
Η έρευνά μου ξεκίνησε σαν μια «ρομαντική παρόρμηση» να στείλω σε ένα παιδί που στα 5 του χρόνια 
αποχαιρέτησε τον πατέρα του, ό,τι στοιχεία είχα συγκεντρώσει από τα αρχεία του Διεθνούς Κέντρου 
Ναζιστικών Διώξεων. 
Το να πεθάνει ένας άνδρας 33 χρονών στο Mauthausen, ήταν μέρος της καθημερινότητας. Το να 
δολοφονηθεί στο θάλαμο αερίων του Hartheim, στο πλαίσιο της διάκρισης των φυλετικά 
ανεπιθύμητων είναι ρατσιστικό έγκλημα. 
Η έρευνα μου στο "Death reports from the "Erholungsheim" Hartheim, 11.04.1944 - 08.01.1945", 
αφορά αποκλειστικά και μόνο τους Έλληνες θύματα του ναζιστικού ρατσισμού της τελευταίας φάσης 
του "NS-Aktion 14f13", της δολοφονίας των σκλάβων εργατών των στρατοπέδων συγκέντρωσης και 
είναι διαθέσιμη για επαλήθευση και περαιτέρω επέκταση σε όποιον συνειδητά θελήσει να ρίξει μια 
χούφτα χώμα στις στάχτες. 
 
Με την ελπίδα να ανεγερθεί μνημείο στην μνήμη των θυμάτων του δολοφονικού ναζιστικού 
ρατσισμού. 
(Οι Ναζί πίστευαν ότι οι ανώτερες φυλές είχαν όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να 
υποτάξουν ακόμη και να εξοντώσουν τις υποδεέστερες Οι Έλληνες ήταν «Sauvolk» (Λαός 
γουρουνιών), «Schleichhändlern, Dieben und Arbeitsscheuen» (λαθρέμποροι, κλέφτες και 
τεμπέληδες) και σύμφωνα με το ρατσιστικό στερεότυπο του Χίτλερ «levantinischen Untermenschen» 
(Λεβαντίνοι υπάνθρωποι) που ανήκαν στα φυλετικά ανεπιθύμητα εθνικά κατώτερα όντα.). 
Με την ελπίδα να μάθουν οι Έλληνες ότι στο μνημείο του Schloss Ηartheim βρίσκεται στάχτη «Απ΄ 
τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά». 
Με την ελπίδα της αποκαθήλωσης του αίσχους των ναζιστών δολοφόνων που τιμώνται στην πατρίδα 
μας. 
 
 
Αγνοώντας τις όποιες φωνές λένε «Ποιος θυμάται σήμερα τους Έλληνες» δεν συμμετέχω στον 
πόλεμο της μνήμης. 
 
 
 
Χρηστίνα Σ. Σωτήρχου 

  



Από το "Aktion T-4" στο "NS-Aktion 14f13"  

Για το Πρόγραμμα Ευθανασίας T-4, την μαζική δολοφονία των αναπήρων ως "ανεπιθύμητων" στοιχείων 
του πληθυσμού στη Γερμανία και στις κατεχόμενες από τους Ναζιστές περιοχές, έχω ήδη αναφερθεί στην 
ανάρτησή μας: 3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία / 3.12.2015/ 
http://www.ionikienotita.gr/?p=5728 
Ο Αδόλφος Χίτλερ ενέκρινε με την προχρονολογημένη διαταγή της 1ης Σεπτεμβρίου 1939 την έναρξη του 
προγράμματος της συστηματικής εξολόθρευσης των Γερμανών που οι Ναζί θεωρούσαν ότι «δεν τους άξιζε 
να ζουν». Ανεπιθύμητοι ήταν εκείνοι που θεωρούνταν παραμορφωμένοι, ακρωτηριασμένοι, ανάπηροι, 
άτομα που έπασχαν από διανοητικές ασθένειες και οι ηλικιωμένοι δηλαδή άτομα που δεν ανταποκρίνονται 
στο ιδεώδες περί μιας «ανώτερης φυλής». 
Στις 3 Αυγούστου 1941 ο καθολικός επίσκοπος Clemens August Graf von Galen, κατήγγειλε τις 
δολοφονίες στο πλαίσιο δημόσιου θρησκευτικού κηρύγματος και έθεσε το ερώτημα αν οι ανάπηροι 
πολέμου Γερμανοί στρατιώτες θα ενέπιπταν επίσης στο πρόγραμμα. 
Το θεωρητικά μυστικό Πρόγραμμα Ευθανασίας T-4, τερματίστηκε επίσημα με διαταγή του Χίτλερ στις 24 
Αυγούστου 1941, αφού είχαν δολοφονηθεί περίπου 70.000 Γερμανοί και Αυστριακοί διανοητικά ή 
σωματικά ανάπηροι. Το αποτρόπαιο έγκλημα της χρησιμοποίησης των αναπήρων ως πειραματόζωα σε 
επώδυνα πειράματα, ο βασανισμός, η λιμοκτονία, η εν ψυχρώ δολοφονία και τέλος ο τεμαχισμός τους 
προς χάριν της διεστραμμένης Ναζιστικής Ιατρικής, συνεχίστηκαν κρυφά σε μεμονωμένες περιπτώσεις.  
Στην Ελλάδα, η δοσιλογική κυβέρνηση επίσημα χαρακτήριζε τους ανάπηρους πολέμου «κηφήνες» κατά 
παράφραση των ναζιστικών χαρακτηρισμών «χαραμοφάηδες», «επαχθείς ζωές», «άχρηστα παράσιτα». 
Στις 27 Νοεμβρίου 1943, εκτελείται η ηγεσία του Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. Ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου, δικηγόρος Διονύσιος Γονατάς που είχε χάσει τα δυο του πόδια στην Αλβανία 
εκτελέστηκε δεμένος σε πάσσαλο. Στις 2 π.μ. της 30ης Νοεμβρίου 1943, τα τάγματα ασφαλείας κάνουν 
έφοδο στα νοσοκομεία που νοσηλεύουν ανάπηρους πολέμου, τους μεταφέρουν στις φυλακές Χατζηκώστα 
και στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου και τα ξημερώματα εκτελούν 283.  
Την άνοιξη του 1941 ο Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler συναντήθηκε με τον Philip Bouhler, τον  
επικεφαλή της Καγκελαρίας, του NSDAP και εκπρόσωπου του Χίτλερ για την «ευθανασία» των ψυχικά 
ασθενών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, για μια συμφωνία σχετικά με την «ανακούφιση» 
στρατοπέδων συγκέντρωσης που ελέγχονταν από τα SS, από τους «άρρωστους» και «ανίκανους για 
εργασία» κρατουμένους. 

