
Όταν ξεκίνησα να γράφω για την εξέγερση των Ελλήνων Εβραίων στο Άουσβιτς ΙΙ, σε καμμία 
περίπτωση δεν θα ήθελα να μεταφέρω ανακρίβειες, αφού γράφτηκαν πολλά και από πολλούς 
παρόντες και απόντες. 
Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να τοποθετήσω τον εαυτό μου στη θέση του διαπρεπούς Έλληνα 
ιστορικού, που από την ασφάλεια του Λονδίνου έγραψε την «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως»  
αναφέροντας τα γεγονότα διαφορετικά από τον πρωταγωνιστή και παρόντα Θ. Κολοκοτρώνη. Δεν θα 
ήθελα να βρεθεί κανείς να πει για μένα: «Απορίας δε άξιον είναι αφού τοιαύτην ύλην ακατέργαστον 
συνήθροισε, πως ετόλμησε να ονομάση το βιβλίον του Ιστορίαν της Ελληνικής Επαναστάσεως». 
Γνωρίζετε ότι τεκμηριώνω την κάθε λέξη και ίσως αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος που επέλεξα αυτή 
τη φορά να μη μιλήσω εγώ, αλλά να αναφερθεί στο γεγονός αυτό ένας άνθρωπος που ο λόγος του 
είναι τεκμηριωμένα αληθής.  
Επικοινώνησα με τον κ. Ζαν Κοέν, απόγονο του πρωταγωνιστή και επιζώντα της εξέγερσης Λεών 
Κοέν και σας μεταφέρω την αφήγησή του, καθώς και μια συγκλονιστική συνέντευξη. 
 

Εγώ απλά θα δώσω κάποια ελάχιστα στοιχεία για το «Το μακρύτερο τραίνο θανάτου στην Ελλάδα». 

Χρηστίνα Σ. Σωτήρχου 
 
 
 
“Φίλοι μου, θυμηθείτε: ο Αδόλφος Χίτλερ δεν έπεσε απ’ το διάστημα. Ούτε ήταν ένας και μόνος. Ήταν 
το διαμόρφωμα δεκάδων χιλιάδων αφανών χιτλερίσκων στη Γερμανία και την Αυστρία. Και όχι μόνο 
εκεί. Χιτλερίσκων διάσπαρτων σε μεγάλες και μικρές πόλεις, σε χώρους εργασίας, σε γειτονιές, σε 
συντροφιές, σε οικογένειες. 
Και ο ναζισμός δεν ήταν ιδέα ενός και μόνου διεστραμμένου εγκεφάλου. Ήταν η συμπύκνωση της 
νοσηρής πολιτικής αντίληψης εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων, φορέων του μικροβίου του ρατσισμού, 
του εθνικισμού, της μισαλλοδοξίας, της τελικής λύσης όλων των προβλημάτων με τη βία, τη φωτιά και 
το τσεκούρι. 
Ο ναζισμός δεν άρχισε με τον Χίτλερ, γι’ αυτό και δεν τον πήρε μαζί του, δεν εμφανίστηκε μόνο στη 
Γερμανία, γι’ αυτό και δεν επανεμφανίζεται μόνο εκεί. Αλλά παντού όπου ουσιαστικά κοινωνικά 
προβλήματα τον τρέφουν. Και ο κίνδυνος τώρα δεν είναι η εμφάνιση ενός νέου Χίτλερ και η σπορά 
ενός άλλου μεγάλου πολέμου. Ο κίνδυνος είναι η αδιαφορία για τα αίτια που αναγεννούν τον ναζισμό 
και εν συνεχεία η απάθεια και η ανοχή για ένα φαινόμενο που μπορεί να εξελιχθεί σε μαζική διανοητική 
μόλυνση. 
Οι μεγάλοι πόλεμοι δεν αρχίζουν στα πεδία των μαχών, ούτε οι ολέθριες πολιτικές ιδεολογίες ξεκινούν 
από μαζικές συγκεντρώσεις. Αρχίζουν ανύποπτα στους χώρους της καθημερινής μας ζωής, ξεκινούν 
ακόμη και μέσα απ’ το ίδιο μας το σπίτι. Εκεί φωλιάζουν όλα. Γι’ αυτό μόνο με την πίστη σε μια 
καθημερινή ζωή, που να μας χωράει όλους, απροκατάληπτη και δίκαιη προς όλους μπορούμε έστω 
και καθυστερημένα να πετύχουμε αυτό που τόσο προσδοκούσαμε τον Μάιο του 1945: ένα πραγματικό 
“ποτέ πια”. 

