
«- Ακούστε προσεκτικά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εδώ μέσα είναι κόλαση, ατσαλωθείτε για να αντέξετε, μην τα 
χάσετε, τα μάτια σας ανοιχτά και τα λόγια σας μετρημένα. 
Πρώτον, θα δώσετε τα στοιχεία σας. Θα σας ρωτήσουν για το επάγγελμά σας. Για τους εργατοτεχνίτες δεν 
υπάρχει πρόβλημα. Στους διανοούμενους απευθύνομαι. Εσείς δεν θα πείτε την πραγματική σας απασχόληση 
(υπάλληλος, δάσκαλος, φοιτητής, κλπ.) αλλά θα βρείτε ένα εργατοτεχνικό επάγγελμα-τσαγκάρης, ράφτης, 
κουρέας, υδραυλικός. Μην το φοβάστε που δεν έχετε ιδέα από αυτά. Το Μεσημέρι θα σας εξηγήσω. Επιμένω σ' 
αυτό και το επαναλαμβάνω γιατί βλέπω στα πρόσωπά σας κάποια αμηχανία, κάποια αμφιβολία. 
Δεύτερον, αυτοί ξέρουν ότι κάποτε στις νότιες περιοχές της Ευρώπης ενδημονούσε η ελονοσία. Θα σας 
ρωτήσουν αν παλιότερα ή τώρα τελευταία προσβληθήκατε απ' αυτήν. Και στις δυο περιπτώσεις θα απαντήσετε 
κατηγορηματικά όχι. Τρίτον, πληροφοριακά ρωτάω αν κανένας από σας έχει στο σώμα του κανένα ωραίο και 
μεγάλο τατουάζ. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να φύγω. Μην ξεχνάτε αυτά που είπα. Για την ώρα γεια σας, θα 
τα πούμε το μεσημέρι, γυρίζοντας από τη δουλειά. Είμαι ο Νίκος Ζαχαριάδης. 
… 

Για τη δεύτερη συμβουλή, της ελονοσίας, εξηγούμαι με πραγματικό περιστατικό. Μετά από 
κάμποσο καιρό, έφεραν καμιά εκατοπενηνταριά Καλαματιανούς στο Νταχάου. Ήταν σε ώρα 
εργασίας κι ούτε που τους πήραμε μυρωδιά. Δεν μπορέσαμε να τους προφυλάξουμε. 
Αποτέλεσμα, πολλοί από αυτούς πέθαναν στα πειράματα για την ελονοσία. Όσο τώρα για το 
τατουάζ, αν υπήρχε κανένας με κάτι τέτοιο πάνω του μπορούσε μετά την καταγραφή του να 
μην περάσει στο κατώφλι του στρατοπέδου και να οδηγηθεί κατευθείαν στο "αναρρωτήριο" 
για μια ένεση φαινόλης, αφαίρεση του κομματιού με το τατουάζ, επεξεργασία στο εργαστήριο 
κατεργασίας ανθρώπινου δέρματος, και σε λίγες μέρες ένα ωραιότατο αμπαζούρ που θα 
στόλιζε κάποια γωνιά στο σαλόνι ενός μεγαλοναζί». 
 

Με αυτά τα σύντομα λόγια ο κρατούμενος του DACHAU (αρ.57739) Τάκης Σωτηριάδης, ένας 
16χρονος μαθητής της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, περιγράφει την άφιξη των 189 Καλαματιανών 
και άλλων Ελλήνων προερχόμενων από τη νότια Πελοπόννησο στο DACHAU, στις 17.12.1943 
(αριθμοί 60354 έως και 60542). Μια απλή ματιά σε λίστα αποτεφρωτήρα του DACHAU ή λίστα νεκρών 
που τάφηκαν σε ομαδικούς τάφους, μαρτυρά το μέγεθος της φρίκης της καταραμένης εκείνης ημέρας. 
Ο μικρός μαθητής δεν γνώριζε για την τραγική μοίρα αυτών που μεταφέρθηκαν σε άλλα στρατόπεδα, 
Natzweiler (Struthof), Mauthausen, Buchenwald…, με κάποια έστω και μικρή, πιθανότητα επιβίωσης. 
Αν και έχω προσκυνήσει κάθε έναν από τους 189 Έλληνες, θα αναφερθώ μόνο σε αυτούς που 
επιλέχθηκαν για εξόντωση στο ξεχασμένο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης και Εξόντωσης Lublin 
(Majdanek) στην Πολωνία. Στη Δίκη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο Majdanek, έγινε 
αναφορά στους Έλληνες που εξοντώθηκαν εκεί, μόνο από Πολωνούς και Σοβιετικούς κατηγόρους. 
Σήμερα ελάχιστοι γνωρίζουν το στρατόπεδο θανάτου Majdanek, πιθανόν επειδή κανένας Έλληνας 
που απελάθηκε εκεί δεν επέζησε για να περιγράψει τη φρίκη.  
Μέσα από τις στάχτες του Majdanek, μάζεψα ένα-ένα τα ονόματά τους. Ήταν 54 Έλληνες θύματα της 
ναζιστικής θηριωδίας. Μην τους ξεχάσετε. 
 