NS-Aktion 14f13 

Το πρόγραμμα "NS-Aktion 14f13" ή «Sonderbehandlung (ειδική μεταχείριση) 14f13», ήταν μια εκστρατεία 
του Τρίτου Ράιχ για τη δολοφονία των κρατουμένων των ναζιστών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Το "NS-
Aktion 14f13", αφορούσε την επιλογή και τη δολοφονία ως "άρρωστων", "ηλικιωμένων" και "ανίκανων να 
εργαστούν", κρατουμένων των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης από το 1941 έως το 1945.  
Ο συνδυασμός αριθμών και γραμμάτων προέκυψε από το ενιαίο σχέδιο αρχείων SS και αποτελείται από 
τον αριθμό "14" για την επιθεώρηση των στρατοπέδων συγκέντρωσης, το γράμμα "f" για θανάτους και 
τον αριθμό "13" για τον τύπο θανάτου, δολοφονία με αέριο στα κέντρα δολοφονίας της οργάνωσης 
T-4.  
Οι φυσικοί θάνατοι χαρακτηρίστηκαν με τον αριθμό αρχείου "14f1", η αυτοκτονία ή θάνατος λόγω 
ατυχήματος με το "14f2", πυροβολήθηκε κατά την προσπάθεια διαφυγής με το "14f3" κ.λπ. Η εκτέλεση 
σοβιετικών αιχμαλώτων πολέμου στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατατέθηκε με τον αριθμό αρχείου 
"14f14", η στείρωση των κρατουμένων "14h7". 
Η "ειδική μεταχείριση" ήταν ο κοινός όρος για τη δολοφονία. 
Σε αντίθεση με την "Aktion T-4", η οποία ήταν επενδυμένη με εξωτερικά κίνητρα, όπως «παραχώρηση του 
θανάτου του ελέους», η "NS-Aktion 14f13" διέκοψε όλους τους ψευδείς λόγους και μείωσε τους 
κρατούμενους στην καθαρά χρησιμότητα τους ως εργαζόμενοι. Ταυτόχρονα, τα κριτήρια επιλογής 
ανάμιξαν επίσης καθαρές ρατσιστικές πτυχές χωρίς να εξεταστεί η κατάσταση της υγείας των τους. 
Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων του προγράμματος "NS-Aktion 14f13" είναι αβέβαιος, αλλά πιστεύεται 
ότι υπερβαίνει τα 20.000.   

