέτρων περιφραγμένο με συρματόπλεγμα. Το κυρίως κτήριο, ήταν μία μεγάλη 

ξύλινη παράγκα με τέσσερις ισομεγέθεις εντελώς άδειους χώρους, χωρίς κρεβάτια ή άχυρο, 

με τους τοίχους γεμάτους κοριούς και άλλα έντομα, όπου οι προηγούμενοι «ένοικοί» του, οι 

Εβραίοι, κοιμόταν στο βρώμικο πάτωμα. Δύο ακόμη μικρές παράγκες - αποθήκες, 

χρησίμευαν η μία ως κουζίνα και η άλλη ως αποθήκη εργαλείων και ξύλων για την κουζίνα. 

Δέκα μέτρα περίπου από το στρατόπεδο υπήρχε μία παράγκα και μία αποθήκη, όπου είχαν 

εγκατασταθεί τα μέλη της Τodt - ανάμεσά τους δέκα περίπου Γιουγκοσλάβοι - που 

πραγματοποιούσαν τις εξειδικευμένες εργασίες. Νερό δεν υπήρχε στο στρατόπεδο, αλλά το 

μετέφεραν με βαρέλια από μία πηγή, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά. Ο διοικητής του 

στρατοπέδου ήταν Γερμανός, τον οποίο οι συμπατριώτες του αποκαλούσαν “lager-führer”. 

Αυτός όρισε για «εσωτερικό διοικητή» τον νομικό Πάντο Τζιόκιτς (Panto Đokić) και αυτός 

με τη σειρά του επέλεξε το προσωπικό του στρατοπέδου - κυρίως ομοϊδεάτες του Τσέτνικ - 

και διερμηνέα τον Σλοβένο Ντιμίτριε Χρίμποβσεκ (Dimitrije Hribovšek), ο μόνος που 

γνώριζε τη γερμανική γλώσσα. Οι κρατούμενοι σε αυτό το στρατόπεδο ήταν κυρίως χωρικοί 

από το Μαυροβούνιο και την Ερζεγοβίνη και λιγότεροι από τη Βοσνία, τριάντα περίπου ήταν 

μέλη και συμπαθούντες του ΝΟΡ και η πλειοψηφία των υπολοίπων Τσέτνικ και πολιτικά 

ουδέτεροι.
532

 

Στο Λιανοκλάδι υπήρχαν δύο μεγάλα εργοτάξια, το ένα στη Γραβιά
533

  και το άλλο στο 

λιμάνι της Αγίας Μαρίνας,
534

 είκοσι χιλιόμετρα περίπου από το στρατόπεδο. Στο πρώτο, 

εκατόν είκοσι κρατούμενοι φόρτωναν οικοδομικά και άλλα υλικά από το τραίνο σε φορτηγά 

στη μία πλευρά της κατεστραμμένης σιδηροδρομικής γραμμής και από τα φορτηγά σε 

βαγόνια στην άλλη πλευρά και στο δεύτερο εργοτάξιο, άλλοι εκατόν είκοσι κρατούμενο 

                                                 
530

 Lalić, “Raskid”, σ. 197. Η Ρένα Μόλχο κάνει λόγο για αποστολή Εβραίων σε καταναγκαστικά έργα στην 
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 Pešić, ό.π., σ. 322.  
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 Στο ίδιο, σ. 323. 
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 Στο νομό Φωκίδας. 
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 Στο δήμο Στυλίδας Φθιώτιδας. 
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φόρτωναν, επίσης, οικοδομικά και άλλα υλικά από το τραίνο στο πλοίο και αντίστροφα. Οι 

υπόλοιποι κρατούμενοι απασχολούνταν σε εργασίες κοντά στο στρατόπεδο, όπως στη 

φορτοεκφόρτωση υλικών από βαγόνι σε βαγόνι ή στην παραγωγή τσιμεντένιων πλακών σε 

έναν υπόγειο χώρο και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μία ομάδα είκοσι κρατουμένων 

εργαζόταν στην κατασκευή της σιδηροδρομικής γέφυρας, δύο - τρία χιλιόμετρα από το 

στρατόπεδο, όπου πήγαιναν με τα πόδια και ασχολούνταν με τις βοηθητικές εργασίες. Το 

εργοτάξιο αυτό βρισκόταν στις όχθες ενός ποταμού
535

 και εκεί κοντά οι κάτοικοι είχαν 

οπωρώνες και τους προμήθευαν με φαγητό και φρούτα κι έτσι καταπράυναν κάπως την πείνα 

τους.
536

 

Κάποια στιγμή τρεις κρατούμενοι προσπάθησαν να δραπετεύσουν και συνελήφθησαν. 

Δεν εκτελέστηκαν,  αλλά τιμωρήθηκαν με το να εργάζονται όλη την ημέρα, να κοιμούνται σε 

μία αποθήκη και να σιτίζονται κάθε δεύτερη ημέρα. Στα τέλη Αυγούστου 1943 απήχθησαν 

πέντε κρατούμενοι πέντε-έξι χιλιόμετρα από το στρατόπεδο, όταν μία ομάδα ανταρτών 

αφόπλισε τον φρουρό και τον οδηγό του φορτηγού.
537

 Τον ίδιο μήνα εκτελέστηκε ένας 

κρατούμενος στην προσπάθειά του να σφετεριστεί ένα κουτί νομίζοντας πως είχε τρόφιμα. 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου δεκαεννέα βαριά ασθενείς μεταφέρθηκαν ως το σιδηροδρομικό 

σταθμό, για να οδηγηθούν στο νοσοκομείο του στρατοπέδου Παύλος Μελάς και στο Ιταλικό 

Νοσοκομείο, αλλά στη διαδρομή ένας εξ αυτών πέθανε και τον έθαψαν στο νεκροταφείο της 

Λαμίας. Την ίδια ημέρα έκλεισε το στρατόπεδο του Λιανοκλαδίου και μετέφεραν τους 

υπόλοιπους κρατούμενους σε αυτό του Δομοκού.
538

 

Το στρατόπεδο – παράρτημα του Δομοκού
539

 βρισκόταν βορειότερα από τη Λαμία. 

Διέθετε, όπως του Λιανοκλαδίου, ξύλινες παράγκες και ήταν περιφραγμένο με αγκαθωτό 

συρματόπλεγμα. Κι εδώ γινόταν οικονομία στο ψωμί και στο νερό, το οποίο ερχόταν μία 

φορά την ημέρα με δεξαμενή και καταναλωνόταν κυρίως στην κουζίνα. «Εσωτερικός 

διοικητής» και αυτού του στρατοπέδου ήταν ο Πάντο Τζιόκιτς, ο οποίος φρόντιζε για τη 

διατήρηση της τάξης στο στρατόπεδο, όπως όριζαν οι Γερμανοί. Συμπεριφερόταν απότομα 

στους κρατουμένους και εξανάγκαζε και τους ασθενείς σε εργασία, γι’ αυτό και 

ανταμείφθηκε λαμβάνοντας τροφή από τη γερμανική κουζίνα. Διερμηνέας κι εδώ ήταν ο 

Ντιμίτριε Χρίμποβσεκ, ο οποίος προσπαθούσε να προστατεύει τους ασθενείς και ανήμπορους 
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 Ίσως κάποιος από τους παραπόταμους του Σπερχειού. 
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 Pešić, ό.π., σ. 323-325. 
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 Μετά από μακρά περιπλάνηση, επέστρεψαν όλοι στο Μαυροβούνιο, στο ίδιο, σ. 327, υποσ. 264. 
538

 Στο ίδιο, σσ. 325-327. 
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 Το ίδιο περίπου διάστημα (20 Ιουνίου 1944) εστάλησαν εβδομήντα δύο Έλληνες υπόδικοι από το Παύλος 

Μελάς για έργα, «πιθανόν στο Δομοκό», με αυτοκίνητα της Todt «για κάποια στρατιωτική εργασία», μας 

πληροφορεί ο Γιασημακόπουλος, βλ. Καφταντζής (επιμ.), ό.π., τόμ. 2, σ. 33-34, 37. 
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για εργασία γι’ αυτό και ερχόταν συχνά σε προστριβές με τον Τζιόκιτς και οι Γερμανοί του 

απευθύνονταν μόνο όταν χρειάζονταν διερμηνέα. 

Οι κρατούμενοι εργάζονταν στο λατομείο και έσπαγαν πέτρες χρησιμοποιώντας μόνο 

εργαλεία χειρός. Τις πέτρες φόρτωναν σε βαγονέτα και τις μετέφεραν σε συγκεκριμένα μέρη, 

ενώ τη ναρκοθέτηση των βράχων και άλλες εξειδικευμένες εργασίες τις έκαναν τα μέλη της 

Todt. Η εργασία ήταν δύσκολη και συχνά τους κακοποιούσαν για να κάνουν πιο γρήγορα. 

Για τους συχνούς τραυματισμούς όχι μόνο δεν υπήρχε γιατρός, αλλά ούτε απλές γάζες, ενώ οι 

σοβαρά τραυματισθέντες μεταφέρονταν στο νοσοκομείο της Λαμίας, ή επέστρεφαν στη 

Θεσσαλονίκη, όπου και κάποιοι πέθαναν. Οι κρατούμενοι εργάστηκαν ακόμη στην 

κατασκευή δρόμων, στην επέκταση νέων σιδηροδρομικών γραμμών στο σταθμό του 

Δομοκού, στη φορτοεκφόρτωση διαφόρων οικοδομικών υλικών από τα βαγόνια.
540

 Μετά από 

τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας οι Γερμανοί διέκοψαν ορισμένες από τις εργασίες σε κάποιες 

γραμμές, χαλάρωσαν τα μέτρα απέναντι στους κρατούμενους, κάποιοι από τους οποίους 

βρήκαν την ευκαιρία να δραπετεύσουν.
541

 

Το τρίτο στρατόπεδο εκτός Θεσσαλονίκης όπου εργάστηκαν οι Γιουγκοσλάβοι 

κρατούμενοι ήταν αυτό της Καΐτσας.
542

 Κατά τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη για τη Λαμία 

οι Γερμανοί σε ένα σταθμό απέσπασαν ένα βαγόνι με εβδομήντα αιχμαλώτους - κυρίως 

Ερζεγοβίνιους και πέντε-έξι Βόσνιους - οι οποίοι θα εργάζονταν σε αυτό. Εκατό μέτρα 

περίπου από τις σιδηροδρομικές γραμμές, σε ένα άδενδρο μέρος του δάσους, βρίσκονταν δύο 

ξύλινες παράγκες. Στη μία από αυτές εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί και στην άλλη, σε ένα 

ενιαίο χώρο, οι κρατούμενοι. Στο πάτωμα της παράγκας ήταν σκορπισμένο ένα είδος χόρτου, 

κάτι σαν φτέρη, το οποίο ήταν το στρώμα τους, ενώ για φωτισμό χρησιμοποιούσαν λάμπα 

πετρελαίου. Μπροστά από την παράγκα ήταν σκαμμένοι τάφροι και οδοφράγματα, επειδή 

κοντά βρίσκονταν Έλληνες αντάρτες. Γύρω από το στρατόπεδο δεν υπήρχαν σπίτια, αλλά 

μόνο δάσος.
543

 

Διοικητής του στρατοπέδου ήταν Γερμανός και διερμηνέας και επικεφαλής στους 

χώρους εργασίας, Πολωνός. Οι κρατούμενοι θα εργάζονταν στην αποπεράτωση της 

σιδηροδρομικής γραμμής, στην τοποθέτηση χαλικιού σε τμήμα της γραμμής και νέες γραμμές 

μήκους τριών χιλιομέτρων, ενώ πριν από εκείνους εκεί εργάζονταν Έλληνες. Η εργασία 
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 Pešić, ό.π., σσ. 327-328. 
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 Δραπέτευσαν συνολικά, δεκαοκτώ κρατούμενοι και σχεδόν όλοι βρέθηκαν κοντά σε Έλληνες αντάρτες, οι 
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 Χωριό του νομού Φθιώτιδας, η σημερινή Μακρυρράχη, δυτικά του Δομοκού (δεκαέξι χιλιόμετρα), γνωστό 

για τα θειούχα λουτρά.  
543

 Pešić, ό.π., σ. 330 
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έπρεπε να τελειώσει σε δύο μήνες, γι’ αυτό οι Γερμανοί χειροδικούσαν εναντίον τους και 

τους πίεζαν να βιαστούν. Το φαγητό ήταν πολύ κακής ποιότητας και αντί για ψωμί τους 

έδιναν μια μικρή ποσότητα κατσαμάκι. Γι’ αυτό, όταν πήγαιναν στο δάσος για ξύλα, έβγαζαν 

κάποιες ρίζες και τις έτρωγαν.  

Από την πείνα και τη βαριά εργασία άρχισαν να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν.
544

 Ως 

μοναδική σωτηρία και εδώ έβλεπαν την απόδραση. Όταν έγινε η πρώτη, οι υπόλοιποι 

τιμωρήθηκαν επί διήμερο με στέρηση κι αυτού του ελάχιστου φαγητού. Κάποια στιγμή 

δραπέτευσαν ομαδικά άλλοι δεκατρείς, οι οποίοι, όπως και οι δραπέτες του Δομοκού, μέσω 

των ανταρτών του ΕΛΑΣ, κατέληξαν στην ίδια με αυτούς Ταξιαρχία.
545

 Μετά το πέρας των 

εργασιών οι εναπομείναντες επέστρεψαν στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς.
546

 

 

ε) Βοήθεια προς τους κρατούμενους και τους αιχμαλώτους του Κόκκινου Στρατού και 

Βρετανούς πιλότους 

 

Οι πρώτοι συνομιλητές και μελλοντικοί φίλοι των κρατουμένων του Παύλος Μελάς ήταν 

οι τρεις Έλληνες λιθογράφοι που εργάζονταν στα μνήματα του γερμανικού στρατιωτικού 

νεκροταφείου, οι οποίοι έπεισαν τους κατοίκους της Πυλαίας να συγκεντρώσουν τρόφιμα για 

τους κρατούμενους. Ο οδηγός, επίσης, που τους μετέφερε στις αποθήκες βενζίνης - φίλος του 

αστυνομικού Βασίλη,
547

 φιλικά διακείμενου απέναντι στους κρατούμενους - σταματούσε 

πάντα κατά τη μεταφορά τους σε κάποιο φούρνο ή περίπτερο, για να προμηθευτούν ψωμί και 

τσιγάρα και οι άνθρωποι που συναντούσαν εκεί πλήρωναν για εκείνους το αντίτιμο είτε ήταν 

Τσέτνικ είτε Παρτιζάνοι.Υπήρχαν, επίσης, κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις βοήθειας στους 

κρατούμενους και κυρίως προς τα ανήλικα μέλη της ομάδας. Οι γνωριμίες αυτές οδήγησαν 

αργότερα πολλούς να ενταχθούν στον ΕΛΑΣ και να συμμετάσχουν στον κοινό αγώνα κατά 

του κατακτητή και των συνεργατών τους. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πολλές δεκάδες 

άτομα από τις τάξεις του ΕΑΜ, από διάφορες θέσεις, έρχονταν σε επαφή με τους 

κρατούμενους - μέλη του ΝΟΡ και των δύο στρατοπέδων. Κάποιοι εξ αυτών ήταν ο Πλάτων, 
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 Πέθαναν δύο, οι οποίοι ετάφησαν κοντά στο στρατόπεδο και επτά βαριά άρρωστοι οδηγήθηκαν, μάλλον, στο 
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Lalić, “Raskid”, σ. 231.  



[119] 

 

δάσκαλος στο χωριό Χαρμάνκιοϊ,
548

 η Μαριέτα – Μαρίκα, μοδίστρα από το Χαρμάνκιοϊ,
549

 η 

Μαρία Σακαλή,
550

 οι αστυνομικοί Γιάννης Παναγιώτης και Βασίλης,
551

 ο Γιάννης Πασάς,
552

 

ο Πέτρος Αγζόγλου (Αρζόγλου;),
553

 οι κύριοι διοργανωτές των επιχειρήσεων υποδοχής των 

αιχμαλώτων που δραπέτευαν, η Μαριέτα Λιάσκου
554

 κ.ά.
555

 Οι περισσότεροι από αυτούς 

παρείχαν βοήθεια στους κρατουμένους σε θέματα διατροφής, φαρμάκων και ενημέρωσης. 

Ιδιαίτερα χρήσιμοι ήταν όσοι έκρυβαν τους δραπέτες κρατούμενους στα σπίτια τους έως την 

παραλαβή τους από τον οδηγό και οι ίδιοι οι οδηγοί.
556

 

Στους Γιουγκοσλάβους κρατούμενους δόθηκε η ευκαιρία να βοηθήσουν κι εκείνοι 

κρατούμενους από άλλες χώρες, όπως στην περίπτωση αιχμαλώτων του Κόκκινου Στρατού 

από ένα στρατόπεδο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, κοντά στις αποθήκες AFL. Δε γνώριζαν 

πόσοι ήταν, αλλά κάποιες ομάδες αυτών στα τέλη του 1943 με αρχές του 1944 εργάζονταν 

καθημερινά στη φορτοεκφόρτωση κάρβουνου και οικοδομικών υλικών σε πλοία και βαγόνια. 