Ιάκωβος Καμπανέλλης 

 

 

  



Κυριακή, 2 Απριλίου 1944.  

 

Στις 2 Απριλίου 1944 ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Ρουφ στην Αθήνα το «μακρύτερο 
τραίνο θανάτου στην Ελλάδα» με προορισμό το Άουσβιτς. Ο συρμός αυτός μετέφερε πάνω από 
4.000 Εβραίους και Εβραίες που είχαν συλληφθεί με τον ίδιο αιφνιδιαστικό τρόπο στην Αθήνα, στην 
περιοχή Πάτρας-Αγρινίου, στη Χαλκίδα, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στην Άρτα, στην 
Πρέβεζα, στα Ιωάννινα, στη Θεσσαλονίκη και στην Καστοριά. Μετά την άφιξη του τρένου στις 11 
Απριλίου στο Άουσβιτς περίπου το 80% των εκτοπισμένων θανατώθηκε αμέσως μετά τη πρώτη 
«διαλογή» στους θαλάμους αερίων του Μπιρκενάου. Σε αυτό τον συρμό βρίσκονταν και περίπου 175 
Εβραίοι και Εβραίες ξένης υπηκοότητας που είχαν συλληφθεί στην Αθήνα. Αυτοί ήταν ως επί το 
πλείστον υπήκοοι ουδέτερων κρατών, με τους Ισπανούς να αποτελούν την πιο πολυάριθμη ομάδα. 
Στη Βιέννη τα βαγόνια με τους ξένους υπηκόους αποσυνδέθηκαν από τον υπόλοιπο συρμό και 
οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκεν - Μπέλζεν, όπου οι ισπανοεβραίοι και 
ισπανοεβραίες έμειναν μέχρι το τέλος του πολέμου. 
 
https://www.occupation-memories.org/bildung/Die-Lehreinheiten/Holocaust/index.html 
 

Στη λίστα καραντίνας του Auschwitz αναφέρεται ως ημερομηνία άφιξης του τραίνου του θανάτου 
από την Αθήνα η 13η Απριλίου 1944 με 1.387 άτομα (και τα δύο στοιχεία διαψεύδονται από άλλα έγγραφα του 

στρατοπέδου). Από αυτά επιλέχθηκαν 320 και πήραν αριθμούς 182440 έως και 182759 (anzahl) και 
1.067 στάλθηκαν στο θάλαμο αερίων (vergast). 

 

Πηγή: Λίστα καραντίνας KL Auschwitz (Πληροφορίες για αριθμούς τατουάζ με ημερομηνία και προέλευση μεταφοράς) 22.10.1943-

3.11.1944/ https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-2-1_1463000/?p=1&doc_id=519499 

  
  

https://www.occupation-memories.org/bildung/Die-Lehreinheiten/Holocaust/index.html
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RSHA: Reichssicherheitshauptamt (Κεντρικό γραφείο ασφαλείας του Ράιχ) 

 
Το Κεντρικό Γραφείο Ασφάλειας του Ράιχ ( RSHA ) ιδρύθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1939 στις αρχές 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από τον Reichsführer SS Heinrich Himmler συγχωνεύοντας την 
Αστυνομία Ασφαλείας (Sipo) και την Υπηρεσία Ασφαλείας (SD). 
Επικεφαλής ήταν ο SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, ο εμπνευστής της «Τελικής Λύσης του 
Εβραϊκού Ζητήματος», υπεύθυνος για πολλά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας. Μετά το θάνατό του στις 4 Ιουνίου 1942 στην Πράγα ως αποτέλεσμα μιας απόπειρας 
δολοφονίας των Τσέχων μαχητών της Αντίστασης, νέος επικεφαλής έγινε στις 30 Ιανουαρίου 1943 ο 
Ernst Kaltenbrunner (Κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 
και καταδικάστηκε σε θάνατο με απαγχονισμό. Η ποινή εκτελέστηκε στις 16 Οκτωβρίου 1946). 
Σε κάθε κατεχόμενη χώρα, διορίστηκε διοικητής της αστυνομίας ασφαλείας και του SD (BdS). 
Στην Αθήνα BdS ήταν ο SS-Standartenführer Walter Blume (Αύγουστος 1943 - τέλη 1944).  
Όπως και το Einsatzgruppen (Ναζιστικές Μονάδες Ειδικής Δράσης, Τάγματα Θανάτου) στο 
παρελθόν, το RSHA συμμετείχε επίσης σε δραστηριότητες πληροφοριών για «ειδική μεταχείριση» 
(δηλαδή τη δολοφονία ) των Εβραίων . 
Στενός συνεργατης και αρωγός του SS-Standartenführer Walter Blume, ήταν ο δοσίλογος Υπουργός 
Εσωτερικων Αναστάσιος Ταβουλάρης. Στις 31/5/1945, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης καταδικάστηκε 
από το ειδικό δικαστήριο δοσιλόγων ερήμην σε ισόβια και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. 
Σύμφωνα με την απόφαση (σ. 60) «Εν γνώσει του αι υπ’ αυτόν υπαγόμεναι αρχαί Ασφαλείας 
παρέδιδον εις τους Γερμανούς τους συλλαμβανομένους πολίτας Ελληνας, οίτινες Γερμανοί 
εφυλάκιζον αυτούς εις Χαϊδάρι». 
Δυστυχώς δεν αναφέρθηκε αν γνώριζε την τύχη των Ελλήνων που φυλακίζονταν στο Χαϊδάρι. 