http://www.ionikienotita.gr/?p=5728


Το πρόγραμμα "NS-Aktion 14f13", είχε σχετικά μικρό πεδίο εφαρμογής σε σύγκριση με τις δολοφονίες στα 
στρατόπεδα θανάτου, αλλά παρείχε μια σημαντική σύνδεση μεταξύ της "Aktion T-4" και της επακόλουθης 
μαζικής δολοφονίας των Aktion Reinhard, Auschwitz κλπ. Το "NS-Aktion 14f13" μετέφερε τις πρακτικές 
του προγράμματος «ευθανασίας» στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, βοηθώντας έτσι στη δημιουργία 
στρατοπέδων διπλού σκοπού, εργασίας και εξόντωσης. Επιπλέον, σε κάποιο βαθμό, το "NS-Aktion14f13 
" παρείχε το μοντέλο για μελλοντικές μεθόδους, ιδιαίτερα όσον αφορά την «επιλογή» των θυμάτων. 
Για την «ευθανασία» των σκλάβων εργατών των στρατοπέδων συγκέντρωσης χρησιμοποιήθηκε το 
«έμπειρο» προσωπικό και οι εγκαταστάσεις της "Aktion T-4" που δεν ήταν πλέον «απασχολημένες» μετά 
την τον επίσημο τερματισμό του προγράμματος στις 24 Αυγούστου 1941.  
Τα τρία ναζιστικά κέντρα δολοφονίας "NS-Aktion 14f13", επιλεγμένων κρατουμένων με αέριο ήταν:  

➢ Bernburg (επικεφαλής Irmfried Eberl) 
➢ Sonnenstein (επικεφαλής Horst Schumann) και 
➢ Hartheim (επικεφαλείς Rudolf Lonauer και Georg Renno). 

Μετά την έναρξη της επιχείρησης τον Απρίλιο του 1941, μια ομάδα γιατρών άρχισε να επισκέφθηκε τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης για να επιλέξει "άρρωστους" και "ανίκανους" κρατούμενους για «εξάλειψη». 
Για να επιταχυνθεί η διαδικασία, οι διοικητές των στρατοπέδων έκαναν μια προκαταρκτική λίστα επιλογής 
κατά τα πρότυπα  του "Aktion T-4". Αυτό άφησε μόνο μερικές ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν, 
όπως προσωπικές πληροφορίες, ημερομηνία εισδοχής στο στρατόπεδο, διάγνωση ανίατης ασθένειας, 
τραυματισμοί πολέμου, ποινική παραπομπή βάσει του ποινικού κώδικα του Τρίτου Ράιχ και τυχόν 
προηγούμενα αδικήματα. Οι κρατούμενοι που αποτελούσαν το «νεκρό βάρος» (ballastexistenzen), 
δηλαδή όσοι δεν μπορούσαν να εργαστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή καταστεί ουσιαστικά ανίκανοι 
για εργασία, έπρεπε να συγκεντρωθούν και να παρουσιαστούν στους γιατρούς για απόσυρση από την 
υπηρεσία. 
Η πρώτη γνωστή επιλογή πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 1941 στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 
Sachsenhausen. Μέχρι το καλοκαίρι του 1941, τουλάχιστον 400 κρατούμενοι είχαν δολοφονηθεί. Κατά την 
ίδια περίοδο, 450 κρατούμενοι από το Buchenwald και 575 από το Auschwitz θανατώθηκαν στο θάλαμο 
αερίων του Sonnenstein. 1.000 κρατούμενοι από το στρατόπεδο του Mauthausen δολοφονήθηκαν στο 
Hartheim. Από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 1941, 3.000 κρατούμενοι από το στρατόπεδο 
συγκέντρωσης του Dachau και πάνω από 1.000 από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Mauthausen και το 
δίδυμο στρατόπεδό του Gusen δολοφονήθηκαν στο θάλαμο αερίων του Hartheim. Το ίδιο συνέβη στους 
κρατούμενους από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Flossenbürg, το στρατόπεδο συγκέντρωσης 
Neuengamme και στρατόπεδο συγκέντρωσης Ravensbrück. Την επόμενη περίοδο, 1.000 κρατούμενοι 
από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Buchenwald , 850 από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Ravensbrück 
και 214 από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Groß-Rosen δολοφονήθηκαν στο Sonnenstein και Bernburg. 
Τον Μάρτιο και Απρίλιο του 1942, περίπου 1.600 επιλεγμένες γυναίκες από το στρατόπεδο συγκέντρωσης 
Ravensbrück δολοφονήθηκαν στο θάλαμο αερίων του Bernburg. 
Καθώς η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού έγινε κρίσιμη, η πολιτική της "NS-Aktion 14f13" άλλαξε. Στις 28 
Μαρτίου 1942, το γραφείο της επιθεώρησης των στρατοπέδων συγκέντρωσης έστειλε επιστολή σε όλους 
τους διοικητές του στρατοπέδου, σύμφωνα με την ποια δεν τηρούνταν οι κανονισμοί κατά την επιλογή των 
κρατουμένων αφού για παράδειγμα «42 από τους 51 κρατούμενους που επιλέχθηκαν για ειδική 
μεταχείριση 14f13, μπορούσαν να επιστρέψουν στη δουλειά μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, 
οπότε δεν ήταν πλέον απαραίτητο να εφαρμοστεί ειδική μεταχείριση σε αυτούς» 
Μέχρι τον Απρίλιο του 1943, ο Himmler μείωσε περαιτέρω την εφαρμογή του "NS-Aktion 14f13" «Μόνο οι 
ψυχικά άρρωστοι κρατούμενοι θα πρέπει να επιλέγονται από τις αρμόδιες ιατρικές επιτροπές για τη 
λειτουργία "NS-Aktion 14f13". Όλοι οι άλλοι κρατούμενοι που είναι ανίκανοι για εργασία θα είναι εξαιρούνται 
από αυτήν τη λειτουργία. Οι ασθενείς σε κλίνη πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη εργασία που μπορεί να 
εκτελεστεί στο κρεβάτι». 
Αυτή η εντολή δεν εμπόδισε τους ιατρούς του στρατοπέδου να συνεχίσουν να σκοτώνουν κρατούμενους 
με δική τους πρωτοβουλία. Οι φυλακισμένοι είτε σκοτώθηκαν στο ίδιο το στρατόπεδο είτε στάλθηκαν σε 
στρατόπεδο εξοπλισμένο με θαλάμους αερίου. 
Σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, απαιτείται μόνο η εγκατάσταση θανάτωσης του Hartheim 
για τους επιλεγμένους κρατούμενους.Tα ιδρύματα Bernburg και Sonnenstein έκλεισαν.  
Ως μέρος της "NS-Aktion 14f13", το Hartheim έγινε το ίδρυμα στο οποίο δολοφονήθηκαν οι περισσότεροι 
κρατούμενοι από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο αριθμός τους εκτιμάται σε 12.000 
Η πρώτη φάση του προγράμματος "NS-Aktion 14f13" τελείωσε. 