Η σωματική τους υγεία ήταν πολύ άσχημη, ενώ η αμφίεσή τους πολύ χειρότερη από αυτή των 

Γιουγκοσλάβων. Εργάζονταν πενήντα μέτρα περίπου πιο μακριά και χρησιμοποιούσαν τις 

ίδιες τουαλέτες. Αν και η φύλαξη ήταν πολύ αυστηρή, οι Γιουγκοσλάβοι κρατούμενοι, με τη 

βοήθεια των Ελλήνων αστυνομικών, τους παρέδιδαν κάποια τρόφιμα. 

Επίσης, μεταξύ Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 1944 και τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς 

της Θεσσαλονίκης, οι Γερμανοί, μετά την κατάρριψη συμμαχικών αεροπλάνων, 

αιχμαλώτισαν κάποιους πιλότους και έφεραν δεκατρείς στο στρατόπεδο των 

Γιουγκοσλάβων.
557

 Όταν κάποια στιγμή τους αναζήτησαν, βρήκαν μόνο τους έξι κρυμμένους 

από τους Σέρβους, τους άλλους επτά όχι, αφού τους είχαν ντύσει με ρούχα του Ερυθρού 

Σταυρού (Ε.Σ.) και πήγαιναν μαζί τους στα εργοτάξια. Κατόπιν τους παρέδωσαν στους 

αντάρτες και εκείνοι αργότερα στη βρετανική διοίκηση.
558
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 Πράτος Γεώργιος και όχι Πλάτων, σύμφωνα με: Γιώργος Γερασίμου (Γιωργούλης), Εν κάτω Χαρμάνκιοΐ, Στα 
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 Έγινε λόγος σε προηγούμενο κεφάλαιο. 
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 Μέλος της ΕΠΟΝ, από το χωριό Γαλλικό (Λαχανόκηποι). Μετά την απελευθέρωση παντρεύτηκε με τον 

κρατούμενο Μίλαν Σπασόγιεβιτς (Milan Spasojevic), Pešić, ό.π., σ. 380. 
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552

 Μέλος του ΚΚΕ, ο οποίος για τη δράση του καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Διατηρούσε επαφή με κάποιους 

κρατούμενους και μετά τον πόλεμο, Pešić, ό. π., σ. 381, υποσ. 285. 
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 Μέλος του ΚΚΕ, στο ίδιο, σ. 381.  
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την ομάδα των φυλακισμένων στο «κίτρινο σπίτι», στο ίδιο, σσ. 380-381, υποσ. 287. 
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 Τα στοιχεία αυτών, αλλά και κάποιων ακόμη, έλαβε ο συγγραφέας μετά τον πόλεμο σε προσωπική επαφή  

που είχε με κάποιους από αυτούς, βλ.αναλυτικά, Pešić, ό.π., σσ. 380-382, υποσ. 288. Συμπληρωματικά βλ. 

Γερασίμου, Εν κάτω Χαρμάνκιοΐ, σ, 113. 
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 Pešić, ό.π., σσ. 377-378, 381-382. 
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στ) Δολιοφθορές 

 

Μία από τις πρώτες μικρο-δολιοφθορές που σημειώθηκαν,
559

 ήταν στην αποθήκη 

βενζίνης, όπου έχυναν στην άμμο βενζίνη κατά τη μετάγγισή της από τις δεξαμενές στα 

βαρέλια, η οποία χανόταν αμέσως και δεν άφηνε ίχνη, αλλά και όταν τύχαινε να τους 

αντιληφθούν, το έκαναν να φαίνεται ως «τυχαίο» γεγονός. Όταν τους φύλαγαν Έλληνες 

αστυνομικοί, αυτό γινόταν πιο εύκολα, αφού άλλοτε «με το αζημίωτο», άλλοτε επειδή τους 

ένωναν κοινές  πολιτικές πεποιθήσεις, φρόντιζαν «να μη βλέπουν». 

Στις αποθήκες πυρομαχικών, επίσης, προκαλούσαν ζημιές στους Γερμανούς, έστω και 

ασήμαντες, όπως αφαιρώντας από τους κάλυκες τον πυρίτη ή το περιεχόμενο των βλημάτων 

κανονιών και πετώντας τα στην τουαλέτα, ενώ καμιά φορά μετέφεραν μικρές ποσότητες στο 

στρατόπεδο και τις προωθούσαν στους Έλληνες αντάρτες.
560

 

Η δολιοφθορά που γινόταν στα γερμανικά λουτρά, ήταν ταυτόχρονα και επικερδής για 

όλη την ομάδα, αφού υπεξαιρώντας ενδύματα και υποδήματα, ντύνονταν, πουλούσαν κάποια 

στους Έλληνες ή τα αντάλλασσαν  αντί τροφίμων, ποτών και τσιγάρων, ενώ ένα μέρος έδιναν 

στον επικεφαλής των λουτρών υπαξιωματικό Nol Simrok και στον διαχειριστή υπαξιωματικό 

Manavrak, που με την άδειά του οι κρατούμενοι πήγαιναν στα γερμανικά λουτρά.
561

 

Η πλέον συνηθισμένη, όμως, μορφή δολιοφθοράς ήταν η υπεξαίρεση τροφίμων στις 

αποθήκες και στην κουζίνα, ιδίως μετά το Φεβρουάριο του 1944 και την απογραφή για τη 

«μητέρα Σερβία», αφού οι «εθελοντές» περιμένοντας την αναχώρησή τους, δεν 

υποχρεώνονταν να εργάζονται και στις αποθήκες τροφίμων και στην κουζίνα πήγαιναν 

κυρίως ΝΟΡίτες. Αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα πιο οργανωμένα να ξεκινήσουν την 

υπεξαίρεση υλικών και πρωτίστως τροφίμων. Στις ιταλικές αποθήκες,
562

 για παράδειγμα, οι 

κρατούμενοι έπαιρναν ζάχαρη ή ρύζι, το οποίο έβραζαν «σε παράνομες φωτίτσες» που 

άναβαν, το έχυναν ή το πουλούσαν στους Έλληνες. «Κλέβουν παντού - αυτή είναι η 

μοναδική ευχαρίστηση και παρηγοριά [ …]. Δεν είναι δύσκολο: οι φύλακες είναι επιρρεπείς 

στη δωροδοκία […] έρχονται νέοι φύλακες, αυστηροί και σε δύο - τρεις ημέρες μαλακώνουν 

[…]», αναφέρει ο Λάλιτς.
563

 «Συνεργασία» υπήρξε, όμως, και με τους Γερμανούς φρουρούς, 
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οι οποίοι «δεν έβλεπαν» τις κλοπές που γίνονταν με αντάλλαγμα χρήματα ή ένα μέρος από τα 

υπεξαιρεθέντα τσιγάρα, ποτά και τρόφιμα.
564

 

Οι κρατούμενοι που εργάζονταν στις αποθήκες AFL
565

 στους Λαχανόκηπους, είχαν 

«μυηθεί στην τέχνη»
566

 της υπεξαίρεσης σακιών από τους συμπατριώτες τους του 

Χαρμάνκιοϊ. Μετά από ένα ικανό αριθμό σακιών, έρχονταν σε συνεννόηση με τη Μαρίκα, η 

οποία φρόντιζε για το βάψιμο του υφάσματος και το ράψιμο ρούχων για εκείνους. 

Τα πράγματα, βέβαια, δεν ήταν πάντα εύκολα με τις δολιοφθορές. Έτσι, σε μία 

περίπτωση στις αποθήκες τροφίμων στους Λαχανόκηπους κάποιος προσπάθησε να κλέψει 

μία κονσέρβα, έγινε αντιληπτός και τιμωρήθηκε με ξύλο. Μία άλλη φορά στις αποθήκες AFL 

στο λιμάνι, κατά την αποχώρησή τους από το χώρο έγινε έλεγχος, αλλά, ευτυχώς, δε βρήκαν 

κάτι επάνω τους. Κατά την υπεξαίρεση μεταξωτών σακιών, οι Γερμανοί κάποια στιγμή 

αντιλήφθηκαν ότι λείπουν αρκετά, αύξησαν τον έλεγχο και συνέλαβαν κάποιον να έχει 

ορισμένα «ζωσμένα» στη μέση του. Τον έδειραν τόσο, ώστε τον Σεπτέμβριο του 1944 

κατέληξε.
567

 

Η πυρκαγιά τον Μάιο του 1944
568

 στις αποθήκες στους Λαχανόκηπους, λόγω έλλειψης 

αποδείξεων, δεν ήταν βέβαιο αν επρόκειτο για δολιοφθορά. Για το γεγονός όμως και μόνο ότι 

ήταν διάσπαρτο και όχι συγκεντρωμένο σε ένα μέρος το υλικό, τιμωρήθηκαν με στέρηση 

φαγητού. Η τιμωρία δεν ήταν τόσο μεγάλη, όσο θα ήταν νωρίτερα, οι Γερμανοί, όμως, 

στράφηκαν εναντίον των κατοίκων των Λαχανόκηπων και συνέλαβαν τον Έλληνα 

μηχανοδηγό της αυτοκινητάμαξας με το χόρτο, γι’ αυτό για ένα μικρό διάστημα σταμάτησαν 

οι αποδράσεις.
569

 

 

ζ) Τιμωρίες, εκτελέσεις, θάνατοι  

 

Τα μέτρα τιμωρίας στα εργοτάξια ήταν κλιμακούμενα: από παράπονα, απειλές και 

ύβρεις, έως ξυλοδαρμοί και βασανιστήρια, ενώ αυτός που συλλαμβάνονταν στο εργοτάξιο να 

σφετερίζεται «γερμανική» περιουσία, τιμωρούνταν και στο στρατόπεδο, όπου εφαρμόζονταν 

                                                 
564

 Pešić, ό.π., σσ. 368-369. 
565

 Έγινε λόγος στο κεφ. 2. 
566

 «Φορούσαν» τα τσουβάλια και πηγαίνοντας για νερό στην αυλή της Μαρίκας, όπου βρισκόταν το πηγάδι 

(απείχε από την αποθήκη διακόσια πενήντα μέτρα περίπου), τα άφηναν σε ένα προκαθορισμένο μέρος, από 

όπου τα έπαιρνε εκείνη. Τα τσουβάλια αλεύρων, σε συνεννόηση με τους διερμηνείς και τον Έλληνα αστυνομικό 

που καθόταν στο φορτηγό πίσω μαζί τους, περνώντας από το χωριό, τα πετούσαν σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Ο 

Γερμανός φρουρός που καθόταν μπροστά και ο οδηγός, δεν αντιλαμβάνονταν τίποτε. Κατόπιν πήγαινε ο 

«σύνδεσμος» και τα έπαιρνε, Pesic, ό.π., σ. 317. 
567

 Στο ίδιο, σ. 316-318.  
568

 Κεφ. 2. 
569

 Pešić, ό.π., σσ. 369-373. 
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άλλες τιμωρίες που καθόριζαν οι γερμανικές αρχές του στρατοπέδου και ήταν συνήθως 

στέρηση τροφής ή απομόνωση στο κελί, με τα διάφορα έντομα και τρωκτικά για δέκα και 

πλέον ημέρες.
570

 

Αναφορικά με τους θανάτους των κρατουμένων στο Παύλος Μελάς, οι πρώτοι εξ αυτών 

προήλθαν στα εργοτάξια. Στις 8 Αυγούστου 1943 στην αποθήκη πυρομαχικών κοντά στην 

παραλία από λάθος ενός κρατούμενου προκλήθηκε έκρηξη, από την οποία σκοτώθηκαν τρεις 

και άλλοι τόσοι τραυματίστηκαν, ενώ σκοτώθηκαν και δύο Γερμανοί στρατιώτες. Επίσης, αν 

και στο στρατόπεδο αυτό οι συνθήκες υγιεινής και η μεταχείριση ήταν καλύτερες, πέθαναν κι 

εδώ κρατούμενοι από διάφορες ασθένειες, εξάντληση από την εργασία, κακή διατροφή, 

σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια.
571

 Κατά τη διάρκεια του 1943-1944 σκοτώθηκαν ή 

πέθαναν τριάντα έξι (τριάντα δύο από τους αφιχθέντες τον Ιούνιο του 1943 και τέσσερις από 

το Χαρμάνκιοϊ) και τέσσερις στα εργοτάξια της Λαμίας, του Λιανοκλαδίου, της Καΐτσας και 

του Δομοκού.
572

 

Οι περισσότεροι εξ αυτών (επτά) πέθαναν από εξουθένωση και ξυλοδαρμό, αφού «στο 

εργοτάξιο [στο λιμάνι] δέρνει ο Χοντρός με σανίδες, στο Ντουντουλάρ
573

 δέρνουν με βέργα ή 

με μαστίγιο, στη Γέφυρα δέρνει ο Τσιόρο (Ćoro) με ό,τι προλαβαίνει»
574

 και οι υπόλοιποι 

από άλλες ασθένειες, όπως δυσεντερία, φυματίωση, ελονοσία και λιγότερο από 

καρδιολογικά, εγκεφαλικά, πνευμονία, παράτυφο κ.ά.
575

 

Τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1944 από τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς στη 

Θεσσαλονίκη, σκοτώθηκαν και κάποιοι Γιουγκοσλάβοι κρατούμενοι.
576

 Σε μία περίπτωση 

πέντε συμμαχικά αεροπλάνα, επέφεραν καίριο πλήγμα σε έναν τριώροφο μύλο,
577

 κοντά στο 

σιδηροδρομικό σταθμό της Κωνστατινούπολης, που εργάζονταν κάποιοι από αυτούς. 

Σκοτώθηκαν δύο Γερμανοί της διοίκησης του μύλου και ο επικεφαλής υπαξιωματικός, 

τραυματίστηκαν βαριά τρεις κρατούμενοι (ο ένας εξ αυτών πέθανε λίγο αργότερα) και 
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 Στο ίδιο, σσ. 333-334. 
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 Οι εκεί εκτοπισθέντες αντιμετωπίζονταν εξ αρχής ως αιχμάλωτοι του γιουγκοσλαβικού στρατού και οι 

Γερμανοί έπρεπε να λάβουν υπόψη τις διεθνείς συνθήκες, στο ίδιο, σ. 337. 
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του Λιανοκλαδίου και ετάφη στη Λαμία και ένας στο στρατόπεδο του Δομοκού και ετάφη κοντά στο 

στρατόπεδο, βλ. αναλυτικά στο ίδιο, σ. 337. 
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574

 Lalić, “Raskid”, σ. 161. 
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 Βλ.αναλυτικά Pesic, ό.π., σσ. 334-336. 
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 Καφταντζής (επιμ.), ό.π., τόμ. 2, passim. Ιωάννου, «Η πρωτεύουσα των προσφύγων», σσ. 183-185, 187, 190-

191, 194.  
577

 Μύλοι Μπάλτα [κοντά στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, όπου και σήμερα], σύμφωνα με τον 

Γιασημακόπουλο, ο οποίος τοποθετεί το επεισόδιο στις 19 Σεπτεμβρίου 1944, όταν «πληγώθηκαν έξι Έλληνες 

εργάτες, οκτώ Σέρβοι αιχμάλωτοι της αγγαρείας και ένας Σέρβος εφονεύθη», Καφταντζής (επιμ.), ό.π.,, τόμ. 2., 

σ. 258. 
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μερικοί άλλοι πιο ελαφριά, ενώ κάποιος προσπαθώντας να δραπετεύσει, επλήγη θανάσιμα 

από το φρουρό.
578

 

 

η) Απογραφή των «εθελοντών» και επιστροφή των ασθενών  

 

Στις αρχές Ιανουαρίου 1944 είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι μέλη της «εσωτερικής 

διοίκησης» του στρατοπέδου με επιστολή τους είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση Νέντιτς 

(Nedić) να τους δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν και να αγωνιστούν εναντίον των 

κομμουνιστών. Τον ίδιο μήνα ο Γερμανός επικεφαλής των λουτρών Karlo Bigert, αντί λίτρου 

ρακής, αποκάλυψε στους κρατούμενους ότι ήρθε επιστολή από την κυβέρνηση του 

Βελιγραδίου και καλούνται οι κρατούμενοι να επιστρέψουν εθελοντικά στη Σερβία και να 

ενταχθούν στις δυνάμεις του αγώνα κατά των Παρτιζάνων. Λίγες ημέρες αργότερα ο 

διοικητής τους ανέφερε πως ο πρόεδρος της σερβικής κυβέρνησης Νέντιτς
579

 «παρακάλεσε 

τον διοικητή της Νοτιοανατολής» να αφεθούν ελεύθεροι οι κρατούμενοι, ώστε να 

συμπεριληφθούν στο εθελοντικό σώμα, πως «το αίτημά του ικανοποιήθηκε» και πως ο ίδιος 

ήλπιζε πως θα ανταποκριθούν.
580

 

Διχογνωμία επικράτησε ανάμεσα στους κρατούμενους. Οι Παρτιζάνοι στην πλειοψηφία 

τους πίστευαν πως δεν έπρεπε να εγγραφούν, αφού τότε θα τους έστελναν στη Γερμανία ή 

στη Μπάνιτσα, ενώ ελάχιστοι σκόπευαν να εγγραφούν και μόλις έφταναν εκεί, να ενταχθούν 

στις δυνάμεις των Παρτιζάνων. Οι Τσέτνικ ακτιβιστές, πάλι, προσπαθούσαν να πείσουν τους 