 
Μεταξύ Οκτωβρίου 1943 και Σεπτεμβρίου 1944, υπό την 
καθοδήγηση του Adolf Eichmann, ο Blume κατάφερε να 
απελάσει περισσότερους από 46.000 Έλληνες Εβραίους, οι 
περισσότεροι από τους οποίους πήγαν στο Άουσβιτς από 
τη Θεσσαλονίκη και 3.000 περίπου από τα στρατόπεδα της 
Ρόδου, της Κω, της Αθήνας, των Ιωαννίνων και της 
Κέρκυρας . 
Επιβράβευσε τους υφισταμένους του, με χρυσά νομίσματα, 
κοσμήματα και ωραία ρούχα που είχαν κλαπεί από τα 
θύματα της απέλασης. 
Το Σεπτέμβριο του 1944, η Ελλάδα θεωρήθηκε «ελεύθερη 
από Εβραίους» και ο Blume επέστρεψε στην έδρα της 
RSHA. 
Στις 10 Απριλίου 1948, καταδικάστηκε σε θάνατο με 
απαγχονισμό, αλλά το 1951 του δόθηκε χάρη και η ποινή 
του μειώθηκε σε φυλάκιση 25 ετών. Τελικά 
απελευθερώθηκε το 1955.  
Το 1968 συνελήφθη από κρατικό δικαστήριο της Βρέμης με 
την κατηγορία της απέλασης Εβραίων από την Ελλάδα και 
δικάστηκε ξανά. (Αριθμός αρχείου εισαγγελέα: 10 Js 156/64) 

Παρά τις ουσιαστικές αποδείξεις εναντίον του, όλες οι κατηγορίες κατέπεσαν στις 29 Ιανουαρίου 1971.  
Το 1997 στη Βραζιλία, σε κρύπτη που ανήκε σε μέλος της οικογένειάς του, βρέθηκαν πολυτελή 
ρολόγια, δακτυλίδια, ράβδοι χρυσού και χρυσά δόντια αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων, 
καθώς και έγγραφα ταυτότητάς του.  
https://www.nytimes.com/1997/09/23/world/a-nazi-s-trail-leads-to-a-gold-cache-in-brazil.html?pagewanted=all&src=pm 
 
 
 

https://www.nytimes.com/1997/09/23/world/a-nazi-s-trail-leads-to-a-gold-cache-in-brazil.html?pagewanted=all&src=pm


KONZENTRATIONSLAGER AUSWITZ 

Einweisende Dieststelle: RSHA 

Φύλλα προσωπικού φυλακισμένων 

 
Πηγή: https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-2-1_8001699/?p=1 
Όροι χρήσης: Εάν τα έγγραφα ανήκουν στα αρχεία Arolsen, η χρήση τους δεν περιορίζεται. - Έγχρωμο: Ιδιοκτησία του αρχείου Arolsen 
 