Δεύτερη φάση, 11.4.1944 έως και 8.1.1945: «Διακοπές» στο Κάστρο Hartheim 

Στις 11 Απριλίου 1944, εκδόθηκε μια νέα εντολή: H «ευθανασία» των κρατουμένων επανήλθε.  
Τώρα οι επιλογές δεν έγιναν από το προσωπικό του "Aktion T-4", αλλά από τους γιατρούς του 
στρατοπέδου. 
Οι «γιατροί» του στρατοπέδου Mauthausen 
Eduard Krebsbach, ο διευθυντής γιατρός των SS, απολάμβανε τη δολοφονία των κρατουμένων με έγχυση 
βενζίνης ή φαινόλης ενδοφλεβίως. Καταδικάστηκε σε θάνατο από αμερικανικό στρατιωτικό δικαστήριο στο 
Dachau στις 13 Μαΐου 1946 και στη συνέχεια απαγχονίστηκε στη φυλακή Landsberg στις 28 Μαΐου 1947. 
Ο Aribert Heim, γνωστός ως «Mengele of Mauthausen» ή "Δόκτωρ Θάνατος", γιατρός των SS, διέφυγε και δεν 
δικάστηκε ποτέ. Έκανε "ιατρικά πειράματα", πραγματοποιούσε "εγχειρήσεις" χωρίς αναισθητικό σε 
κρατουμένους, από τους οποίους αφαιρούσε όργανα, θέλοντας να διαπιστώσει τις αντοχές τους στον πόνο και 
μετρώντας πόσο χρόνο χρειάζονταν για να αποβιώσουν. Έκανε ενέσεις με βενζίνη, νερό ή υδροκυάνιο και άλλα 
δηλητήρια απευθείας στην καρδιά των κρατουμένων, μετρώντας με χρονόμετρο και πάλι τον χρόνο αντοχής. 
Χόμπι του ήταν να επιλέγει τους κρατούμενους που θα αποκεφάλιζε κρατώντας τα κρανία για τη συλλογή του. 
Ο Heim δεν εντοπίστηκε και παρέμενε μέχρι πολύ πρόσφατα ο υπ' αριθμόν 2 καταζητούμενος στον σχετικό 
κατάλογο των εγκληματιών Ναζί, παρά το γεγονός ότι το Κέντρο Βίζενταλ προσέφερε αμοιβή περίπου 500.000$. 

Στο Mauthausen και στο υποστρατόπεδό του Gusen, συνήθως την ημέρα πριν από τη μεταφορά, ο γιατρός 
του στρατοπέδου ενημέρωνε τον αρχηγό του μπλοκ (Blockältester) ότι θα υπήρχε μεταφορά σε ένα 
«στρατόπεδο ανάρρωσης» την επόμενη ημέρα, και διευκρίνιζε τον αριθμό των κρατουμένων που θα 
μεταφερθούν. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας φάσης του "NS-Aktion 14f13", από τις 11.4.1944 έως και 
8.1.1945, 3.288 καταναγκαστικοί εργάτες από το Mauthausen και το Gusen δολοφονήθηκαν στο 
θάλαμο αερίων του Hartheim.  
Στα έγγραφα, η δολοφονία καλύφθηκε με όρους όπως «συνταξιοδότηση» ή «διακοπές».  
Οι θάνατοι καταγράφονταν από το αρμόδιο γραφείο του στρατοπέδου. Το στρατόπεδο 
σημειωνόταν ως ο τόπος του θανάτου μαζί με μία πλασματική αιτία θανάτου. 
Στο στρατόπεδο του Mauthausen η κύρια μέθοδος εξόντωσης ήταν ο θάνατος μέσω ασιτίας και σκληρής 
εργασίας. Το 1940-1942 το μέσο βάρος ενός κρατουμένου ήταν περίπου 40 κιλά.  
Άλλες μέθοδοι εξόντωσης ήταν κυρίως: 
➢ Δωμάτια τιμωρίας: δωμάτια περίπου 7 m² στα οποία οι κρατούμενοι δεν έλαβαν φαγητό ή νερό και 