δικούς τους να εγγραφούν, «ώστε να μπορέσουν να υπερασπιστούν τα χωριά τους». Οι 

Βόσνιοι των δύο στρατοπέδων διαιρέθηκαν, της Ανατολικής Βοσνίας - στην πλειοψηφία τους 

μέλη και συμπαθούντες του ΝΟΡ - δήλωσαν πως δε θα εγγράφονταν, ενώ της Δυτικής - οι 

περισσότεροι μέλη οργανώσεων των Τσέτνικ - στην πλειονότητά τους ήταν υπέρ. Η 

πλειοψηφία των Ερζεγοβίνιων δεν ήταν ούτε υπέρ των Τσέτνικ ούτε υπέρ των Παρτιζάνων. Η 

πλειοψηφία, όμως, των Ερζεγοβίνιων μελών του ΝΟΡ επιθυμούσε να εγγραφεί και με την 

επιστροφή τους στη χώρα να ενταχθούν στις μονάδες του NOVJ.
581

 Τελικά, από τους 

τετρακόσιους δεκαπέντε πρώην κρατούμενους του Χαρμάνκιοϊ και νυν Παύλος Μελάς, 
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 Pešić, ό.π. σσ. 400-401. 
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 Για την κυβέρνηση Νέντιτς από του σχηματισμού της (29 Αυγούστου 1941) ως τη φυγή και τη διάλυσή της 

λίγο πριν από την απελευθέρωση του Βελιγραδίου (6 Οκτωβρίου 1944), βλ. Zlatoje Martinov, NDH i Nedićeva 
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 Radulović, ό.π., σσ. 29-31. 
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 Οι περισσότεροι από αυτούς αργότερα υπήρξαν αγωνιστές και κάποιοι αξιωματικοί του NOVJ. 
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εκατόν ενενήντα δύο δήλωσαν «Όχι», «Ναι» για «ελεύθεροι εργάτες» εκατόν είκοσι οκτώ και 

για «εθελοντές» ενενήντα οκτώ.
582

 

Στους εξαρχής κρατούμενους του Παύλος Μελάς, η καταγραφή δεν έγινε με την 

ανάγνωση ονομάτων, αλλά με ανάταση χεριού αυτών που δεν ήθελαν να εγγραφούν. Η 

εγγραφή αργοπορούσε, αφού οι κρατούμενοι αμφιταλαντεύονταν, ενώ τη νύχτα υπήρξε και 

ξυλοδαρμός από Γιουγκοσλάβους αστυνομικούς της «εσωτερικής διοίκησης», «για να 

πειστούν». Κάποιοι αντιστάθηκαν με ό,τι «οπλισμό» βρήκαν, με αποτέλεσμα δέκα να 

οδηγηθούν στο «κίτρινο σπίτι»,
583

 όπου για πρώτη φορά εγκλείονταν εκεί Γιουγκοσλάβοι, με 

την κατηγορία της εξέγερσης.
584

 Όσο παρέμειναν φυλακισμένοι, με τη μεσολάβηση ενός 

Έλληνα αστυνομικού, τους βοηθούσαν τόσο οι Γιουγκοσλάβοι σύντροφοί τους όσο και οι 

Έλληνες αντάρτες στέλνοντάς τρόφιμα και τσιγάρα, όπως και γράμματα εμψύχωσης (γίνεται 

λόγος για μία επιστολή που έλαβαν κάποια στιγμή στη γαλλική γλώσσα).
585

 Δεν 

εκτελέστηκαν, αλλά λίγο μετά, εκτοπίστηκαν μαζί με μία ομάδα εξακοσίων Ελλήνων 

κρατουμένων στη Μπάνιτσα,
586

 όπου έμειναν ως τις 29 Απριλίου 1944 και κατόπιν 

μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο Mauthausen της Γερμανίας. Οι Γιουγκοσλάβοι επέστρεψαν 

στην πατρίδα τους το 1945 πλην ενός, ο οποίος πέθανε στο στρατόπεδο.
587

  

Παρότι, υπό αυτή την πίεση,
588

 άρχισαν να εγγράφονται στους «ελεύθερους εργάτες», 

Γερμανοί και «εσωτερική διοίκηση» δεν ήταν ικανοποιημένοι από τον αριθμό των 

εγγραφέντων, με την τελευταία να μην ανακοινώνει τα αποτελέσματα στο Βελιγράδι, αλλά 

ούτε καν στους κρατούμενους. Έγινε, όμως, γνωστό ότι από τους χίλιους τριακοσίους 

είκοσι
589

 κρατουμένους και από τα δύο στρατόπεδα, μη υπολογίζοντας τους τετρακόσιους της 

Λαμίας, εγγράφησαν εννιακόσιοι περίπου, από τους οποίους οι τριακόσιοι εβδομήντα για 

«ελεύθεροι εργάτες». Το 1/3 εξ αυτών ήταν αμφιταλαντευόμενοι, που μόλις τους δινόταν η 

ευκαιρία θα περνούσαν στην άλλη πλευρά, το 1/3 ασθενείς και ήθελαν με κάθε τρόπο να 
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589

 Έγγραφο της εξόριστης γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης της 10ης Ιανουαρίου 1944 κάνει λόγο για χίλιους 
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επιστρέψουν στα σπίτια τους και μόνο το 1/3 ήταν έτοιμο να θυσιαστεί στον αγώνα εναντίον 

του «κομμουνιστικού τέρατος».
590

 

Τον Μάρτιο του 1944 οι ασθενείς και ανίκανοι για εργασία αυξάνονταν, ενώ οι 

εκπρόσωποι των διαφόρων εργοταξίων ζητούσαν πιο υγιείς και πιο δυνατούς προς εργασία 

κρατούμενους. Από την άλλη, οι «εθελοντές» μετά την εγγραφή τους στους καταλόγους δεν 

υποχρεώνονταν να συμμετέχουν σε αναγκαστική εργασία, παρά μόνο εάν το επιθυμούσαν και 

επέλεγαν να πηγαίνουν, όπου μπορούσαν να υπεξαιρούν κάτι, όπως στην αποθήκη τροφίμων 

στο λιμάνι. Κάποιοι από αυτούς με την άδεια του διοικητή και με μέλη της εσωτερικής 

διοίκησης έβγαιναν στην πόλη και, όταν είχαν χρήματα, επισκέπτονταν κάποια εστιατόρια 

και νυχτερινά κέντρα.
591

 Εντέλει, στις 20 Μαρτίου 1944 μία ομάδα
592

 τριακοσίων είκοσι έξι 

ασθενών, οι εκατόν δώδεκα από το πρώην στρατόπεδο Χαρμάνκιοϊ και όλοι οι ανήλικοι κάτω 

των δεκαοκτώ ετών, πήραν το δρόμο της επιστροφής.
593

 

Με την αναχώρηση των ασθενών εδόθη εντολή να καθαριστούν και να τακτοποιηθούν τα 

δωμάτια και ο περιβάλλων χώρος, οι κρατούμενοι να κουρευτούν, να ξυριστούν και κατά το 

δυνατό, να περιποιηθούν τον εαυτό τους, να διπλασιαστούν οι μερίδες φαγητού. Κατόπιν 

αυτού, μία ημέρα επισκέφτηκαν το στρατόπεδο τρία μέλη του Δ.Ε.Σ.,
594

 τα οποία 

επιθεώρησαν τους χώρους, παρατήρησαν τους κρατούμενους με τα βαθουλωμένα πρόσωπα, 

τους «καλοταϊσμένους» της εσωτερικής διοίκησης και μερικές ημέρες αργότερα έφτασαν 

τέσσερα φορτία του ΕΣ,
595

 το ένα με νοσοκομειακά κρεβάτια, κλινοσκεπάσματα, ιατρικά 

υλικά και φάρμακα και τα υπόλοιπα τρία μετέφεραν πακέτα
596

 με διάφορα τρόφιμα, 
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χτυπήθηκε το Σάιμιστε με τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς, ένας κατάφερε να διαφύγει και να ενταχθεί στους 

Παρτιζάνους, Pešić, ό.π., σ. 356, υποσημ. 274.  
593

 Στο ίδιο, σσ. 355-356. 
594

 Ο Δ.Ε.Σ. επισκέφτηκε πρώτη φορά τους Γιουγκοσλάβους κρατούμενους στα τέλη Μαρτίου 1944, ενώ τους 

Έλληνες στις αρχές Αυγούστου 1943, Καφταντζής (επιμ.), ό.π., τόμ. 1, σ. 64. Για τη σημασία του Δ.Ε.Σ. και με 

αφορμή την αποστολή της 12
ης

 Δεκεμβρίου 1943, o Γ. Ιωάννου λέει πως είναι «η σωτηρία, όχι μόνο της 

Θεσσαλονίκης, αλλά ολοκλήρου της Ελλάδος […]», ενώ στις 13 Μαρτίου 1944 αναφωνεί «[…] τις έφερε το 

πλοίον του Ερυθρού Σταυρού […]», Ιωάννου, «Η πρωτεύουσα των προσφύγων», σσ. 187, 194. 
595

 Οι «ευγενείς» πολίτες της Θεσσαλονίκης και ιδίως αυτοί του Χαρμάνκιοϊ, τα μέλη του ΚΚΕ Θεσσαλονίκης 

και ο Ε.Σ., ήταν αυτοί που βοήθησαν και «απομακρύναμε το φάντασμα της πείνας από το στρατόπεδο», 

Radulović, ό.π., σ. 34. 
596

 Συχνές οι αναφορές και από τον Γιασημακόπουλο στο περιεχόμενο των πακέτων του ΔΕΣ, την 

αγοραπωλησία και την ανταλλαγή  ειδών μεταξύ των κρατουμένων, Καφταντζής (επιμ.), ό.π., τόμοι 1 και 2, 

passim. 
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γλυκίσματα, τσιγάρα “camel” ή “Cesterfield” και άλλα και τις επόμενες εβδομάδες έλαβαν 

ακόμη ένα πακέτο, με ενδύματα και υποδήματα.
597

 

 

θ) Η αναχώρηση των «εθελοντών» - εμφανείς αλλαγές για τους κρατούμενους 

 

Στις 7 Απριλίου 1944, τρεις μήνες περίπου μετά την εγγραφή τους, ξεκίνησε μία 

αποστολή εξακοσίων σαράντα δύο «εθελοντών» και «ελεύθερων εργατών» με τραίνο για τη 

Σερβία - κυρίως Τσέτνικ και ελάχιστοι ΝΟΡίτες, οι οποίοι σχεδίαζαν να φτάσουν στους 

Παρτιζάνους
598

 - με επικεφαλής τα μέλη της «εσωτερικής διοίκησης», ενώ μία άλλη ομάδα 

τριακοσίων ατόμων θα αναχωρούσε σε πέντε με έξι ημέρες, αλλά δεν έφυγε λόγω έλλειψης 

μεταφορικών μέσων. 

Στο μεταξύ, η κατάσταση είχε αλλάξει, οι συνθήκες ζωής των κρατουμένων ήταν πιο 

ανεκτές για όσους παρέμειναν στο στρατόπεδο. Μετά την αναχώρηση των «εθελοντών» 

έμειναν σχεδόν αποκλειστικά Παρτιζάνοι, ΝΟΡίτες, οι οποίοι χάρη στην κοινή τους 

ιδεολογία μπορούσαν να συνεννοηθούν καλύτερα, ήρθαν πιο κοντά και ανέπτυξαν δεσμούς 

ισχυρής φιλίας. Αφαίρεσαν γρήγορα τη συρμάτινη σίτα που διαιρούσε το στρατόπεδο και 

βρέθηκαν σε κοινούς θαλάμους. Ζήτησαν από τον νέο επικεφαλής της εσωτερικής διοίκησης 

Έμιλ Ζιβοΐνοβ (Τσέτνικ επίσης, αλλά πιο συνεργάσιμος), να φροντίσει περισσότερο για την 

καθαριότητα του χώρου και την ατομική τους υγιεινή και ξεκίνησε εκ νέου ένας αγώνας κατά 

των ψειρών που σχεδόν εξολοθρεύτηκαν.
599

 

Σε αναγκαστική εργασία συνέχισαν να πηγαίνουν, κυρίως στο AFL στο λιμάνι και στους 

Λαχανόκηπους, όπου η υπεξαίρεση τροφίμων
600

 συνεχίζονταν συστηματικά πια. Το πιο 

σημαντικό ήταν πως δε χειροδικούσαν εναντίον τους πλέον και οι κρατούμενοι μιλούσαν 

κάπως πιο ελεύθερα για τις στρατιωτικές επιτυχίες του ΝΟΡ και την απόδραση, τη 

συνυφασμένη με την ελευθερία που όλοι ονειρεύονταν και που υπήρχαν ημέρες που ήταν 

«υπερβολικά ερωτευμένοι [μαζί της]» κι άλλες πάλι, σκεφτόμενοι πιο ψύχραιμα, έλεγαν πως 

εκεί έξω είναι μία ξένη χώρα, πως δε βρίσκεται εκεί η ελευθερία και πως σε αυτή θα ήταν 

«ξένοι […], περιπλανώμενοι και επαίτες».
601
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 Pešić, ό. π., σσ. 357-359. 
598

 Για παράδειγμα ο μετέπειτα ακαδημαϊκός Μίλοσαβ Μπάμποβιτς (Milosav Babović), ο οποίος περιέγραψε τα 

γεγονότα στο βιβλίο του Καιρός και πεπρωμένο (Vreme i sudbina), προσχώρησε στην 4
η 
Προλεταριάτικη 

Μαυροβούνια Ταξιαρχία και κάποιος άλλος στη 10
η 
Ερζεγοβίνια Ταξιαρχία, Pešić, ό.π., σ. 362, υποσημ. 276. 
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 Pešić, ό. π., σ. 363. 

600
 Στις αποθήκες του λιμανιού υπήρχε ζάχαρη, ρύζι, ζυμαρικά, μαργαρίνη, μπισκότα, χυμοί, ποτά κλπ. Στις 

νεόκτιστες αποθήκες των Λαχανόκηπων, εκτός των άλλων, υπήρχαν κονσέρβες κρέατος και διάφορα τυριά, στο 

ίδιο, σ. 369. 
601

 Lalić, “Raskid”, σ. 238. 
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Τα συμμαχικά αεροπλάνα ήδη πετούσαν πάνω από την Αθήνα και κάποιες ακόμη 

ελληνικές πόλεις, γι’ αυτό οι Γερμανοί υποχρέωναν καθημερινά εκατό και πλέον 

κρατούμενους και ακόμη περισσότερους Ιταλούς αιχμαλώτους να σκάβουν χαρακώματα 

γύρω από την πόλη, όπου τοποθετούσαν αντιαεροπορικά πολυβόλα και κανόνια και γύρω 

από αυτά συρματοπλέγματα, μετακινούσαν πυρομαχικά, εξοπλισμό και άλλα πολεμικά υλικά. 

Οι κρατούμενοι, από την άλλη, δεδομένων των συνθηκών, αποφάσισαν να έρθουν σε επαφή 

με τους Έλληνες συνδέσμους και να αναζητήσουν τρόπο να γίνουν δεκτοί, όσοι επιθυμούσαν 

να αποδράσουν. Ταυτόχρονα, επελέγησαν κάποιοι, οι οποίοι θα οργάνωναν το στρατόπεδο 

πολιτικά, αλλά και θα φρόντιζαν την ψυχαγωγία τους. 

Έτσι η κατάσταση στο στρατόπεδο γινόταν όλο και πιο ζωηρή και καθημερινά 

ακούγονταν από συγκεντρωμένους, στην περίφραξη με το γυναικείο ελληνικό στρατόπεδο, 

γιουγκοσλαβικά δημοτικά τραγούδια γεμάτα ορμή. Σε αντίθεση με το 1943 που οι Γερμανοί 

απαγόρευαν τα τραγούδια, τώρα κατέστησαν σχεδόν νόμιμα. Πολλές φορές τραγουδούσαν 

ακόμη και πολεμικά τραγούδια,
602

 κυρίως πριν και κατά την επιστροφή από την εργασία. Το 

τραγούδι “Tamo daleko”
603

 έμαθαν να το τραγουδούν ακόμη και οι Θεσσαλονικείς, 

αντιλαμβανόμενοι το πνεύμα κι ας μην καταλάβαιναν τα λόγια, στέλνοντας το χαιρετισμό 

τους με σφιγμένη τη γροθιά.
604

 

Η κατάσταση στο μέτωπο είχε αντίκτυπο και στο στρατόπεδο και οι Γερμανοί άρχισαν 

να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους “Serbische Partisanen.” Μετά τη συνθηκολόγηση της 

Ιταλίας κάποιος Γερμανός στρατιώτης φωτογραφήθηκε με τους κρατούμενους, ενώ μέσα 

στον Ιούνιο του 1944, μετά την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στη Νορμανδία, ο 

επικεφαλής και ο βοηθός του στο εργοτάξιο AFL στους Λαχανόκηπους, φωτογραφήθηκαν με 

τους κρατούμενους «για να έχουν ένα ενθύμιο» με τους Σέρβους “kamaraden”. 