Schutzhaft Jude 
Κωδικοποιημένη εκφράση των SS. Η "εξόντωση με φυσικά μέσα" αναφέρεται στη θανάτωση των 
αιχμαλώτων Εβραίων μέσω ενός συνδυασμού σκληρής καταναγκαστικής εργασίας και λιμοκτονίας. 
Οι όροι "ειδική δράση" ή "ανάλογη μεταχείριση" αναφέρεται στην εκτέλεση των αιχμαλώτων είτε 
με πυροβόλα όπλα είτε με χρήση αερίων. (Αυτό, πέραν του ότι καταδεικνύεται από τα πρακτικά της 
Διάσκεψης της Βάνζεε 20.1.1942, κατατέθηκε και από τον Άιχμαν κατά τη διάρκεια της δίκης του στην 
Ιερουσαλήμ το 1962). 
Στo ερωτηματολόγιo των κρατουμένων στο Auschwitz εκτός των άλλων παρέχονται πληροφορίες: 

Τόπος γέννησης και διαμονή 

Αρκετοί εβραίοι είχαν διανύσει πάνω από 600 χιλιόμετρα για να καταφύγουν στη Αθήνα, όταν αυτή 
βρισκόταν υπό ιταλική κατοχή και ήταν στο απυρόβλητο από οποιαδήποτε έκφανση αντισημιτικής 
πολιτικής. Αυτό το ταξίδι προϋπέθετε, εκτός από θάρρος και αποφασιστικότητα, σημαντική οικονομική 
ευρωστία, προκειμένου να δωροδοκηθούν όλοι οι μεσάζοντες που θα βοηθούσαν στο έργο της 
μεταφοράς από τη Θεσσαλονίκη στην πρωτεύουσα αλλά και να πληρωθούν αδρά εκείνοι που θα 
έκρυβαν Εβραίους στα σπίτια τους. 

Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και χρόνος υπηρεσίας πολέμου. 

Όλοι οι ενήλικες ήταν ήρωες πολέμου. 

Ημερομηνία σύλληψης.  

Ως ημερομηνία σύλληψης αναφέρεται η 24η Μαρτίου 1944, η ημερομηνία του Πογκρόμ στην Άρτα, 
την Καστοριά, τα Γιάννενα…  

https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-2-1_8001699/?p=1


Στα Ιωάννινα, τα «μέτρα καταστολής κατά των Εβραίων» δεν πραγματοποιήθηκαν από τους 
απεσταλμένους του Eichmann από το RSHA (Κεντρικό Γραφείο Ασφαλείας του Ράιχ), όπως 
συνέβαινε στην Ελλάδα μέχρι τότε, αλλά από τακτική μονάδα Wehrmacht με τη συμμετοχή της 
ελληνικής χωροφυλακής. Νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου 1944 (η εθνική εορτή και η εβραϊκή εορτή 
Πάσχα), η περιοχή που κατοικούσαν εβραϊκές οικογένειες αποκλείστηκε και συνελήφθησαν 1.850 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Λάρισας με ανοικτά 
φορτηγά. Το τρένο απέλασης, το οποίο έφυγε από την Αθήνα στις 2 Απριλίου 1944 προς το Άουσβιτς-
Μπίρκεναου, σταμάτησε στη Λάρισα. Στο τρένο προστέθηκε μεγάλος αριθμός βαγονιών για να 
φιλοξενήσει όλους τους περίπου 2.400 Εβραίους που φυλακίστηκαν στη Λάρισα.  
 
https://www.gedenkorte-europa.eu/de_de/ioannina.html 
 

  
 
https://www.bild.bundesarchiv.de/dba/en/search/?yearfrom=1944&yearto=1944&query=griechenland&page=2 

 

 

Στις 24 Μαρτίου 1944, συνελήφθησαν οι 
Εβραίοι στην Καστοριά - όπως και σε άλλα 
μέρη που κατοικούνταν προηγουμένως από 
Ιταλούς. Φυλακίστηκαν στο τοπικό σχολείο 
κοριτσιών. Λίγες μέρες αργότερα (σύμφωνα με 
το Κεντρικό Συμβούλιο Εβραϊκών Κοινοτήτων 
στην Ελλάδα) 763 Εβραίοι από την Καστοριά 
μαζί με έναν αριθμό Εβραίων από τη 
Γιουγκοσλαβία αναγκάστηκαν να μεταφέρουν 
φορτηγά και να μεταφερθούν στη 
Θεσσαλονίκη. 
Το τρένο απέλασης, το οποίο έφυγε από την 
Αθήνα στις 2 Απριλίου 1944 προς το Άουσβιτς-
Μπίρκεναου, σταμάτησε αρχικά στη Λάρισα 
για να απομακρύνει όλους τους περίπου 2.400 
Εβραίους που φυλακίστηκαν εκεί 
(συμπεριλαμβανομένου του Βόλου. Στη 
συνέχεια σταμάτησε στη Θεσσαλονίκη, όπου 
έπρεπε να επιβιβαστούν οι Εβραίοι από την 
Καστοριά. Μετά από ένα ταξίδι εννέα ημερών, 
το τρένο έφτασε στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου το 
βράδυ της 10ης έως 11ης Απριλίου, όπου η 
πλειοψηφία των ανθρώπων - περίπου 4.000 - 
τέθηκαν αμέσως στο θάλαμο αερίων. 
 