πέθαναν μετά από περίπου 12 ημέρες. 
➢ Μαστίγωμα: 25 μαστιγώσεις του κρατούμενου που ο ίδιος έπρεπε να μετρήσει δυνατά και στα γερμανικά. 

Αν έκανε λάθος, η τιμωρία θα ξεκινούσε από την αρχή. 
➢ Πτώση από μεγάλο ύψος: Οι τρόφιμοι σπρώχνωνταν σκόπιμα από την κορυφή του λατομείου, που 

ονομάζεται «τείχος αλεξιπτωτιστών». 
➢ Θάλαμοι αερίου: Το 1941 τα SS κατασκεύασαν θάλαμο αερίων στο Mauthausen για τη συστηματική 

δολοφονία μεγάλων ομάδων ανθρώπων. 
➢ Κινητοί θάλαμοι αερίων: ένα φορτηγό με σωλήνα αερίων που κατευθύνεται προς το εσωτερικό, το οποίο 

πήγαινε μπρος-πίσω μεταξύ Mauthausen και Gusen  
➢ Παγωμένο νερό: Περίπου 3.000 τρόφιμοι πέθαναν από υποθερμία λόγω του ότι αναγκάστηκαν να 

παραμείνουν κάτω από ένα ρεύμα παγωμένου νερού για αρκετές ώρες 
➢ Μαζικές εκτελέσεις. 
➢ Ιατρικά πειράματα. 
➢ Αφαίμαξη: αρκετές εκατοντάδες κρατούμενοι έδιναν αίμα μέχρι θανάτου και το αίμα που συλλέχθηκε 

στάλθηκε στο Ανατολικό Μέτωπο. 
➢ Απαγχονισμός. 
➢ Πείνα: Μόνο στο στρατόπεδο του Mauthausen, περίπου 2.000 κρατούμενοι την εβδομάδα στερούνται 

τροφής μέχρι θανάτου. 
➢ Εκτελέσεις από τα SS. 

Τα θύματα της ναζιστικής διαστροφής "NS-Aktion 14f13" γνώριζαν ότι οδηγούνται στο θάνατο 
επειδή μετά από κάθε δολοφονία, τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων επέστρεφαν στην 
αποθήκη διανομής του στρατοπέδου. Τον τρόπο μόνο δεν γνώριζαν. 
Μετά και την τελευταία δολοφονία, οι ναζί φρόντισαν να καλύψουν τα ίχνη τους με την 
αποσυναρμολόγηση των δολοφονικών εγκαταστάσεων. 
Το έγκλημα της δολοφονίας των σκλάβων εργατών του Mauthausen στο θάλαμο αερίων του 
Hartheim, ήρθε στο φως το 1946, κατά τη διάρκεια της δίκης: Dachau Trials/ US. vs. Hans 
Altfuldisch, et al   