Φωτογραφίζονταν μαζί τους τώρα που ήταν ντυμένοι με ρούχα του ΕΣ και όχι με κουρέλια, 

που έδειχναν καλύτερα και όχι σαν σκελετοί και μάλιστα υπαξιωματικοί και αξιωματικοί.
605

 

Από αυτές τις φωτογραφίες οι Γερμανοί έδωσαν σε ορισμένους κρατούμενους και τους 

ζήτησαν, επίσης, να υπογράψουν στις δικές τους, πράγμα που κάποιοι έπραξαν.
606

 

Ανησυχούσαν πώς θα επέστρεφαν στη Γερμανία  μέσω της Γιουγκοσλαβίας, όπου οι 

Παρτιζάνοι (NOVJ) κατείχαν μεγάλο μέρος της χώρας και ίσως μία φωτογραφία με τους 

                                                 
602

 Και ο Γιασημακόπουλος παρατήρησε πως εκφράζονταν πια «ζωηρά» οι Γιουγκοσλάβοι κρατούμενοι. Ένα 

πρωί [στις 20 Αυγούστου 1944], σημειώνει πως ξύπνησε από τον «βροντερά διδόμενον» όρκο τους που έμοιαζε 

«σαν ιαχή για τον Τίτο», Καφταντζής (επιμ.), ό.π., τόμ. 1, σ. 189. 
603

 «Εκεί μακριά», παραδοσιακό τραγούδι του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου που γράφτηκε στην Κέρκυρα το 1915-

16 από ανώνυμο Σέρβο στρατιώτη. 
604

 Pešić, ό.π., σσ. 364-366. 
605

 Radulović, ό.π., σσ. 31-33. 
606

 Πιθανόν πρόκειται για αυτή του εξωφύλλου της μονογραφίας του Πέσιτς (βλ. Παράρτημα). 
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«φίλους» τους να ήταν το διαβατήριό τους. Μία άλλη ημέρα ζήτησαν από τους κρατούμενους 

να δημιουργήσουν μία ποδοσφαιρική ομάδα, ώστε να μπορούν να παίζουν με την ιταλική 

ομάδα κρατουμένων, πράγμα που έγινε. Έπαιξαν δύο παιχνίδια
607

 με τους Ιταλούς, με θεατές 

Γιουγκοσλάβους κρατούμενους και Ιταλούς αιχμαλώτους και με τη φύλαξη Γερμανών 

φρουρών.
608

 

 

ι) Οι πρώτες αποδράσεις: Σέρβοι παρτιζάνοι στον Ε.Λ.Α.Σ.  

 

Οι πρώτες αποδράσεις σημειώθηκαν στις αρχές Αυγούστου 1943 όταν απέδρασαν 

μεμονωμένα δύο κρατούμενοι.
609

 Ο ένας επέστρεψε μετά από λίγες ημέρες, ενώ ο δεύτερος 

έφτασε ως το Τίτο Βέλες (Titov Veles),
610

 όπου τον συνέλαβαν Βούλγαροι στρατιώτες, τον 

παρέδωσαν στους Γερμανούς και αυτοί τον γύρισαν πίσω στο στρατόπεδο. Κανείς από τους 

δύο δεν τιμωρήθηκε.
611

 

Η πρώτη και πιο γνωστή, όμως, απόδραση των Μιλιβόιε Γκράντιτς (Milivoje Grandić) 

και Μίλια Ποτζιάνιν (Milija Pođanin)
612

 έγινε στα τέλη Αυγούστου 1943, από την αποθήκη 

όπλων στη Γέφυρα, ένα χώρο περιφραγμένο με δύο σειρές συρματοπλέγματα. Οι 

κρατούμενοι αυτοί αρχικά βρέθηκαν σε μονάδα του 3
ου

 Συντάγματος στο χωριό Παπράτ,
613

 

όπου πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων ανταρτών τους Ταγματασφαλίτες.
614

 Εκεί 

σκοτώθηκε ο Ποτζιάνιν μαζί με δύο Έλληνες αντάρτες, από «Έλληνες φασίστες», ενώ ο 

Γκράντιτς
615

 ζήτησε και τον οδήγησαν σε μία δική τους μονάδα στο χωριό Αρχάγγελος.
616

 

Εκεί συνάντησε τον επίσης Μαυροβούνιο Τέμπο,
617

 τον οποίο και ενημέρωσε για τους 

συγκρατούμενούς του στο Παύλος Μελάς, αλλά όταν ο Τέμπο, όπως αφηγήθηκε αργότερα 
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 Ο ένας στις 23 Ιουλίου 1944, σύμφωνα με το Γιασημακόπουλο, Καφταντζής (επιμ.), ό.π., τόμ. 2, σ. 130. 
608

 Pešić, ό.π., σσ. 374-376. 
609

 Οι Μπόρα Τίτσα (Bora Tica), διερμηνέας και ο Τζιόρτζιε Σπάχιτς – Μπάιο (Đorđe Spahić – Bajo). 
610

 Βελεσ(σ)ά, σημ. Veles, πόλη της ΠΓΔΜ. 
611

 Pešić, ό.π., σ. 384, υποσημ. 289. Radulović, ό.π., σσ. 33-34.  
612

 Ο ίδιος ο Γκράντιτς στην πολυσέλιδη παρουσίασή του στο Συνέδριο του Κολάσιν, αλλά και σε άλλες 

περιπτώσεις, δεν αναφέρθηκε διεξοδικά σε αυτή την απόδραση, Grandić, “Od Kolašina do Soluna i obratno”, 

Bojović (επιμ.), Kolašinski …, σσ. 629-646, 830-836. Το έπραξε, όμως, για εκείνον ο «μεγάλος 

μυθιστοριογράφος» και συναγωνιστής του Λάλιτς, ο οποίος αφιέρωσε αρκετές σελίδες για αυτή την απόδραση 

στην «Περιπολία» του, Mihailo Lalić, Izvidnica, Nolit, Beograd 1973 [Περιπολία], σσ. 124-140 και στο 

“Raskid”, σ. 241. Dan (εφημ. Μαυροβουνίου), Δευτέρα 27 Μαΐου 2019. Glas javnosti, 22 Μαΐου 2009. Pešić, 

ό.π., σ. 383, υποσημ. 289. 
613

 Σημερινή Ποντοκερασιά Κιλκίς, στα όρια με το νομό Σερρών. 
614

 Για τη δράση των Ταγμάτων Ασφαλείας βλ. Δορδανάς, «Έλληνες εναντίον Ελλήνων», passim.  
615

 Τραυματίστηκε κι εκείνος βαριά κι επέστρεψε στην πατρίδα του κάποια στιγμή, όπως αφηγήθηκε το 2009 ο 

87χρονος τότε “Granda”, Glas-javnosti (σερβική εφημ.), 22 Μαΐου 2009. 
616

 Πρόκειται για το ομώνυμο χωριό του νομού Πέλλας (Αλμωπία), στους πρόποδες του Πάικου. 
617

 Βρισκόταν στον ελληνικό χώρο,  ή σε κάποια μονάδα τους, ή σε κάποια από τις συναντήσεις με τη διοίκηση 

του Γενικού στρατηγείου του ΕΛΑΣ, Πρωτόππαπας – Κικίτσας, «Χη Μεραρχία του ΕΛΑΣ», σσ. 161-165,  168-

171. Σαράφης, «Ο ΕΛΑΣ», σσ. 152, 154. 
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στον Πέσιτς,
618

 ενδιαφέρθηκε για αυτούς – ανάμεσά τους και για τον πρώην συμφοιτητή και 

συναγωνιστή του, συγγραφέα  Μιχαήλο Λάλιτς - οι περισσότεροι είχαν αποδράσει και 

διαφύγει στον ΕΛΑΣ. Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας άλλοι δύο κρατούμενοι 

απέδρασαν από την ομάδα εργασίας στο γερμανικό νεκροταφείο, κατόπιν τέσσερις από την 

ομάδα των Τσέτνικ, με τη βοήθεια του φύλακα του Ζέιτινλικ
619

 και πήγαν στην 1
η
 

Μακεδονο-κοσοβάρικη ταξιαρχία,
620

 η οποία τότε βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος,
621

 δύο 

ακόμη μέσα στο Δεκέμβριο από τα δύο εργοτάξια τροφίμων AFL.
622

 

Οργανωμένα, όμως, οι αποδράσεις ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του Μαΐου 1944, όταν 

απέδρασαν τρεις, ο ένας κατά την επιστροφή με την ομάδα εργασίας του από το σταθμό της 

Κωνσταντινούπολης.
623

 Στις αποδράσεις αυτές συνέβαλαν τόσο οι επιτυχίες των Ελλήνων 

ανταρτών
624

 κατά των Γερμανών, για τις οποίες μάθαιναν τα μέλη του ΝΟΡ, όσο και οι 

σκηνές από το διπλανό ελληνικό στρατόπεδο, όταν έβλεπαν «ηλικιωμένες, ντυμένες με 

μαύρα “γιαγιαδίστικα” [ρούχα] ως τις φτέρνες και λυπημένες [να] ακουμπούν στον τοίχο τα 

κουρασμένα τους κορμιά, τα πονεμένα, [να] μένουν έτσι ακίνητες και σιωπηλές […], ίδιες 

[με τις δικές τους] από το Κολάσιν […]»,
625

 ή να μεταφέρουν καθημερινά δύο - τρεις ή 

περισσότερους Έλληνες κρατουμένους για εκτέλεση,
626

 να οδηγούν μεγάλες ομάδες στη 

Γερμανία και σε άλλες κατεχόμενες χώρες της Ευρώπης και στη θέση τους να φέρνουν 

άλλους
627

 που στο μεταξύ είχαν συλλάβει, ή όταν άκουγαν τα βράδια ουρλιαχτά, κραυγές 
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 Pešić, ό.π., σ. 384, υποσ. 289.   
619

 Το ίδιο, σ. 385, υποσ. 291. 
620

 Δημιουργήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1943 στο Σλίβοβο (Slivovo) της ΠΓΔΜ. Αποτελούνταν από τέσσερα 

τάγματα και ένα λόχο, Apostolski, Popovski, “1918-1943 i 1943-1946”, u: Aleksovski, ΝΟΒ Makedonije, σ. 

115. 
621

 Την περίοδο εκείνη (Μάιος 1943-Οκτώβριος 1944) παρτιζάνικα αποσπάσματα από τη νότια Γιουγκοσλαβία 

περνούσαν στην Ελλάδα και τη Μακεδονία, DraganKljakić, Izgubljena pobeda generala Markosa: Građanski 

rat u Grčkoj 1946-1949 i KPJ, Narodna knjiga, Beograd 1987, [Η χαμένη νίκη του στατηγού Μάρκου 

[Βαφειάδη]: Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα 1946-1949 και το ΚΚΓ, Λαϊκό βιβλίο, Βελιγράδι 1987], σσ. 234, 

240. Θανάσης (Σταύρος) Μητσόπουλος, Στα μακεδονικά βουνά, Το 30
ο
 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, Αναμνήσεις, 3

η 

έκδοση, Αθήνα 1980, σσ. 84-87, 134-137, 239-240. (Βλ. Παράρτημα: φωτογραφία του Τέμπο στην περιοχή της 

Αριδαίας από εκείνη την περίοδο). 
622

 Ο ένας πήγε στη Μακεδονο-κοσοβάρικη ταξιαρχία και πέθανε ως αντισυνταγματάρχης το 1963, ενώ για τον 

άλλο δεν είναι γνωστό τι συνέβη, Pešić, ό.π., σ. 386, υποσημ. 292. 
623

 Κατέβηκε από το φορτηγό με κάποιους ακόμη κρατουμένους στην πλατεία Βαρδαρίου να αγοράσουν ψωμί 

και τσιγάρα, άδραξε την ευκαιρία και δραπέτευσε, στο ίδιο, σσ. 372-373. 
624

 Για τις αιφνιδιαστικές επιθέσεις των ανταρτών, βλ. Φλάισερ «Στέμμα και σβάστικα», τόμ. 1, σ. 340. 
625

 Lalić, “Raskid”, σ. 183. 
626

 Όπως, όταν μία ημέρα του Μαΐου 1944 έγιναν μάρτυρες μιας σκηνής με παρατεταγμένες μερικές δεκάδες 

κρατουμένων, δεμένους ανά δύο, να τους οδηγούν για εκτέλεση, εκείνοι να τραγουδούν και να προσπαθούν να 

χορέψουν και οι γυναίκες να κλαίνε, Pešić, ό.π., σ. 387-388. Πιθανόν να πρόκειται για την εκτέλεση των εκατόν 

ενός ομήρων από το στρατόπεδο Παύλος Μελάς στις 6 Ιουνίου 1944 στα Διαβατά, Μουπαγιατζή (επιμ.), 

«Μαύρη βίβλο της Κατοχής», σ. 85. 
627

 Στη συνεχή αυξομείωση στον αριθμό των Ελλήνων φυλακισμένων αναφέρεται και ο Γιασημακόπουλος, 

Καφταντζής (επιμ.), ό.π.,τόμοι 1 και 2, passim. 
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πόνου, πνιγμένες κραυγές απόγνωσης και γνώριζαν από την εμπειρία τους πως προέρχονταν 

από βασανιστήρια κατά την ανάκριση. 

Όλα αυτά συνετέλεσαν, ώστε μία ημέρα η ομάδα των τεχνιτών κρατουμένων που 

εργαζόταν στο γερμανικό εργαστήριο, πολύ κοντά στο στρατόπεδο, με τη διαμεσολάβηση 

του Έλληνα Γιάννη Παπά, συναντήθηκε σε ένα σπιτάκι κοντά στο βουλγαρικό σχολείο
628

 με 

δύο εκπροσώπους του ΚΚΕ
629

 και συζήτησαν για την κατάσταση στο στρατόπεδο, τη 

διάθεση και ετοιμότητα των κρατουμένων να δραπετεύσουν σε ελεύθερες ελληνικές 

περιοχές. Στους μελλοντικούς δραπέτες προτάθηκαν δύο, κυρίως, σύνδεσμοι: σε κάποιο 

καφενείο στην πλατεία Βαρδαρίου στην οδό Ειρήνης,
630

 όπου λόγω της πυκνής κίνησης, θα 

μπορούσαν να κινηθούν πιο ελεύθερα και στη γωνία των Σερβικών Κοιμητηρίων του 

Ζέιτινλικ, επειδή οι Γερμανοί δε θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι οι κρατούμενοι από τα 

εργοτάξια θα έφταναν εκεί και ήταν κοντά και το σπίτι του Πέτρου [Αγζόγλου 

(Αρζόγλου;)
631

]. Η πρόταση ήταν να δραπετεύσουν από τα εργοτάξια, μεμονωμένα, ή σε 

ομάδες των τεσσάρων ατόμων, να έχουν παρατηρήσει τις προηγούμενες ημέρες καλά το 

σημείο, να απέχουν οι εξαντλημένοι και ασθενείς, διότι η πορεία ως τη βάση ήταν μακρινή 

και δύσκολη. Ορίστηκε ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στους ΕΛΑΣίτες και τους 

κρατούμενους ο Βιντόικο Γιέρεμιτς (Vidojko Jeremić), ο οποίος θα μεριμνούσε για την 

οργάνωση.
632

 Αυτός συμβούλεψε τους μελλοντικούς δραπέτες να φορέσουν πάνω από τα 

ενδύματα του ΕΣ τα δικά τους παλιά και γερμανικά ή ιταλικά υποδήματα,  τα οποία θα τους 

εξασφάλιζαν οι συγκρατούμενοί τους που εργάζονταν στα λουτρά,
633

 για να μη γίνουν 

εύκολα αντιληπτοί. 

                                                 
628

 «Λίγο πιο πάνω από το στρατόπεδο», Pešić, ό.π., σ. 389. Για λειτουργία του βουλγαρικού σχολείου στη 

Θεσσαλονίκη κάνει λόγο και ο Σφέτας, αλλά δεν προσδιορίζει πού βρισκόταν, Σπυρίδων Σφέτας, «Ελλάδα - 

Βουλγαρία», Κωνσταντίνος Β. Κορδαλής, Διαλεχτή Καψάλα (επιμ.), Βαλκάνια 1913-2011, Εκατό Χρόνια 

Θύελλες και Χίμαιρες, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 199. Ο 

Λαζαρίδης, πάλι, αναφέρεται στο «Βουλγαρικό Καθολικό Σεμινάριο του Ζέιτινλικ», όπως ονόμαζαν οι 

Λαζαριστές το βουλγαρικό εκπαιδευτήριο, Λαζαρίδης, «Από το Βαρδάρι ως το Δερβένι», σσ. 55-58. Ο Τομανάς 

αναφέρει την ύπαρξη Βουλγαρικού Γυμνασίου στην παλιά οδό Αριστοτέλους (νυν Ολύμπου), στη διασταύρωση 

με την Αγίας Σοφίας, Κώστας Τομανάς, Δρόμοι και γειτονιές της Θεσσαλονίκης μέχρι το 1944, Νησίδες, 

Σκόπελος 1977, σ. 192. 
629

 Για το Γραφείο του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη βλ. Παπαπολυβίου Πέτρος, «Αντίσταση εντός των τειχών», 

Βασίλης Κ. Γούναρης, Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Ξένη 

κυριαρχία – αντίσταση και επιβίωση, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 42-47. 
630

 Ξεκινάει από την πλατεία Δημοκρατίας (Βαρδαρίου) και τέμνεται με την οδό Λαγκαδά. 
631

 Μέλος του ΚΚΕ, Pešić, ό.π., σ. 381.  
632

 Και τότε ακόμη ο δρόμος προς την ελευθερία δεν ήταν πάντα ανοιχτός και τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως 

τα είχαν σχεδιάσει. Συνέβαινε, άλλοτε οι υποψήφιοι δραπέτες να ασθενήσουν και να πρέπει να νοσηλευτούν, να 

αντικαταστήσουν κάποιον στην ομάδα εργασίας, να μην έχει έρθει ο σύνδεσμος και τόσα άλλα, στο ίδιο, σσ. 