https://www.gedenkorte-europa.eu/de_de/kastoria.html

https://www.gedenkorte-europa.eu/de_de/ioannina.html
https://www.bild.bundesarchiv.de/dba/en/search/?yearfrom=1944&yearto=1944&query=griechenland&page=2
https://www.gedenkorte-europa.eu/de_de/kastoria.html


 

 
Χαραγμένα σε μαρμάρινες, αναθηματικές πλάκες ως ελάχιστο δείγμα αγάπης και σεβασμού, είναι τα 
ονόματα των 139 Εβραίων των Τρικάλων, τους οποίους συνέλαβαν οι Γερμανοί τη νύχτα της 23ης 
προς 24ης Μαρτίου 1944 και τους οδήγησαν στα χιτλερικά στρατόπεδα όπου οι περισσότεροι 
εξοντώθηκαν. 
 
Στο σημείο αυτό οφείλω να κάνω αναφορά σε τρείς ξεχωριστούς ανθρώπους, τον Διονύση 
Δρακονταειδή, τον Νίκο Λέγκα και τον Θανάση Τσουμένη που είχαν οργανώσει τη σύλληψη και 
απαγωγή του Γ.Μακρή σε αντίποινα για την παράδοση των Τρικαλινών Εβραίων στην Γκεστάπο. 
Προδόθηκαν και δολοφονήθηκαν. Πρωτεργάτες, τόσο της δολοφονίας των Δρακονταειδή, Λέγκα και 
Τσουμένη, όσο και του απαγχονισμού των πέντε Eπονιτών, ήταν οι συνεργάτες των ναζί, μέλη της 
Ε.Ε.Ε., ηλεκτρολόγος Χρήστος Μαντζούκας, ο ξυλέμπορος Γιάννης Μακρής και ο Ηλίας Τσιαντούλας. 
«οι άνθρωποι του Μαντζούκα τούς έθαψαν από τη μέση και κάτω. Το επάνω μέρος του σώματός τους, 
με τα χέρια απλωμένα και το κεφάλι να κοιτάει στον ουρανό, το στερέωσαν με πασσάλους. Όταν το 
επόμενο πρωινό πέρασε από εκείνο το σημείο ένας βοσκός με το κοπάδι του, κόντεψε να λιποθυμήσει. 
Έμοιαζε να ικέτευαν τον θεό, όπως είπε αργότερα». («Σαν σκυλί» - Δρακονταειδής Δ.Φίλιππος  σελ. 115) 
 

Για την Αθήνα, χρησιμοποιήθηκε το παλιό και δοκιμασμένο κόλπο του ψωμιού. (υπενθυμίζω ότι είχε 

χρησιμοποιηθεί επιτυχώς από τους δοσίλογους, για τη σύλληψη 1.500 ανδρών της Μεραρχίας Κρητών και τον 
εγκλεισμό τους στο στρατόπεδο της Λάρισας όπου βρήκαν το θάνατο 1.000 ήρωες πολέμου) 

Στις 24 Μαρτίου 1944, παραμονή της εθνικής επετείου και του εβραϊκού Πέσσαχ, κυκλοφόρησε η φήμη 
ότι στη συναγωγή Μπεθ Σαλώμ στο Θησείο θα μοιραστεί Ματσά, δηλαδή άζυμο ψωμί. Περίπου 350 
ανυποψίαστοι Εβραίοι, όσοι δηλαδή είχαν ήδη εγγραφεί, πήγαν στη συναγωγή με αποτέλεσμα να 
συλληφθούν και να μεταφερθούν μαζί με τις οικογένειές τους λίγο αργότερα στο στρατόπεδο 
Χαϊδαρίου, συνολικά περί τα 800 άτομα. 
Πηγή:https://www.occupation-memories.org/bildung/Die-Lehreinheiten/Holocaust/index.html 
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