Βαδίζοντας στα βήματα των Ελλήνων 

Σήμερα είναι πλέον γνωστή η διαδικασία εξόντωσης. Αν και οι Ναζί αποσυναρμολόγησαν την 
δολοφονική εγκατάσταση, αυτή έχει ανακατασκευαστεί και το Κάστρο Hartheim διατηρείται ζωντανή 
τη μνήμη των θυμάτων. 
Η μετατροπή του Κάστρου Hartheim σε κέντρο δολοφονίας πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1940 
σε λίγες μόνο εβδομάδες. Μαζί με άλλες εργασίες ανακαίνισης, σε δύο δωμάτια στο ανατολικό τμήμα 
του κτηρίου έγινε η εγκατάσταση ενός θαλάμου αερίου και ενός κρεματόριου. 
Τα μεγάλα γκρίζα λεωφορεία σταματούσαν στη δυτική πλευρά του κάστρου. Χτίστηκε ένα ξύλινο 
υπόστεγο για να προστατεύει από τα αδιάκριτα βλέμματα και να εμποδίζει τα θύματα να κινηθούν 
προς την έξοδο. Επέτρεπε μόνο να εισέλθουν σε ένα μέρος της αυλής του κάστρου οριοθετημένο 
από ένα ξύλινο κουβούκλιο μέσω μιας στενής πλαϊνής εισόδου στη βορειοδυτική γωνία. Η στοά στη 
βόρεια πλευρά του κάστρου χωρίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την εσωτερική αυλή με ένα υπόστεγο 
από το 1940 έως το 1944. Αυτό καθιστούσε σχεδόν αδύνατο τα θύματα των δολοφονιών να εισέλθουν 
στην αυλή του Κάστρου. Αντ 'αυτού, διευκόλυνε τους δράστες να οδηγήσουν τα θύματα στα 
λειτουργικά δωμάτια της δολοφονικής επιχείρησης. Η πρώτη στάση ήταν το δωμάτιο που γδύνονταν. 
Στην αίθουσα εξετάσεων, ο γιατρός εξακρίβωνε την ταυτότητα του θύματος και εξέταζε την παρουσία 
χρυσών δοντιών. Αν το θύμα είχε χρυσά δόντια, σημείωνε ένα σταυρό στην πλάτη του για να 
αφαιρεθούν μετά τη θανάτωσή του από τους χειριστές των κλιβάνων του κρεματόριου. 
Αμέσως μετά την «εξέταση» τα θύματα οδηγούνταν σε ομάδες 30 έως 60 ατόμων στο θάλαμο αερίων, 
ένα μικρό δωμάτιο 25m2 περίπου, που διαχωριζόταν από την αίθουσα εξέτασης με στεγανή ατσάλινη 
πόρτα. Για να εξαπατήσουν τα θύματα, υπήρχαν τρεις κεφαλές ντους στο ταβάνι. Η δολοφονία 
πραγματοποιείτο με την εισαγωγή μονοξειδίου του άνθρακα μέσω ενός διάτρητου σωλήνα κοντά στο 
πάτωμα. Υπήρχε ένα «ματάκι» στην πόρτα μέσω του οποίου μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη 
διαδικασία της θανάτωσης. 
Το άνοιγμα της στρόφιγγας του μονοξειδίου του άνθρακα και συνεπώς, η άμεση πράξη της 
δολοφονίας γινόταν από τους γιατρούς, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και από τους "Brenner". 
Μετά από δέκα έως δεκαπέντε λεπτά, οι άνθρωποι ήταν νεκροί. Δίπλα στο θάλαμο αερίων υπήρχε 
ένα μικρό τεχνικό δωμάτιο που αποθηκεύονταν οι φιάλες του αερίου που παραλαμβάνονταν από την 
εταιρεία IG Farben από την Ludwigshafen. (Δίκη για εγκλήματα πολέμου: The United States of America vs. 
Carl Krauch, et al., also known as the IG Farben Trial). 
Μετά τη διαδικασία της δολοφονίας, το αέριο αποστραγγίζονταν και οι "Brenner" μετέφεραν τα 
πτώματα των θυμάτων στο λεγόμενο νεκροτομείο όπου συχνά παρέμεναν για αρκετές ημέρες μέχρι 
να καούν στο κρεματόριο. 
Ο κλίβανος κρεματόριου που εγκαταστάθηκε στο Schloss Hartheim είχε δύο θαλάμους καύσης στους 
οποίους έως και οκτώ νεκροί θα μπορούσαν να καούν ταυτόχρονα. Ο κλίβανος πυροδοτείτo με χρήση 
οπτάνθρακα (κωκ). Δεδομένου ότι δεν μπορούσε να καεί ολόκληρο το σώμα του θύματος, 
χρησιμοποιήθηκε ένας ηλεκτρικός μύλος οστών για να αλέσει τα οστά των νεκρών. 
Στην αρχή της δολοφονικής δράσης, οι οδηγοί των γκρι λεωφορείων είχαν το πρόσθετο καθήκον 
παραλάβουν τις στάχτες από το κρεματόριο, τις οποίες οι "Brenner" συσκεύαζαν σε σάκους και να τις 
να μεταφέρουν σε απόσταση τεσσάρων χιλιόμετρων για να τις αδειάσουν στον Δούναβη  
Το 2001, ένα πέτρινο μνημείο ανεγέρθηκε στην όχθη του Δούναβη στο σημείο που όπου οι χύθηκαν 
οι στάχτες των θυμάτων του Hartheim. Η επιγραφή στην πέτρα προέρχεται από τον Αυστριακό 
συγγραφέα Franz Rieger : "Το νερό διέγραψε τα ίχνη που διατηρεί η μνήμη." Ένας πρόσθετος 
πίνακας πληροφοριών εξηγεί το ιστορικό πλαίσιο. 
Η συχνή μεταφορά της στάχτης στο Δούναβη ενείχε τον κίνδυνο να κινήσει τις υποψίες του τοπικού 
πληθυσμού. Για το λόγο αυτό άρχισαν να θάβουν τις στάχτες σε λάκκους στον κήπο του κάστρου. 
Το 2001 κατά την διάρκεια εργασιών σε έναν σωλήνα θέρμανσης στην ανατολική πλευρά του 
Κάστρου ανακαλύφθηκαν προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων που είχαν ταφεί από το προσωπικό 
της ομάδας δολοφονίας. Βρέθηκαν επίσης και λάκκοι που περιείχαν τις στάχτες και τα υπολείμματα 
των οστών από το κρεματόριο.  