391, 394-396. 
633

 Ο Γιασημακόπουλος όταν κάποτε πήγε τα ρούχα του για κλιβανισμό, τα «παρέλαβε ο επί τούτου Σέρβος και 

τα ετοποθέτησε μέσα στον ειδικό κλίβανο», Καφταντζής (επιμ.), ό.π., τόμ. 1, σ. 320. 
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Κατά τη διάρκεια Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 1944
634

 δεν περνούσε βράδυ που να μην 

ανακοινώνονταν κάποια απόδραση.
635

 Οι Γερμανοί προσπαθώντας να τις εμποδίσουν, τους 

ανακοίνωναν την τελευταία στιγμή πού θα εργάζονταν, κρατούσαν στο στρατόπεδο κάποιους 

που θεωρούσαν ύποπτους για απόδραση, άλλαζαν φύλακες, έστελναν Ιταλούς 

μελανοχίτωνες
636

 και Βούλγαρους στρατιώτες να περνούν από τα εργοτάξια, ενέργειες που 

μόνο καθυστερούσαν την απόδραση. Οι νέοι φύλακες μόνο τις πρώτες ημέρες ήταν σε 

επαγρύπνιση, μετά, λόγω «χρηματισμού» και των δικών τους προβλημάτων, η προσοχή τους 

«χαλάρωνε».
637

 

Ο Λάλιτς, σε εκατό και πλέον σελίδες,
638

 περιγράφει την απόδραση του ιδίου και 

κάποιων συγκρατουμένων του από το εργοτάξιο “AFAEL” και την άφιξή τους στη 

Χαλκιδική (από την Περιστερά και το Λιβάδι, στην Αρναία και στον Ταξιάρχη και αλλού), 

στις Σέρρες (Νιγρίτα και αλλού), στο Κιλκίς (Καβαλλάρης) - τις μετακινήσεις πάνω στα 

βουνά Χορτιάτη, Χολομώντα, Κερδύλιο και στην κορυφή του Γιαννίτσι, κάποιες επιχειρήσεις 

που έλαβαν μέρος,
639

 τη γνωριμία και συνεργασία με «σημαντικούς» ανθρώπους - όπως τον 

«μεγκάλη σουματικώς» αγωνιστή του Αλβανικού Μετώπου και της Εθνικής Αντίστασης 

Βασίλη Ραφτούδη, τον καπετάν Μαύρο (Χρήστο Παλαμά),
640

 στο τάγμα του οποίου 

βρέθηκαν, τον καπετάν Κατσώνη,
641

 τον «Σπύρο»
642

 - και την επιστροφή τους μέσα από 

πολλά χωριά της λίμνης Βόλβης (Στεφανινά, Αρέθουσα, Βρασνά, Βαμβακιά κ.ά.). 

Σε μία άλλη απόδραση
643

 εκείνων των ημερών μία ομάδα έξι κρατουμένων ξεκίνησε με 

ένα νεαρό οδηγό και μετά από κάποιες στάσεις έφτασαν ξημερώματα σε ένα χωριό
644

 και τα 

μεσάνυχτα στο Χορτιάτη, όπου βρήκαν το χωριό καμμένο κι εγκαταλειμμένο
645

 και το μόνο 

μέρος που βρήκαν να διανυκτερεύσουν ήταν η εκκλησία. Εκεί στο δάσος, σε μία καλύβα, από 

                                                 
634

 Μεταξύ Αυγούστου - Οκτωβρίου 1944, δηλαδή ως την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δραπέτευσαν 

συνολικά ογδόντα εννέα κρατούμενοι, Pešić, ό.π., σσ. 393-400.  
635

 Απρογραμμάτιστα και ξαφνικά απέδρασε, για παράδειγμα, κάποιος, ευρισκόμενος για εργασία στην περιοχή 

«Χατζη Μπαξέ – Τσιφλίκι» (σημ. Νέοι Επιβάτες) και ενώ έκανε μπάνιο  με συγκρατούμενούς του στη θάλασσα 

με την άδεια του Γερμανού επικεφαλής,  Lalić, “Raskid”, σσ. 209-211.  
636

 Μετά τη συνθηκολόγηση παρέμειναν στην Ελλάδα κάποιοι Ιταλοί, οι μελανοχίτωνες, τους οποίους οι 

Γερμανοί όρκισαν στον Φύρερ και συνέχιζαν μαζί τους τον πόλεμο, Δορδανάς, «Αντίποινα», σ. 400. 
637

 Pešić, ό.π., σσ. 392-393. 
638

 Lalić, “Raskid”, σσ. 261-379. 
639

 Στο ίδιο, σσ. 278-285. 
640

 Για τους Βασίλη Ραφτούδη και καπετάν Μαύρο βλ. https://www.occupation-memories.org/downloads/alfa-

el.pdf [ημερομηνία ανάκτησης: 12 Μαρτίου 2021]. 
641

 Μητσόπουλος, «Στα μακεδονικά βουνά», σ. 113. 
642

 Πιθανόν πρόκειται για τον καπετάνιο του «Διεθνούς λόχου» Σπύρο Χατζητσίρο, Μητσόπουλος, «Στα 

μακεδονικά βουνά», σσ. 117-118, 182-183. 
643

 Υπήρξαν πολύ περισσότερες αποδράσεις και δεν πολέμησαν όλοι σε ένα τάγμα, Pešić, ό.π., σσ. 395-400.  
644

 Δεν αναφέρεται το όνομά του, αλλά στο ποίημα του Άντιτς το χωριό «μοιάζει σαν να κρατάει από την εποχή 

των Ρωμαίων ιπποτών», Pešić, ό.π., σσ. 399. 
645

 2 Σεπτεμβρίου 1944 «Η σφαγή του Χορτιάτη», όπως είναι γνωστή η δολοφονία των κατοίκων του από τους 

Γερμανούς, με πρωταγωνιστές τους άνδρες του Σούμπερτ και η πυρπόληση του χωριού.  



[132] 

 

μία ομάδα ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. έμαθαν πως κάποιοι συμπατριώτες τους δραπέτες από το 

Παύλος Μελάς είχαν φτάσει εκεί πριν τρεις – τέσσερις μήνες
646

 και πως μαζί με Ρώσους 

αιχμαλώτους δραπέτες από γερμανικά στρατόπεδα, συμμετείχαν σε κάποιες μάχες
647

 ως 

αγωνιστές του 31
ου

 συντάγματος της ΧΙ μεραρχίας των δυνάμεων του Ε.Λ.Α.Σ.
648

 

Στη συνέχεια πήγαν στην Περιστερά και στα Πετροκέρασα,
649

 όπου είχε σταθμεύσει το 

3
ο
 τάγμα του 31

ου
 συντάγματος της ΧΙ μεραρχίας του Ε.Λ.Α.Σ. Από το διοικητή του τάγματος 

έμαθαν
650

 πως είχε συναντήσει και νωρίτερα Σέρβους στο 19
ο
 σύνταγμα της ίδιας μεραρχίας, 

στην περιοχή του Κιλκίς και της Καβάλας. Τους ανέφερε και τα ονόματα μερικών εξ 

αυτών,
651

 που, όπως είπε, ήταν γενναίοι πολεμιστές, αλλά δεν προφυλάσσονταν και κάποιοι 

από αυτούς σκοτώθηκαν
652

 και άλλοι τραυματίστηκαν. Αυτός ήταν και ο λόγος που, στη 

συνέχεια, οι μεγάλες επιχειρήσεις γίνονταν στο πλαίσιο μεγαλύτερων μονάδων του Ε.Λ.Α.Σ., 

ενώ οι Γιουγκοσλάβοι πραγματοποιούσαν ανεξάρτητα μικρότερες επιχειρήσεις. Έτσι, 

πραγματοποίησαν κάποιες ενέδρες, όπως αυτές κοντά στα χωριά Λαγκαδίκια και 

Ασβεστοχώρι,
653

 όπου οι Παρτιζάνοι κρατούμενοι κατέσχεσαν μία ποσότητα όπλων, αλλά 

τραυματίστηκαν δύο από αυτούς.
654

 Τέτοιες και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις υπήρξαν 

αρκετές. Στο μεταξύ το επιτελείο της ΧΙ μεραρχίας για να προστατέψει τους δραπέτες - είχαν 

φτάσει πολλοί Σέρβοι, Ιταλοί, Ρώσοι και άλλοι - τους συγκέντρωσε στην Αρναία Χαλκιδικής. 
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 Οι Ραντιβόγιε Ουζούνοβιτς (Radivoje Uzunović) και Μίλοσαβ Σίσκοβιτς (Milosav Siškovic– Šiška) που 

χωρίστηκαν, όταν έπεσαν σε μία βουλγαρική περίπολο. Ο δεύτερος σκοτώθηκε στην περιοχή του Κιλκίς, αλλά 

δεν είναι γνωστό το ακριβές σημείο ή ο χρόνος, Pešić, ό.π., σ. 404. 
647

 Σαράφης και Κικίτσας αναφέρονται σε κάποιες από τις επιχειρήσεις της ΧΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, αλλά δεν 

είναι γνωστό σε ποιες από αυτές συμμετείχαν οι Γιουγκοσλάβοι δραπέτες, βλ. Σαράφης, Ο ΕΛΑΣ, σσ. 492-493, 

497-498, 500-501, 504. Σαράντης Πρωτόππαπας – Κικίτσας, Χη Μεραρχία του ΕΛΑΣ. Εθνική αντίσταση στη 

Μακεδονία 1941-1944, Ν, Μάργαρης (επιμ),  αυτοέκδοση, Αθήνα 1978, σσ. 368-369, 387-388, 394-395, 403, 

410, 418.  
648

 Η ΧΙ Μεραρχία του ΕΛΑΣ Θεσσαλονίκης, με συνολική δύναμη τριών χιλιάδων ανδρών περίπου, 

συγκροτήθηκε στις αρχές Μαΐου 1944 και διαλύθηκε το Φεβρουάριο 1945 με τη Συμφωνία της Βάρκιζας. 

Ανήκε στην Ομάδα Μεραρχιών της Μακεδονίας (Ο.Μ.Μ.) και επιχειρούσε και σε περιοχές της Ανατολικής 

Μακεδονίας. Εκτός από το 31
ο
, αποτελούνταν από το 13

ο
 και 59

ο
 Συντάγματα Πεζικού, το Λόχο Μηχανικού και 

Διαβιβάσεων και το χειρουργείο. Επίσης, αποτελούνταν από τμήματα των Συνταγμάτων 13
ου

, 19
ου

, 26
ου  

και 

τμήματα του Αρχηγείου Χαλκιδικής (τα οποία μέχρι της αποσπάσεώς τους ήταν στις διαταγές της Χης 

Μεραρχίας). Κικίτσας, ό,π., σσ. 321, 325, Σαράφης, Ο ΕΛΑΣ,τόμ. Α΄, σ. 418. 
649

 Περιστερά και Πετροκέρασα, χωριά του νομού Θεσσαλονίκης, στους πρόποδες του Χορτιάτη. 
650

 Οι συζητήσεις μεταξύ Γιουγκοσλάβων και Ελλήνων, συνήθως, γίνονταν είτε με κάποιο «Μακεδόνα» που 

εκτελούσε χρέη «διερμηνέα», όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, είτε με τα όποια ελληνικά είχαν μάθει 

κάποιοι από τους κρατούμενους.    
651

 Οι Μίλοσαβ Σίσοβιτς (Milosav Šišović), Ραντιβόγιε Ουζούνοβιτς, οι δύο Μαυροβούνιοι Μίλιε Ποτζιάνιν και 

Μιλιβόιε Γκράντιτς και μερικοί ακόμη, Pešić, ό.π., σ. 406. 
652

 Οι Ραντιβόγιε Ουζούνοβιτς, ΖάρκοΤσιούλιμπρκ (Žarko Ćulibrk), Μίλοσαβ Σίσοβιτς και κάποιοι ακόμη, 

Pešić, ό.π., σ. 406. 
653

 Τόσο οι σερβικές, όσο και οι ελληνικές πηγές δεν αναφέρονται αναλυτικά στις επιχειρήσεις που πήραν μέρος 

οι Γιουγκοσλάβοι δραπέτες το 1943-1944.  
654

 Οι Ντούσαν Ίλιτς (Dušan Ilić) και ΣάλκοΧαρμάντιτς (Salko Harmandić), οι οποίοι μόλις ανάρρωσαν 

εστάλησαν μέσω Βουλγαρίας στη Γιουγκοσλαβία και εντάχθηκαν στην 24
η
 μοίρα πεζικού του Νις, Pešić, ό.π., 

σ. 406, υποσημ. 303. 
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Όταν συγκεντρώθηκαν σχεδόν όλοι οι Γιουγκοσλάβοι δραπέτες από τις διάφορες 

μονάδες του Ε.Λ.Α.Σ., με τη συγκατάθεση της ελληνικής διοίκησης δημιούργησαν έναν 

αυτόνομο λόχο (četa) στη σύνθεση του 4
ου

 τάγματος, που τον ονόμασαν «Γιουγκοσλαβικό 

Λόχο».
655

 Ο λόχος αυτός μεγάλωνε διαρκώς με την άφιξη νέων από το στρατόπεδο και μαζί 

με τον «Ρούσικο Λόχο»,
656

 τον οποίο διοικούσε ο Αλεξάνταρ Μπαρούσκοφ (Aleksandar 

Boruskov),
657

 επιχειρούσαν από κοινού. Εκείνο το διάστημα ο λόχος βρισκόταν σε αποστολές 

και μετά από τέσσερις-πέντε ημέρες ήρθε στην Αρναία και εκεί έμαθαν για το θάνατο ενός 

ακόμη συντρόφου τους,
658

 ο οποίος τραυματίστηκε και κατέληξε κατά τη μεταφορά του από 

το Λιβάδι προς τα Πετροκέρασα και ενταφιάστηκε εκεί. 

Το διάστημα της παραμονής τους στα ελληνικά βουνά οι Γιουγκοσλάβοι αγωνιστές 

εκπαιδεύονταν στη χρήση όπλων, συμμετείχαν στα πολιτικά και στρατιωτικά μαθήματα
659

 

που πραγματοποιούνταν για τους στόχους του Εθνικοαπελευθερωτικού Κινήματος, για την 

ΕΣΣΔ, τους κοινούς αγώνες Ελλήνων και Γιουγκοσλάβων ανταρτών, για την οικοδόμηση 

μιας νέας δίκαιης κοινωνίας και ενημερώνονταν καθημερινά από τους Έλληνες συντρόφους 

τους για τη στρατιωτικο-πολιτική κατάσταση. Επίσης, εφάρμοζαν τη στρατιωτική πειθαρχία, 

φρόντιζαν τη συμπεριφορά τους απέναντι στους Έλληνες αντάρτες και απέναντι στους 

κατοίκους, γι’ αυτό, όπου πήγαιναν, οι ντόπιοι τους καλοδέχονταν. Ιδιαίτερη προσοχή 

δίνονταν στην προσωπική υγιεινή των αγωνιστών του Γιουγκοσλαβικού Λόχου κι αυτό χάρη 

στην ηγεσία των στρατιωτικών και ντόπιων πολιτικών αρχών που απασχολούσαν γυναίκες 

στο πλύσιμο και στο κλιβανισμό των ρούχων.
660
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Αρχικά αριθμούσε τριάντα οκτώ αγωνιστές, διοικητής του ήταν ο Λούκα Βούτσινιτς (LukaVučinić), 

επίτροπος o Πέταρ Μπογκόγιεβιτς (Petar Bogojević) και κομματικός διαχειριστής ο Ράντομιρ Τοπάλοβιτς 

(Radomir Topalović). Οδηγίες και εντολές ο λόχος ελάμβανε από το διοικητή του τάγματος. Διέθετε είκοσι 

περίπου όπλα και ένα οπλοπολυβόλο, που είχαν κατάσχει οι Γιουγκοσλάβοι ή έλαβαν από τους Έλληνες. Δεν 

έφερνε ο καθένας όπλο, αφού δεν επαρκούσαν ούτε για τους Έλληνες, Pešić, ό.π., σσ. 407-409. 
656

 Ο «ρούσικος λόχος» πήρε μέρος σε πολλές μάχες και στην περιοχή του Κιλκίς, Γιώργος Εχέδωρος, Ιστορία 

του Κιλκίς, Η μεταξύ Πάικου και Κρουσίων χώρα, τόμοι Α΄ και Β΄, Κιλκίς χ.χ.έ., 1996, σσ. 483, 496-497. 
657

 Pešić, ό.π., σ. 407, υποσημ. 304. Σύμφωνα με τον Μητσόπουλο πρόκειται για τον Ιβάν Βασίλιεβιτς 

Μπαρσουκόφ [Иван Васильевич Барсуков] και όχι Αλεξάνταρ Μπαρούσκοφ (Александр Барусков), 

αξιωματικό του Ρωσικού Στρατού, διοικητή του «Ρούσικου λόχου», του 13ου συντάγματος, της Χης Μεραρχίας 

του ΕΛΑΣ από τον Αύγουστο του 1943, όταν και δραπέτευσε από το ελληνικό στρατόπεδο που βρισκόταν, 

Μητσόπουλος, «Στα μακεδονικά βουνά», σσ. 71-74, 96-97, 205, 210, 240, 242-243.  
658

 Πρόκειται για τον Ράντομιρ Γιανκέτιτς (Radomir Janketić), ο τάφος του οποίου μαζί με των Ουζούνοβιτς και 

Τσιούλιμπρκ, εντοπίστηκαν και τα οστά τους μεταφέρθηκαν το 1982, με συμφωνία των κυβερνήσεων των δύο 

χωρών και ετάφησαν στα συμμαχικά μνήματα του Ζέιτινλικ, Pešić, ό.π., σ. 408, υποσημ. 305, Glas-javnosti 24 

Απριλίου 2006. Στον πρώτο αναφέρθηκε σε μία σειρά συνεντεύξεων ο γιος του, πολυβραβευμένος ηθοποιός στη 

Σερβία, ο οποίος έχασε και τους δύο γονείς του στη διάρκεια της κατοχής, Dan (εφημ. Μαυροβουνίου) 19, 25 

και 28 Μαΐου 2019. 
659

 Για «τα μαθήματα», την «ψυχαγωγία στα έμπεδα» και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Ε.Λ.Α.Σ. στα 

ελληνικά βουνά κάνει λόγο κι ο Θανάσης Μητσόπουλος, «Στα μακεδονικά βουνά», σσ. 69-71, 101-102, 330-

332.  
660

 Pešić, ό.π., σ. 408. 