«Το νερό διέγραψε τα ίχνη που διατηρεί η μνήμη» 

 
 
Νεκροταφείο του Κάστρου Hartheim, «Μας δόθηκε πίσω η ανθρώπινη αξιοπρέπεια»  

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

http://www.schloss-hartheim.at/index.php/gedenken-ausstellung/gedenkstaette/friedhof


«Το πρόγραμμα "NS-Aktion 14f13"αντιπροσώπευε ένα ακόμη βήμα στο δρόμο για τη 
διάκριση και την απομόνωση πολιτικά και φυλετικά ανεπιθύμητων, μέσω της 
χρηστικής δολοφονίας με κίνητρο τον καθαρά ρατσιστικό μαζικό φόνο».  
 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης του "NS-Aktion 14f13", από τις 11.4.1944 έως και 
8.1.1945, 61 Έλληνες καταναγκαστικοί εργάτες από το Mauthausen και το δίδυμο στρατόπεδό 
του Gusen δολοφονήθηκαν στο θάλαμο αερίων του Hartheim.  
Κανένα από τα θύματα δεν ήταν Έλληνας Εβραίος. 
Η πλειοψηφία των θυμάτων, 55 σε σύνολο 61, δηλαδή σε ποσοστό 90% ήταν Κρήτες. 
 
Οι 30 Κρήτες, θύματα του δολοφονικού ναζιστικού ρατσισμού (38229 έως και 38371) (Η σύλληψη 

των Ηρακλειωτών έγινε τα ξημερώματα της 15ης Ιουνίου του 1943, στο Μεγάλο Μπλόκο της Κρήτης, πηγή: 

Ελευθέριος Στεφάνου Φοινίτσης https://archive.patris.gr/articles/62704/24506) έφτασαν στο Mauthausen 
στις 4.11.1943 από το στρατόπεδο Sipo του Βελιγραδίου. 
Οι 25 Κρήτες, θύματα του δολοφονικού ναζιστικού ρατσισμού (64784 έως και 65169) 
προέρχονται από μια μεγάλη μεταφορά Κρητών από το στρατόπεδο Sipo του Βελιγραδίου 
στο Mauthausen που έγινε 2.5.1944  
Ο Αγρινιώτης κτηματίας Σωτήρης Κάπελλας (ο συγκρατούμενος αδελφός του Χριστόφορος, 
πέθανε στο Mauthausen στις 12.4.1944) και ο Γιαννιώτης μαθητής Σπύρος Κωνσταντίνου (ένας 
από τους πέντε Γιαννιώτες μαθητές, ο συγκρατούμενος μαθητής Γιάννης Παπαδόπουλος πέθανε 
αμέσως μετά την απελευθέρωση του Mauthausen στις 5 προς 6 Μαΐου 1945) ήταν δύο από τους 53 
Έλληνες που στάλθηκαν στις 20/12/1942 στο Ιταλικό στρατόπεδο Ferramonti της Καλαβρίας 
και κατόπιν στο Dachau, στο Mauthausen και στην τελική λύση του Erholungsheim Hartheim. 
 

  

https://archive.patris.gr/articles/62704/24506


«Ένα άτομο ξεχνιέται μόνο αν ξεχαστεί το όνομά του» 
 
 
 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 
Schloss Ηartheim 

Πρ.αριθμός. 
Ματχάουζεν 

Ονοματεπώνυμο Ημ. 
γέννησης 

Τόπος διαμονής 

1.7.1944 38243 ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30.1.1901 Αλάτσατα  

1.7.1944 38288 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 1884, 1924 Τσικαλαριά Χανίων. 

1.7.1944 38308 ΝΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του ΙΩΑΝΝΗ 

5.3.1889 Ζάκρος Λασιθίου 

3.7.1944 38359 ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15.1.1882 Βούβες Χανίων 

3.7.1944 38229 ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25.11.1893 Χερσόνησος Ηρακλείου  

3.7.1944 38232 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 

2.1.1904 Χριστός Λασιθίου 

4.7.1944 38316 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ 

29.3.1899  Ιεράπετρα Λασιθίου 

4.7.1944 38339 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του 
ΙΩΑΝΝΗ 

10.2.1889 Κρουσώνας Ηρακλείου 

4.7.1944 38355 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.1.1898 Ηράκλειο 
(γεν.Αλικαρνασσός) 

4.7.1944 38366 ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.2.1896 Βρουχάς Λασιθίου 