[134] 

 

Στις αρχές Οκτωβρίου 1944 ο λόχος έλαβε εντολή να περάσει στα Βραστά
661

 και εκεί 

παρέμεινε για επτά-οκτώ ημέρες. Κατόπιν μεταφέρθηκε στον Ταξιάρχη,
662

 στο σχολείο του 

οποίου ήταν εγκατεστημένος ένας λόχος εκατό περίπου ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. Αυτό το 

χωριό ήταν κέντρο συγκέντρωσης για τους δραπέτες του στρατοπέδου της Θεσσαλονίκης, 

όπου κατέφθαναν καθημερινά Γιουγκοσλάβοι, Ρώσοι, Ιταλοί και άλλοι κρατούμενοι.
663

 Με 

την άφιξη του λόχου η γιουγκοσλαβική ομάδα ήταν η πλέον πολυάριθμη και οι εκεί αρχές 

είχαν δυσκολία με τη διαμονή
664

 και τη σίτισή τους. 

Εκεί, σχεδόν καθημερινά - με την παρουσία και συμμετοχή Ρώσων, Γιουγκοσλάβων, 

Ιταλών και άλλων - διοργανώνονταν διάφορα προγράμματα για τους αγωνιστές και τους 

ντόπιους. Τραγουδούσαν πολεμικά τραγούδια και μερικά από αυτά μαζί με τους Έλληνες 

αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στην ελληνική γλώσσα,
665

 απήγγειλαν ποιήματα, χόρευαν και έπαιζαν 

μουσικά όργανα που είχαν βρει στο χωριό, εκτελούσαν διάφορα ταχυδακτυλουργικά κόλπα 

και άλλα νούμερα, στα οποία οι Ρώσοι και οι Ιταλοί είχαν την πρωτιά.  

 

κ) Η επιστροφή στην πατρίδα 

 

Στις 17 Οκτωβρίου 1944 εδόθη  εντολή στους Ρώσους να προετοιμαστούν για να 

αναχωρήσουν στη Βουλγαρία και να ενταχθούν στον Κόκκινο Στρατό. Οι Γιουγκοσλάβοι 

περίμεναν να υπάρξει συμφωνία με μονάδες του NOVJ
666

 και κατόπιν να πραγματοποιηθεί η 

επιστροφή τους. Έτσι οι Ρώσοι έφυγαν και παρέμειναν εκείνοι, όπως και άλλοι ξένοι 

κρατούμενοι και αιχμάλωτοι.
667

 Στον Ταξιάρχη στις 23-24 Οκτωβρίου έμαθαν πως το 

Βελιγράδι απελευθερώθηκε, αλλά συμφωνία για την επιστροφή τους δεν είχε υπάρξει.
668
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 Βραστά ή Βράσταμα, χωριό στους πρόποδες του Χολομώντα, στο νομό Χαλκιδικής. 
662

 Ταξιάρχης, ορεινό χωριό στο Χολομώντα στο νομό Χαλκιδικής. 
663

 Για την παρουσία ξένων, πρώην αιχμαλώτων και κυρίως Ρώσων στα ελληνικά βουνά βλ. Μητσόπουλος, 

«Στα μακεδονικά βουνά», σσ. 335-337. Σαράφης, Ο ΕΛΑΣ,τόμ. Α’, σσ. 235-236. 
664

 Δεν ήταν εύκολη υπόθεση ο εντοπισμός κατάλληλου «λημεριού», μιας κρυψώνας δηλαδή μέσα στα βουνά 

για τους αντάρτες, όπως και η συχνή αλλαγή αυτού, ιδίως για ανθρώπους που δε γνώριζαν τα ελληνικά βουνά, 

Μητσόπουλος, «Στα μακεδονικά βουνά», σσ. 47-51, 58-62, 66-67.  
665

 Όπως το προσκλητήριο της Διεθνούς κ.ά., Pešić, ό.π., σ. 409. 
666

 Στις 12-13 Οκτωβρίου, μετά την ασυμφωνία των δύο πλευρών και τη ρήξη των σχέσεών τους, αποσύρθηκε 

το τελευταίο γιουγκοσλαβικό τάγμα από τα ελληνικά εδάφη και πιθανόν αυτό να δυσχαίρανε και τις συνομιλίες, 

Kljakić, “Izgubljena pobeda generala Markosa”, σσ. 240-243. 
667

 Για την επιστροφή στον τόπο τους των ξένων παρτιζάνων που υπηρετούσαν στον ΕΛΑΣ βλ. Μητσόπουλος, 

«Στα μακεδονικά βουνά», σσ. 412-414. 
668

 Αργότερα οι κρατούμενοι απέδωσαν την καθυστέρηση «στην πίεση της βρετανικής πολιτικής απέναντι στην 

Ελλάδα», Pesic, ό.π., σσ. 411-412, υποσημ. 308. Μάλλον αναφέρεται στους όρους της «Συμφωνίας της 

Καζέρτας» της 26ης Σεπτεμβρίου 1944, σύμφωνα με τους οποίους οι Σύμμαχοι (Αγγλοαμερικάνοι) θα 

συγκέντρωναν τους ξένους παρτιζάνους, εκτός από τους Σοβιετικούς. Με τους αυτόμολους στον ΕΛΑΣ (όπως οι 

Γιουγκοσλάβοι) που υπηρετούσαν ως μαχητές στο Σύνταγμα «το πράγμα δεν ήταν απλό», σύμφωνα με τον 

Μητσόπουλο, «Στα μακεδονικά βουνά», σσ. 386-388. 
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Από τη Θεσσαλονίκη, ακούγονταν εκρήξεις από τους βομβαρδισμούς και τις 

δολιοφθορές των ανταρτών και πυροβολισμοί γύρω από την πόλη. Όπως έμαθαν, επρόκειτο 

για μάχες κάποιων μονάδων της ΧΙ μεραρχίας
669

 με τους Γερμανούς και τις δυνάμεις του 

Ζέρβα.
670

 Εκεί ενημερώθηκαν πως μία ομάδα εβδομήντα οκτώ συγκρατουμένων τους 

εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και με τη βοήθεια της ηγεσίας του ΕΑΜ Θεσσαλονίκης, 

εγκατέλειψε το στρατόπεδο και κατευθύνθηκε προς τη Βουλγαρία. Την είδηση της 

απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης (31 Οκτωβρίου 1944) υποδέχθηκαν στο σχολείο του 

χωριού Βραστά, όπου συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από παντού, τραγουδούσαν, χόρευαν και 

πηδούσαν γύρω από τις φωτιές. 

Στις 6 Νοεμβρίου 1944, εν τέλει, ήρθε η ώρα της επιστροφής. Παρέδωσαν τα όπλα, εκτός 

από μερικά τυφέκια, απέτισαν φόρο τιμής στους νεκρούς συντρόφους τους που έχασαν τη 

ζωή τους στα ελληνικά βουνά και ξεκίνησαν. Τρεις μέρες ταξίδευαν με συνοδεία ως τη 

Θεσσαλονίκη και μπαίνοντας στην πόλη συναντήθηκαν με τους πολίτες που γιόρταζαν ακόμη 

την απελευθέρωση. Στην πλατεία Βαρδαρίου είχε μαζευτεί πολύς κόσμος, τραγουδούσαν, 

έκαναν ρίμες με την ελευθερία, το ΚΚΕ, το Ζαχαριάδη, αλλά κάποιοι επευφημούσαν και τη 

μοναρχία και το βασιλιά. Ο «Γιουγκοσλαβικός Λόχος» κατευθύνθηκε στην έδρα του ΕΑΜ 

Θεσσαλονίκης, κοντά στην πλατεία Βαρδαρίου, όπου τους ενημέρωσαν πως πρώην 

συγκρατούμενοί τους συνέχιζαν να βρίσκονται στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς και ότι με 

απόφαση της συμμαχικής (βρετανικής) διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, θα έπρεπε να 

επιστρέψουν εκεί και όλοι μαζί να ξεκινήσουν για την πατρίδα τους. 

Αν και υπήρξε συζήτηση να φύγουν κι αυτοί μέσω Βουλγαρίας, αποφάσισαν να 

επιστρέψουν και να μην αφήσουν στην επιρροή των Τσέτνικ τους διακόσιους 

εναπομείναντες, μέλη και συμπαθούντες του ΝΟΡ. Παρέδωσαν τα υπόλοιπα όπλα στους 

Έλληνες, πέρασαν από τα κοιμητήρια του Ζέιτινικ και επέστρεψαν στο στρατόπεδο, όπου 

τους περίμεναν ως «απελευθερωτές». Στον παρτιζάνικο Λόχο εντάχθηκαν ακόμη εκατόν 

πενήντα περίπου κρατούμενοι και ο Λάλιτς πρότεινε να μετονομαστεί σε «Τάγμα της 

Θεσσαλονίκης» (Solunski bataljon). Οι Τσέτνικ, επίσης, που εκείνη τη στιγμή ήταν πάνω από 

τριακόσιοι, οργανώθηκαν ξεχωριστά και παράλληλα με το Τάγμα των μελών του ΝΟΡ.
671

 

                                                 
669

 Για τη συμβολή της ΧΙ Μεραρχίας στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης βλ. Παπαπολυβίου, «Αντίσταση 

εντός των τειχών», σσ. 89-90. 
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 Μία πληροφορία ολωσδιόλου λανθασμένη. 
671

 Pesic, ό.π., σσ. 414-416. 
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Στις 13 Νοεμβρίου 1944 ξεκίνησαν προς το λιμάνι πεντακόσιοι ογδόντα πέντε
672

 πρώην 

κρατούμενοι των στρατοπέδων Χαρμάνκιοϊ και Παύλος Μελάς, για να επιβιβαστούν στο 

πλοίο με το οποίο θα πήγαιναν στην Ιταλία. Κατά τη διαδρομή οι κάτοικοι τους χαιρετούσαν, 

κάποιοι τους ξεπροβόδισαν ως το λιμάνι κι εκείνοι βρήκαν την ευκαιρία να τους 

ευχαριστήσουν για όλα όσα έκαναν για εκείνους την περίοδο της αιχμαλωσίας τους. Μετά 

από τρεις ημέρες με το πλοίο “Mersoni 715” υπό βρετανική σημαία, με πλήρωμα Ινδούς και 

Βρετανούς αξιωματικούς, με συνοδεία έξι-επτά καταδρομικών, αναχώρησαν μαζί με δύο 

χιλιάδες και πλέον Ιταλούς αιχμαλώτους.
673

 

Την πέμπτη ημέρα του ταξιδιού το πλοίο μπήκε στο λιμάνι του Τάραντα,
674

 όπου το 

τραγούδι “Avanti popolo, alla riscossa...”
675

 είχε την τιμητική του. Οι Γιουγκοσλάβοι 

μεταφέρθηκαν με φορτηγά εκτός πόλης, σε ένα στρατόπεδο υποδοχής με σκηνές, σε μία 

έκταση περιφραγμένη, τακτοποιημένη, καθαρή.
676

 

Την επόμενη ημέρα έφτασαν στο στρατόπεδο ένας λοχαγός και ένας υπολοχαγός πεζικού 

του πρώην γιουγκοσλαβικού στρατού και ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για εκείνους. Οι 

ΝΟΡίτες ανησύχησαν μήπως ήταν «αντιπροσωπεία» του βασιλιά και της εξόριστης 

κυβέρνησης, ενώ οι Τσέτνικ χάρηκαν με τη συνάντηση. Σε μία – δύο ημέρες οι Βρετανοί με 

φορτηγά τους μετέφεραν στο Μπάρι και τους εγκατέστησαν σε ένα μεγάλο στρατόπεδο 

διερχομένων, δίπλα σε μία παράγκα με Γιουγκοσλάβους αιχμαλώτους πολέμου, 

επαναπατρισθέντες από άλλες χώρες, με πάνω από εκατό Τσέτνικ, οι οποίοι προσπαθούσαν 

να τους πείσουν να παραμείνουν στην Ιταλία. Ερωτηθέντες από τη Συμμαχική Επιτροπή,  

παρόντων των εκπροσώπων του NOVJ,
677

 εάν ήθελαν να επιστρέψουν στη Γιουγκοσλαβία, 

ουσιαστικά εάν ήταν υπέρ του Τίτο και της ένταξης στον NOVJ ή υπέρ του βασιλιά και της 

κυβέρνησής του, τριακόσιοι εξήντα τέσσερις δήλωσαν υπέρ της επιστροφής στην πατρίδα, 

ενώ διακόσιοι είκοσι ένας παρέμειναν στην Ιταλία.
678
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 Δέκα κρατούμενοι που νοσηλεύονταν στο Ιταλικό νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου 1944 μαζί 

με άλλους στρατιώτες με το “Mersoni” στον Τάραντα της Ιταλίας. Οι δύο από αυτούς με αίτημά τους 

μεταφέρθηκαν στο Ντούμπροβνικ (Dubrovnik) στις 25 Δεκεμβρίου 1944, όπου ο ένας αρρώστησε και παρέμεινε 

στο στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ ο άλλος πήγε στο Βελιγράδι στην Πρώτη Στρατιά, όπου και παρέμεινε. Οι 

υπόλοιποι οκτώ επέστρεψαν στη Γιουγκοσλαβία το πρώτο εξάμηνο του 1945 και ανέλαβαν συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες, πλην ενός, ο οποίος ήταν βαριά άρρωστος από πνευμονία (πέθανε το 1946), Pesic, ό.π., σσ. 415-

417, υποσ. 311. 
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 Στο ίδιο, σσ. 416-417. 
674

 Νότια Ιταλία, Απουλία. 
675

 Το επαναστατικό τραγούδι Bandiera rossa ή Avanti Popolo, το εμβατήριο της κόκκινης σημαίας. 
676

 Pesic, ό.π., σσ. 418-419. 
677

 Τον Οκτώβριο του 1943 στο Μπάρι της Ιταλίας δημιουργήθηκε μία βάση του NOVJ για υποδοχή των 

τραυματιών, στρατιωτική βοήθεια και τρόφιμα, Petranović, “Narodnooslobodilački rat i revolucija”, τόμ. 2, σ. 

261.  
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 Pesic, ό.π., σσ. 420-422. 
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      Οι Σύμμαχοι μετέφεραν με φορτηγά τους επαναπατρισθέντες στη Gravina,
679

 όπου 

υπήρχαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του βρετανικού στρατού, όπου βρισκόταν και το 

παρτιζάνικο νοσοκομείο με πολλούς τραυματίες, οι οποίοι τους υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό 

και τους ενημέρωσαν για τις μάχες που οδήγησαν στην τμηματική απελευθέρωση της χώρας. 

Στους τοίχους των παραγκών υπήρχαν αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες του Τίτο και 

άλλων Γιουγκοσλάβων ηγετών, του Stalin, του Churchill, του Roosevelt, συνθήματα και 

επιγραφές.
680

 Τους εδόθησαν ενδύματα και υποδήματα από τη συμμαχική αποθήκη και μετά 

από τρεις ημέρες, με μέριμνα ενός λοχαγού της εκεί διοίκησης του NOVJ, μεταφέρθηκαν στο 

μικρό λιμάνι της Αδριατικής Barletta,
681

 ενώ τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου 1944 με ένα 

μικρό μηχανοκίνητο πλοιάριο και νύχτα μεταφέρθηκαν στο Ντούμπροβνικ.
682

 Μετά από 

τρεις ημέρες και μία σχεδόν ολοήμερη πεζοπορία, έφτασαν στο Τρέμπινιε (Trebinje),
683

 όπου 

βρισκόταν η έδρα της 29
ης

 Μεραρχίας Κρούσης της Ερζεγοβίνης. Οι επαναπατρισθέντες της 

Θεσσαλονίκης γνωστοποίησαν στο διοικητή της Βλάντο Σεγκρτ (Vlado Šegrt) την επιθυμία 

τους να παραμείνουν στη σύνθεση της Μεραρχίας ως «Τάγμα της Θεσσαλονίκης» και έτσι να 

συμμετέχουν στις μάχες. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό, αφού, όπως τους ελέχθη, όλα τα μέλη 

του ΚΚΓ της Σερβίας θα απευθύνονταν στο Βελιγράδι και θα αναλάμβαναν διάφορες 

αρμοδιότητες.
684

 

      Έτσι, από την ομάδα του Μαυροβουνίου άλλοι εστάλησαν στο Νίκσιτς και 

τοποθετήθηκαν στη 10
η
 ταξιαρχία του Μαυροβουνίου και στην 4

η
 του Σάτζακ, άλλοι στο 

Απόσπασμα Ανιχνευτών και στη μεραρχία πυροβολικού. Σε αυτές και σε άλλες μονάδες 

πολλοί έγιναν γρήγορα δεκανείς, πολιτικοί απεσταλμένοι, επίτροποι και διοικητές λόχων, 

διοικούντες του SKOJ, οι περισσότεροι και μέλη του ΚΚΓ. Με την επιστροφή τους από τη 

Θεσσαλονίκη και ως το τέλος του πολέμου δεκαοκτώ
685

 σκοτώθηκαν και πολλοί 

περισσότεροι τραυματίστηκαν. 
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 Ένα μικρό μέρος 50 χιλιόμετρα ΒΔ του Μπάρι. 
680

 Pesic, ό.π., σσ. 422-423. 
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 Παραθαλάσσια πόλη στη νότια Ιταλία, στην Απουλία, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τη Gravina. 
682

 Η γνωστή πόλη της Κροατίας στη Δαλματία. 
683

 Πόλη της Ερζεγοβίνης. 
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ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

1
η
 ΟΜΑΔΑ 2

η
 ΟΜΑΔΑ 3

η
 ΟΜΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΦΙΞΗ 
Απρίλιος - Μάιος 

1941 
Ιανουάριος 1943 

Ιούνιος 

1943 
- 

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
Πιθανότατα 

Παύλος Μελάς 

Χαρμάνκιοϊ - Παύλος 

Μελάς 
Παύλος Μελάς - 

ΑΡΙΘΜΟΣ ~1.500-2.500 ~500 ~1.350-1.392 ~3.350-4.392 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Διάφορες περιοχές 

της 

Γιουγκοσλαβίας 

(κυρίως από τη 

[νότια] Σερβία) 

 

(Κυρίως) Σερβία, 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

Κροατία κ.α. 

Μαυροβούνιο, 

Βοσνία – 

Ερζεγοβίνη 

- 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Στρατιώτες/ 

Αξιωματικοί του 

Γιουγκ. Στρατού 

Κυρίως Παρτιζάνοι Κυρίως Τσέτνικ - 

ΕΚΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ 

Στη Γερμανία 

(Όσναμπρικ, 

Νυρεμβέργη) 

άνοιξη-καλοκαίρι 

1941 

- 

400 κρατούμενοι 

σε περιοχές της 

Λαμίας - 

καλοκαίρι 1943 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ/ 

ΠΕΘΑΝΑΝ 
226 (265) + 57 50+ 337 (376) 

ΑΠΕΔΡΑΣΑΝ 

 
Άγνωστος αριθμός 

Πολλές δεκάδες, ίσως και κάποιες 

εκατοντάδες 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

/ΑΡΙΘΜΟΣ 

Δεν υπάρχουν 

καταγραφές 

326 (ασθενείς)/642 («εθελοντές»-

«ελεύθεροι εργάτες»/585 (λοιποί) 
1.553 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
1945 

Μάρτιος 1944/Απρίλιος 1944/Νοέμβριος 

1944 
- 

 

Πίνακας 3: Γιουγκοσλάβοι κρατούμενοι στη Θεσσαλονίκη 1941-1944. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

                                                                             

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε το ζήτημα της αναγκαστικής εργασίας 

ξένων κρατουμένων, εν προκειμένω Γιουγκοσλάβων, σε γερμανικά στρατόπεδα στην Ελλάδα 

και δη στη Θεσσαλονίκη. Παρόλο που η δυτικοευρωπαϊκή ιστοριογραφία έχει ασχοληθεί 

εκτενώς με τον «κόσμο» των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης, κυρίως 

με άξονα το Ολοκαύτωμα, ελάχιστες είναι οι αναφορές της στο ζήτημα αυτό. Όσο για την 

ελληνική ιστοριογραφία, αποτελεί μία, σχεδόν, άγνωστη πτυχή της κατοχικής περιόδου, αφού 

στην εγχώρια βιβλιογραφία εντοπίζονται ακόμη κενά αναφορικά με αθέατες πλευρές των 

γερμανικών τόπων κράτησης, όπως αυτής των ξένων κρατουμένων και αιχμαλώτων στο 

ελληνικό έδαφος. Αναφορικά δε με τα στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης, περί ων ο λόγος, τη 

μερίδα του λέοντος, κατέλαβαν αιχμάλωτοι από τη γειτονική Γιουγκοσλαβία.  

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στα Βαλκάνια, στην εσχατιά της 

Ευρώπης, δεκάδες εκατοντάδες άνθρωποι από τη διαμελισμένη Γιουγκοσλαβία βρέθηκαν 

έρμαια της αναγκαστικής μετακίνησής τους προς το νότο. Υπό συνθήκες πολέμου, στις αρχές 

και στα μέσα του 1943, μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα για να έρθουν να συμπληρώσουν την 

πληθυσμιακή ετερογένεια των κρατουμένων των γερμανικών στρατοπέδων. 

      Πέρα, όμως, από την κατηγορία της εργατικής δύναμης το 1943, μία άλλη ομάδα δύο – 

δυόμιση χιλιάδων αιχμαλώτων στρατιωτών και (ανωτέρων) αξιωματικών βρέθηκε στην πόλη 

τον Απρίλιο ακόμη του 1941, όταν κατά την επίθεση των Γερμανών στη Γιουγκοσλαβία 

κάποια τμήματα του στρατού υποχώρησαν και βρέθηκαν μαζί με τους Βρετανούς στην 

Ελλάδα και κατόπιν στην Πελοπόννησο. Όταν η Θεσσαλονίκη λειτούργησε ως ενδιάμεσος 

σταθμός για τον εκτοπισμό τους στη Γερμανία, βρέθηκαν στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς για 

ένα διάστημα ολίγων μηνών, εκτός από διακόσιους πενήντα περίπου αξιωματικούς και 

υπαξιωματικούς που πνίγηκαν κατά τη μεταφορά τους. Δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες για τη 

ζωή τους εκεί, αλλά υπάρχουν αναφορές για την ύπαρξη Γιουγκοσλάβων στο Παύλος Μελάς 

τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για τις επαφές τους με Έλληνες κρατούμενους. Επίσης, 

οι δώδεκα νεκροί του 1941 που είναι θαμμένοι στο Ζέιτινλικ  «μαρτυρούν» την ύπαρξη 

Γιουγκοσλάβων στρατιωτών/στρατιωτικών στη Θεσσαλονίκη.  

      Οι άλλες δύο ομάδες που αφίχθησαν στη Θεσσαλονίκη το 1943 και με διαφορά ενός 

εξαμήνου η μία από την άλλη, αποτελούσαν μέρος της εργατικής δύναμης στα γερμανικά 

στρατόπεδα. Η μία εξ αυτών απαρτίζονταν από πεντακόσιους περίπου κρατούμενους στην 

πλειοψηφία τους Παρτιζάνοι. Κατάγονταν, κυρίως, από τη Σερβία, τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, 

το Μαυροβούνιο και λιγότερο από την Κροατία και έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και στο 
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προπολεμικό Χαρμάνκιοϊ (σημ. Κορδελιό) τον Ιανουάριο του 1943. Αφετηρία τους ήταν το 

γνωστό στρατόπεδο του Βελιγραδίου Μπάνιτσα. 

      Η ζωή στο Χαρμάνκιοϊ  ήταν πολύ δύσκολη, οι συνθήκες διαβίωσης πρωτόγονες, αφού το 

«στρατόπεδο» στο οποίο θα έμεναν ήταν πρώην στάβλοι, ευρισκόμενο παραπλεύρως της 

«Σκευής Μηχανικού», νυν στρατόπεδο Ζιάκα. Το πρώτο διάστημα οι τιμωρίες και τα 

βασανιστήρια ήταν συχνότατα, οι Γερμανοί δε προέβησαν και σε έξι εκτελέσεις σε 

περιπτώσεις απόδρασης ή προσπαθειών απόδρασης συγκρατουμένων τους, ως αντίποινα. 

Υπό τις δύσκολες αυτές συνθήκες και για να επιβιώσουν, κατάφεραν να παραγκωνίσουν εν 

μέρει τις πολιτικές πεποιθήσεις που τους χώριζαν και να «οργανωθούν» δημιουργώντας τις 

«κολεκτίβες». Με τη βοήθεια, επίσης, Ελλήνων, με τους οποίους έρχονταν σε επαφή αρχικά 

και με την πιο οργανωμένη βοήθεια του ΕΑΜ στη συνέχεια, κατάφεραν να επιβιώσουν. Όταν 

τον Νοέμβριο του ιδίου έτους μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς, βρέθηκαν στο 

ίδιο στρατόπεδο με μία άλλη ομάδα συμπατριωτών τους, αποτελούμενη ως επί το πλείστον 

από Τσέτνικ, με τους οποίους, όμως, δεν είχαν καμία επαφή, ούτε εργάζονταν στους ίδιους 

χώρους, αφού οι Γερμανοί, που γνώριζαν τη μεταξύ τους αντιπαλότητα, φρόντισαν γι’ αυτό. 

      Η τρίτη ομάδα, η ευρισκόμενη ήδη από τον Ιούνιο στο Παύλος Μελάς, αποτελούμενη από 

χίλιους τριακόσιους πενήντα ανθρώπους περίπου, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 

φυλακές και τα στρατόπεδα του Μαυροβουνίου και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, όπως επίσης και 

από το στρατόπεδο του Βελιγραδίου Σάιμιστε. Οι άνθρωποι της ομάδας αυτής είχαν 

καταγωγή, κυρίως, από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο.  

      Οι κρατούμενοι και των δύο στρατοπέδων εργάστηκαν σε παρόμοια, αλλά όχι στα ίδια, 

εργοτάξια. Απασχολήθηκαν σε αποθήκες τροφίμων στο λιμάνι και στους Λαχανόκηπους, 

όπλων και πυρομαχικών, στο εβραϊκό νεκροταφείο, στην αφαίρεση και μεταφορά 

μαρμάρινων πλακών, στον εξωραϊσμό του υπό κατασκευή γερμανικού νεκροταφείου στην 

Πυλαία, σε αποθήκες καυσίμων, στα γερμανικά λουτρά. Οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ 

δύσκολες, οι ποινές και τα βασανιστήρια πολλά, κάποιοι έχασαν τη ζωή τους στα εργοτάξια 

και πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν. Από την αρχή, σχεδόν, απέκτησαν σχέσεις με τους 

Έλληνες εντός και εκτός στρατοπέδου (στα εργοτάξια), δέχτηκαν τη βοήθεια τους που 

μεταφράζονταν κυρίως σε τρόφιμα, αλλά, επίσης, ήταν αυτοί που τους έδειξαν και το δρόμο 

προς την ελευθερία και τους βοήθησαν να την αποκτήσουν με τη διαφυγή τους στο βουνό και 

στους αντάρτες του ΕΑΜ. 

      Εκείνοι, όμως, που μάλλον υπέφεραν ακόμη περισσότερο ήταν μία μικρότερη ομάδα 

τετρακοσίων περίπου ατόμων, η οποία αποσπάστηκε από το σύνολο των κρατουμένων του 

Παύλος Μελάς το  καλοκαίρι του 1943 και μεταφέρθηκε σε προσωρινά στρατόπεδα του 
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Δομοκού, του Λιανοκλαδίου και της Καΐτσας. Οι άνθρωποι αυτοί εκλήθησαν να 

αντικαταστήσουν πεντακόσιους περίπου αποστεωμένους Εβραίους και να συνεχίσουν το έργο 

τους. Άσχημη εικόνα παρουσίαζαν και αυτοί, όταν στα τέλη του καλοκαιριού, τελειώνοντας 

τις εργασίες, επέστρεψαν στο Παύλος Μελάς. Το σημαντικότερο, όμως, ήταν πως οι 

περισσότεροι κατάφεραν να επιβιώσουν, χάρη, κυρίως, στη βοήθεια των ντόπιων, οι οποίοι 

τους προμήθευαν με κάποια τρόφιμα.  

      Εργάστηκαν υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της Οργάνωσης Todt και κάτω από πολύ 

δύσκολες συνθήκες στο λατομείο σπάζοντας πέτρες, στην κατασκευή δρόμων, στην 

επιδιόρθωση κατεστραμμένης σιδηροδρομικής γέφυρας, στον ορεινό όγκο της Γραβιάς, στο 

λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Δομοκού. Κάποιοι εξ αυτών 

εκτελέστηκαν, άλλοι δραπέτευσαν, ασθένησαν βαριά, πέθαναν και ενταφιάστηκαν εκεί και 

άλλοι μην αντέχοντας τις συνθήκες κράτησης, δραπέτευσαν σε παρτιζάνικες γιουγκοσλαβικές 

μονάδες. Με το πέρας των εργασιών οι εναπομείναντες επέστρεψαν στο Παύλος Μελάς, όπου 

πολλοί από αυτούς κατέληξαν σε σύντομο διάστημα μετά την επιστροφή τους και 

ενταφιάστηκαν στο Ζέιτινλικ.  

      Με την άφιξη και της ομάδας του Χαρμάνκιοϊ στο Παύλος Μελάς, οι Γιουγκοσλάβοι 

αποτελούσαν, ίσως, τη μεγαλύτερη ομάδα κρατουμένων στο στρατόπεδο. Εκτοπισθέντες οι 

πρώτοι, αιχμάλωτοι πολέμου οι δεύτεροι, «εξομοιώθηκαν» και τοποθετήθηκαν υπό κοινή 

γερμανική διοίκηση, η οποία, υπό τα πρότυπα  των μεγάλων  ναζιστικών στρατοπέδων της 

Γερμανίας, τους χρησιμοποιούσε για να τροφοδοτεί με εργάτες για καταναγκαστική εργασία 

το στρατό και κάποιες (ημι)στρατιωτικές υπηρεσίες της. Τιμωρίες, ύβρεις, ξυλοδαρμοί  και 

βασανιστήρια, κυρίως τον πρώτο χρόνο της παραμονής τους, είχαν επιστρατευτεί προς την 

επίτευξη του στόχου της. 

      Μοναδικός τρόπος μιας κάποιας «αντίδρασης» ήταν η διενέργεια μικρών δολιοφθορών, 

όπως και όπου μπορούσαν. Αυτές αφορούσαν καταστροφή υλικών, αλλά κυρίως υπεξαίρεση 

τροφίμων και υλικών από τα εργοτάξια, μερικές φορές και «κατόπιν παραγγελίας» από τους 

Έλληνες, στους οποίους και τα «προωθούσαν». Αυτό γινόταν, συνήθως, με τη συνεργασία 

Ελλήνων φυλάκων, ενίοτε δε και Γερμανών και τότε σίγουρα με το «αζημίωτο». Οι 

δολιοφθορές αυτές μπορεί να φαντάζουν μικρές και ασήμαντες, σε συνθήκες, όμως, 

αιχμαλωσίας και υπό συνεχή επιτήρηση, ήταν δύσκολες και επικίνδυνες ταυτόχρονα. 

      Την άνοιξη του 1944 άρχισε να τίθεται ζήτημα επιστροφής, κάποιων τουλάχιστον, στην 

πατρίδα τους, αφού ένας μεγάλος αριθμός αυτών ασθένησε και δεν ήταν πια ικανός προς 

εργασία κι επίσης, από τη στιγμή που το παρτιζάνικο κίνημα είχε γιγαντωθεί, ήταν επιτακτική 

η ανάγκη επιστροφής «ελεύθερων εργατών» και «εθελοντών», ώστε «να θέσουν εαυτόν» 
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στην «υπεράσπιση» της χώρας. Κατόπιν συμφωνίας, λοιπόν, της γερμανικής διοίκησης και 

της δοσιλογικής κυβέρνησης του Βελιγραδίου, τον Μάρτιο – Απρίλιο αναχώρησαν 

τριακόσιοι είκοσι περίπου ασθενείς και ανήλικοι κάτω των δεκαοκτώ ετών και εξακόσιοι 

σαράντα περίπου «εθελοντές» και «ελεύθεροι εργάτες», εκουσίως, κάτω από ψυχολογική 

πίεση ή με σχέδιο να αποδράσουν. 