12.7.1944 38351 ΤΙΣΠΙΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20.5.1897 Ικετή 

12.7.1944 38371 ΒΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20.12.1895 Κρουσώνας Ηρακλείου 

27.7.1944 38266 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

2.2.1906 Ηράκλειο 
(γεν.Κωνσταντινούπολη) 

28.7.1944 38306 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΚΑΝΑΚΗ 

8.11.1907 Χερσόνησος Ηρακλείου 

31.7.1944 38245 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10.4.1900 Νεάπολη 

1.8.1944 38319 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15.8.1899 Δαμαβόλος Ρεθύμνου 

4.8.1944 48660 ΤZΟΥΡΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22.1.1922  

9.8.1944 38251 ΤΖΑΡΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17.9.1910 Πόμπια Ηρακλείου 

9.8.1944 38244 ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤ. 

10.2.1902 Αλάτσατα  

9.8.1944 38254 ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

14.9.1910 Αλάτσατα 

9.8.1944 38257 ΓΕΜΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25.6.1914 Αλάτσατα 

11.8.1944 38298 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1914 Μαλάξα Χανίων 

11.8.1944 38315 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ 

15.8.1905 Χανιά 

11.8.1844 38340 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.1.1911 Κάτω Βάθεια Ηρακλείου 

12.8.1944 38368 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

10.2.1910 Πισκοκέφαλον Λασιθίου 

25.8.1944 20121 ΦΟΥΓΙΑΞΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20.12.1914 Αθήνα 

31.8.1944 40499 ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 23.10.1893 Αγρίνιο 

1.9.1944 38280 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

15.3.1918  Κοξαρέ Ρεθύμνου 

7.9.1944 38284 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4.2.1894 Βραχάσι Λασιθίου 

25.9.1944 65096 ΣΕΤΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.11.1919 Ηράκλειο 

27.9.1944 65111 ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17.1.1903 Ρέθυμνο 

28.9.1944 38353 ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25.3.1913 Μεράκλειον 

6.10.1944 64883 ΜΠΟΥΛΝΤΑΔΑΚΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

10.1.1911 Μεσκλά Χανίων  

6.10.1944 64836 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20.4.1905 Αγία Ρουμέλη 

7.10.1944 65169 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.10.1893 Λιβάδα Χανίων 

12.10.1944 38297 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 29.6.1921 Βλιθιά Χανίων 

6.11.1944 64968 ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 10.5.1904 Μούλετε Χανίων 

7.11.1944 65037 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1.1.1914 Μεσκλά Χανίων 



ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 
Schloss Ηartheim 

Πρ.αριθμός. 
Ματχάουζεν 

Ονοματεπώνυμο Ημ. 
γέννησης 

Τόπος διαμονής  

1.12.1944 64807 ΧΑΤΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 26.11.1906 Λιβάδα Χανίων 

2.12.1944 64861 ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 20.7.1910 Πρασσές 

2.12.1944 65067 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10.8.1892 Κάνδανος Χανίων 

4.12.1944 64784 ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  4.11.1889 Καστέλι 

4.12.1944 64789 ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16.8.1918 Προύσα 

5.12.1944 64903 ΚΑΝΤΙΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16.4.1923 Θέρισο Χανίων 

5.12.1944 38296 ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.5.1916 Ηράκλειο (γεν.ΧΙΟΣ) 

5.12.1944 64965 ΜΑΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.11.1920 Θέρισο Χανίων 

5.12.1944 64973 ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.5.1892 Κουνάβι 

5.12.1944 64999 ΜΕΛΙΣΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.1911 Πρασσές 

5.12.1944 65018 ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26.2.1909 Φουρνές Χανίων 

7.12.1944 37742 ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΙΑΣΩΝ 6.7.1920  

9.12.1944 64809 ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17.2.1918 Παλιούρι 

12.12.1944 38303 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

25.9.1914 Σώκια 

13.12.1944 65122 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15.7.1924 Ζούρβα Χανίων 

13.12.1944 65027 ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 12.9.1909 Λιβαδάς Χανίων 

14.12.1944 65068 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

20.4.1922 Σέλινο Χανίων 

6.1.1945 64839 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20.10.1907 Μεσκλά Χανίων 

8.1.1945 64969 ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26.10.1918 Λάκκοι Χανίων 

8.1.1945 65054 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 5.4.1906 Πρινές Ρεθύμνου 

8.1.1945 20219 ΤΣΙΓΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10.9.1920 Φλώρινα 

8.1.1945 40601 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  1.1.1922 Ιωάννινα 
(γεν.Αδριανούπολη) 

 
  



8.1.1945, ο τελευταίος καπνός στο Hartheim. 
64969 ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  26.10.1918 Λάκκοι Χανίων 

65054 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ   05.04.1906 Πρινές Ρεθύμνου 

20219 ΤΣΙΓΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   10.09.1920 Φλώρινα 

40601 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   01.01.1922 Ιωάννινα 

 