      Τότε μόνο και για πρώτη φορά επισκέφτηκε το στρατόπεδο και τους Γιουγκοσλάβους 

κρατούμενους αποστολή του Δ.Ε.Σ. και έκτοτε ελάμβαναν τα γνωστά πακέτα με τρόφιμα και 

τσιγάρα, όπως συνέβαινε με τους Έλληνες κρατούμενους ήδη από τον προηγούμενο 

Αύγουστο. Δεν ήταν, όμως, η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο εθνικών ομάδων 

κρατουμένων. Οι Γιουγκοσλάβοι βρέθηκαν σε μία ξένη χώρα μακριά από τους οικείους τους, 

τους οποίους συνάντησαν, όσοι επέζησαν, μετά την αιχμαλωσία τους και την επιστροφή τους. 

Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων υπέμειναν τον κατακτητή, μη έχοντας καμία βοήθεια, στην αρχή 

τουλάχιστον, ενώ τους Έλληνες, αν και όχι όλους, επισκέπτονταν κάποιοι συγγενείς τους. 

Μία άλλη διαφορά μεταξύ τους ήταν πως στο ίδιο στρατόπεδο, ενώ σε εκείνους οι εκτελέσεις 

συν τω χρόνω έφθιναν και είχαν σχεδόν σταματήσει στα μέσα του 1944, των Ελλήνων 

συνεχίζονταν και αυτό ήταν κάτι που τους ανησυχούσε πολύ. Η αγριότητα των Γερμανών 

απέναντι στους Έλληνες αντιστασιακούς – κρατούμενους, της οποίας καθημερινά γίνονταν 

μάρτυρες, ήταν κάτι που επηρέασε και την απόφασή τους για απόδραση.  

      Υπό αυτές τις συνθήκες, από την αρχή ακόμη της αιχμαλωσίας τους, σε κάποιους 

«σιγόβραζε» η ιδέα και ο διακαής  πόθος της απόδρασης από το στρατόπεδο. Η μη γνώση της 

ελληνικής γλώσσας, όμως, η άγνοια του χώρου και ιδιαίτερα η ανικανότητα  να έρθουν σε 

επαφή με ασφαλή σύνδεσμο με τον ΕΛΑΣ, ήταν οι κυριότεροι λόγοι για να μην 

προχωρήσουν στην υλοποίησή της. Πολύ νωρίς έγιναν κάποιες προσπάθειες, άλλες με 

επιτυχία, άλλες όχι. Κάποιες εξ αυτών κατέληξαν σε εκτέλεση των συμμετεχόντων, είτε των 

συντρόφων τους σε αντίποινα για να καταλήξουν τον Μάιο του 1944, οπότε και γιγαντώθηκε 

το αντιστασιακό κίνημα στην Ελλάδα, να γίνουν πιο μαζικές. Μόνο την περίοδο Αυγούστου 

– Οκτωβρίου 1944 απέδρασαν ογδόντα εννέα κρατούμενοι και βρέθηκαν να πολεμούν στα 

ελληνικά βουνά με τους αντάρτες του ΕΛΑΣ, όπου κάποιοι έχασαν και τη ζωή τους. 

      Εν κατακλείδι, «οι Σέρβοι κρατούμενοι» στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο της 

κατοχής, δεν ήταν απλώς κάποιοι λίγοι ή αρκετοί Σέρβοι, ήταν ίσως η πολυπληθέστερη 

ομάδα, «η μερίδα του λέοντος». Όπως, επίσης, διαπιστώθηκε, δεν επρόκειτο απλώς για 

Σέρβους κρατούμενους, αλλά για Γιουγκοσλάβους, προερχόμενους από όλες σχεδόν τις 

περιοχές της χώρας, Βόσνιοι και Ερζεγοβίνιοι, Μαυροβούνιοι, Κροάτες και Σλοβένοι. 

Στρατιώτες και αξιωματικοί αρχικά, προασπιζόμενοι τα σύνορα της χώρας τους, αγρότες, 
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τεχνίτες, επιστήμονες, φοιτητές και μαθητές, ως εργατική δύναμη στη συνέχεια. Επρόκειτο 

για νέους, ως επί το πλείστον, ανθρώπους, αλλά και ηλικιωμένους και ανήλικους, επίσης. 

Ανήκαν στο στρατό του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας οι πρώτοι, στα δύο κινήματα των 

Τσέτνικ και Παρτιζάνων οι δεύτεροι. Ο τελευταίος ήταν, ίσως, ο κυριότερος διαχωρισμός, ο 

οποίος υπήρχε ως την τελευταία ημέρα της κοινής τους κατά τα άλλα πορείας, ένας 

διαχωρισμός που τους «οδήγησε» να διαβιούν χωριστά στο ίδιο στρατόπεδο, στο ίδιο κτήριο 

με την περίφραξη ανάμεσά τους να τους χωρίζει. 

      Ένας μεγάλος αριθμός, λοιπόν, Γιουγκοσλάβων κρατουμένων δύο σχεδόν χιλιάδων για 

δύο σχεδόν χρόνια βρέθηκε ανάμεσα στους ξένους κρατούμενους την περίοδο της κατοχής 

στη Θεσσαλονίκη και στο Παύλος Μελάς. Αν σε αυτούς προστεθούν και οι δύο χιλιάδες 

περίπου κρατούμενοι της πρώτης περιόδου, του Απριλίου του 1941,  είναι σχεδόν βέβαιο πως 

πρόκειται για την πολυπληθέστερη ομάδα που πέρασε από αυτό το στρατόπεδο την περίοδο 

1941-1944. Από αυτούς ένας μεγάλος αριθμός έχασε τη ζωή του και δεν επέστρεψε ποτέ 

στην πατρίδα του. Από τις ταφές στο Ζέιτινλικ ο συνολικός αριθμός των νεκρών της 

περιόδου 1941-1944 ανέρχεται σε τριακόσιους τριάντα τρεις (ή τριακόσιους εβδομήντα δύο), 

διακόσιοι είκοσι έξι (ή διακόσιοι εξήντα πέντε) του 1941 και εκατόν επτά της περιόδου 1943-

1944].  

      Οι πεντακόσιοι ογδόντα πέντε εναπομείναντες, αναχώρησαν ομαδικά από τη 

Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 1944 με μέριμνα των Συμμάχων, των Βρετανών εν 

προκειμένω και επέστρεψαν στην πατρίδα τους μέσω Ιταλίας στα τέλη του 1944 και στις 

αρχές του 1945 οι τελευταίοι. Εκεί, άλλοι εντάχθηκαν στο παρτιζάνικο κίνημα και 

πολέμησαν τον κατακτητή ως την απελευθέρωση ολόκληρης της χώρας τους και τιμήθηκαν 

για τον πολυετή αγώνα και τη συνεισφορά τους στον αγώνα, άλλοι, εξ αυτών τιμωρήθηκαν, 

επειδή συνεργάστηκαν με τον κατακτητή και στράφηκαν εναντίον των συμπατριωτών τους, ή 

επειδή «επέτρεψαν» να πέσουν ζωντανοί στα χέρια του εχθρού. Καταγράφεται και μία, 

τουλάχιστον, περίπτωση αυτοχειρίας με την απελευθέρωση, για ευνόητους λόγους. 

      Σε αυτή την πρώτη προσπάθεια έρευνας της παρουσίας ξένων κρατουμένων και πιο 

συγκεκριμένα Γιουγκοσλάβων στην Ελλάδα και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, μελετήθηκε κατά 

το δυνατό η ζωή τους στα στρατόπεδα της πόλης Χαρμάνκιοϊ και Παύλος Μελάς. Προφανώς 

υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω διερεύνηση ενός ζητήματος που μόλις «άνοιξε», γι’ 

αυτό και η έρευνα δεν ολοκληρώνεται με την παρούσα μελέτη. Περισσότερα στοιχεία, 

κυρίως για την πρώτη ομάδα κρατουμένων, όπου τα υπάρχοντα είναι ελλιπή, ίσως 

προκύψουν από εν εξελίξει μελέτες και  πιθανόν και από «πιο ειδικούς» του είδους 
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συγγραφείς.
686

 Επίσης, θα μπορούσε να υπάρξει μία περαιτέρω έρευνα για τη ζωή των 

επαναπατρισθέντων από το 1945 και εξής, καθότι η παρούσα μελέτη δεν ασχολήθηκε 

λεπτομερώς με τη ζωής τους μετά την επιστροφή στην πατρίδα τους. Δεν κατέγραψε τη 

μετέπειτα, στρατιωτική πορεία κάποιων πιθανώς, την πολιτική ανέλιξη κάποιων άλλων ίσως, 

την τυχόν αδιαφορία του πολιτικού συστήματος απέναντι σε τρίτους ενδεχομένως, ούτε 

ασχολήθηκε με την προσωπική ζωή τους στη συνέχεια,
687

 με το κατά πόσο, ίσως, κατάφεραν 

να επουλώσουν τα τραύματά τους από τα δεινά που υπέστησαν κατά την περίοδο της 

αιχμαλωσίας τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
686

 Ο μελετητής και συγγραφέας του στρατοπέδου του Ερυθρού Σταυρού στο Νις Νεμπόισα Όζιμιτς (Nebojša 

Ozimić), για παράδειγμα, «υποσχέθηκε» το 2001 ακόμη στο Ζέιτινλικ, στον τάφο του συνεπώνυμου Σλοβένου 

παππού του, θύμα του «Ελένη Καναβαριώτη», πως το τελευταίο βιβλίο που θα γράψει, θα έχει ακριβώς αυτό ως 

θέμα, https://nebojsaozimic.wordpress.com/2017/05/24/brod-helena-kanavarioti-prsten-i-ozimici/ [ημερομηνία 

ανάκτησης: 7 Ιουνίου 2021].  
687

 Βλ. ενδεικτικά κάποιες ιστορίες τους δημοσιευμένες από τους απογόνους τους: 

https: / /www.jergovic.com/aj felov-most /ded-koj i-je-cuvao-karpuzu/ [ημερομηνία ανάκτησης: 23 

Ιουνίου 2020], https://forum.klix.ba/vasa-porodica-u-ww2-t87731s75.html [ημερομηνία ανάκτησης: 23 Ιουνίου 

2020], (ένα «φόρουμ» με τον καθ’ όλα κατατοπιστικό τίτλο «η οικογένειά σας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο»), http://www.pogledi.rs/forum/Thread-cetnici-u-logor-pavlos-melas-u-grckoj-muzej [ημερομηνία  

ανάκτησης: 23 Ιουνίου 2020], [παρόμοιο με το προηγούμενο], κ.ά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
 

Εικόνα 1: Πρακτικό σύστασης επιτροπής για τη διαχείριση ζητημάτων σχετικών με τη 

λειτουργία του στρατοπέδου της Λάρισας 12/02/1943. 

Πηγή: Επιτροπή Διαχειρίσεως Βοηθημάτων εν Ελλάδι του Διεθνούς Κομιτάτου του Ερυθρού 

Σταυρού διά την Δ. 5- Δ/σιν Βιομηχανικών Υπηρεσιών, «Σημείωμα», Αθήνα, 18 Αυγούστου 

1943. Διαθέσιμο στο: http://concentrationcampsgreece.web.auth.gr/-/index.php/archive-

material/documents/doc-larisa  
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Εικόνα 2: Έγγραφα Στρατοπέδου Παύλου Μελά, «Tagesbefehl», Θεσσαλονίκη, 2 Απριλίου 

1943. 

Πηγή: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης [στο εξής ΚΙΘ], Ιδιωτικές Συλλογές, φάκ. 2, υποφάκ. 

4. 
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Εικόνα 3: Έγγραφο του Στρατοπέδου Παύλου Μελά. Αίτηση καταδίκου προς το 

Στρατοδικείο για τη μεταγωγή του στις φυλακές της Φλώρινας. 

Πηγή: International Tracing Service [στο εξής ITC], Bad Arolsen, Archivnummer: 1650A, 

«Vernehmungsniederschrift, Vorgefurhterscheint der Grieche Aristo Abatzoglou», 

Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 1943.  

Διαθέσιμο στο: http://concentrationcampsgreece.web.auth.gr/-/index.php/archive-

material/documents/doc-p-melas/eggrafa-itc 
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Εικόνα 4:  Χάρτης του στρατοπέδου Παύλου Μελά. 

Πηγή: http://concentrationcampsgreece.web.auth.gr/-/images/archive/maps/Pavlos-

Melas-map-003.jpg 

 

                         
Εικόνα 5: To κτήριο στρατωνισμού Β΄ 

κρατουμένων (των Γιουγκοσλάβων 1943-

1944), άλλοτε.                     

Πηγή: Parallaximag.gr 

Εικόνα 6: Σημερινή άποψη από το 

εσωτερικό του κτηρίου Β΄. 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικόνα 7: Άποψη του στρατόπεδο Χαρμάνκιοϊ σήμερα. 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

 
       Εικόνα 8: Τοπογραφικό διάγραμμα του στρατοπέδου Παύλος Μελάς 

Πηγή: https://parallaximag.gr/thessaloniki/meletontas-ta-istorika-ktiria-tou-proin-

stratopedou-pavlou-mela/ 
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Εικόνα 9: Το στρατόπεδο της Μπάνιτσα στο        Εικόνα 10: Το στρατόπεδο του  

Βελιγράδι ιδρύθηκε στις 5 Ιουλίου 1941.                Σάιμιστε του Βελιγραδίου το 1937, 

Πηγή: Muharem Kreso, Nemačka okupaciona       όταν δημιουργήθηκε.  

Uprava u Beogradu 1941-1944 [Η γερμανική     Πηγή: Bajford Jovan, Staro Sajmište,  

κατοχική διοίκηση στο Βελιγράδι], σ. 172           Mesto sećanja, zaborava i spore  [Ο  

    παλιός εκθεσιακός χώρος, Μέρος       

     μνήμης, λήθης και αμφισβήτησης], σ. 

      26. 

   

                                                                                                                                                         

 
 

Εικόνα 11: Έγγραφο της Εξόριστης Κυβέρνησης της Γιουγκοσλαβίας (10 

Ιανουαρίου 1944), στο  οποίο αναφέρεται πως οι Γιουγκοσλάβοι αιχμάλωτοι πολέμου 

στην Ελλάδα τη δεδομένη στιγμή είναι περίπου 1.250. 

Πηγή: Αρχείο Γιουγκοσλαβίας ( АЈ 103).  
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Εικόνα 12: Ο Tempo στην περιοχή της Αριδαίας 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Πέλλας, ΑΒΕ 27. 

Εικόνα 13: Ο Φράντς Όζιμιτς (Franc Ozimić) 

Με την οικογένειά του στο Μοναστήρι. 

Πηγή: Ιδιωτικό αρχείο στο: https://www.novosti.rs/vesti/reportaze/1001015/plava-

grobnica-drugog-rata-navrsava-80-godina-najvece-pomorske-tragedije-vojske-

kraljevine-jugoslavije-solunskom-zalivu 

 

 
                                                            

Εικόνα 14: Μπράνκο Λάζοβιτς  

(Branko Lazović), αιχμάλωτος   στο 

Χαρμάνκιοϊ. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο 

του 1943. 

Εικόνες 15, 16: Μίλια Ποτζιάνιν και 

Μιλιβόιε Γκράντιτς. Αιχμάλωτοι του 

στρατοπέδου Παύλος Μελάς. Ο 

πρώτος σκοτώθηκε στο Κιλκίς.

      Πηγή: Radisav Nedović, Čačanski kraj u        Πηγή: Εφημερίδα Dan, 27 Μαΐου 2019. 

      NOB 1941-1945. Čačani i Dragačevci 

      Logoraši Banjice [Η περιοχή του Τσάτσακ           

      στον ΝΟΒ 1941 -1945. Οι κρατούμενοι της 

      Μπάνιτσα από το Τσάτσακ και το Ντραγκάτσεβo, 

      σ. 217. 
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Εικόνα 17: Γιουγκοσλάβοι κρατούμενοι του Παύλος Μελάς. 

Πηγή: Slavko Pešić, Jugosloveni u nemačkim logorima u Grčkoj 1941-1944 

[Γιουγκοσλάβοι στα γερμανικά στρατόπεδα στην Ελλάδα 1941-1944]. Από το 

εξώφυλλο του βιβλίου. 

 

 
 

Εικόνα 18: Μία ομάδα Γιουγκοσλάβων κρατουμένων στο στρατόπεδο Παύλος  

            Μελάς, Μάιος 1944.  

Πηγή: http://www.slobodnarijec.net/pop-maca-i-devet-pljevaljskih-zena-6-zute-

cipelice-misa-janketica-iv/  

 

https://i2.wp.com/www.slobodnarijec.net/wp-content/uploads/2017/08/37a.Grupa-logorassa-iy-logoraq-Pavlos-Melos-maja-1944.-godine.jpg


[153] 

 

    
 

Εικόνα 19: Ο συγγραφέας Μιχαήλο Λάλιτς στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς, σε σκίτσο του 

συγκρατούμενού του Μίλοσαβ Μπάμποβιτς.   

Εικόνα 20: Ο Μιχαήλο Λάλιτς και ο πρώην συγκρατούμενός του, ακαδημαϊκός Μίλοσαβ   

Μπάμποβιτς στα  χρόνια της ωριμότητας στην πατρίδα τους. 

Πηγή: Budo Simonović, Nikad kraj tamnicama. Lalićeve poduke i poruke [Δεν έχουν τέλος οι   

φυλακές. Διδαχές και μηνύματα του Λάλιτς], σσ. 90, 292.    
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