 
 
 
 
Χρηστίνα Σ. Σωτήρχου 
 
  



Στις 14.10.1943, οι Ναζί κηρύττουν την Καλαμάτα σε «κατάσταση πολιορκίας» και στις 15.10.1943 
τοποθετούν νομάρχη Μεσσηνίας τον Δημήτριο Περρωτή, τον υποψήφιο του Φασιστικού Κόμματος 
στις δημοτικές εκλογές του 1929, που απετέλεσε τον ιδανικό τους συνεργάτη. Πριν την ίδρυση των 
Ταγμάτων Ασφαλείας συγκροτεί ομάδες ενόπλων τις οποίες χρηματοδοτεί και χρησιμοποιεί εναντίον 
των συμπατριωτών του, αντιστασιακών και μη. Ανάμεσα στα κτήνη που στρατολόγησε ο Περρωτής, 
ήταν και ο εγκληματίας Μαγγανάς. 
Στις 19.10.1943 ο Περρωτής ανακοινώνει άρση των περιοριστικών μέτρων για να εφησυχάσει τους 
πολίτες και να πέσουν στην παγίδα του μπλόκου.  
Στις 22.10.1943, η δυτική περιοχή της Καλαμάτας κυκλώνεται και συλλαμβάνονται 2.000 άτομα που 
οδηγούνται στο γήπεδο του «Απόλλωνα» (στη θέση του αργότερα χτίστηκε το παλιό νοσοκομείο).  
1.100 Καλαματιανοί μεταφέρονται πεζοί στην Κόρινθο και από εκεί με φορτηγά αυτοκίνητα στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης Χαϊδάρι και Γουδή.  
Στις 24.11.1943, 189 Καλαματιανοί και άλλοι Πελοποννήσιοι, μεταφέρθηκαν από το Στρατόπεδο 
Συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου στο Ρουφ και επιβιβάστηκαν στο τραίνο του θανάτου. Τσουβαλιασμένοι 
30 με 40 άτομα σε κάθε φορτηγό βαγόνι, χωρίς νερό και φαγητό ξεκινούν ένα ταξίδι 23 ημερών με 
προορισμό το DACHAU. Τα τραίνα του θανάτου δεν είχαν προτεραιότητα και παρέμεναν ώρες ή και 
μέρες σταματημένα. Στη Γιουγκοσλαβία, οι Σέρβοι πλησίαζαν με κίνδυνο της ζωής τους τα 
σταματημένα τραίνα και μέσα από τα συρματοπλεγμένα παραθυράκια προμήθευαν τους Έλληνες τα 
στοιχειώδη για την επιβίωσή τους μέχρι την κόλαση των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης. 
Οι περισσότεροι αναλογικά Έλληνες Χριστιανοί που έχασαν τη ζωή τους στο DACHAU, προέρχονταν 
από αυτή τη μεταγωγή.  
Τραγικό παράδειγμα, μια σελίδα λίστας του κρεματορίου (προσοχή στην ημ.άφιξης 17.12.1943). 
 

  



Στρατόπεδο Συγκέντρωσης και Εξόντωσης Lublin (Majdanek)  
Τη νύχτα 22-23 Ιουλίου 1944, ο Κόκκινος Στρατός, κατά την προέλασή του προς τα δυτικά, έφθασε 
στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο συγκέντρωσης Majdanek. Οι φυλακισμένοι είχαν ήδη 
απομακρυνθεί σε πορεία θανάτου. Το Majdanek είχε καεί βιαστικά στην προσπάθεια των SS να 
καλύψουν τα ίχνη της δολοφονικής εγκατάστασης, αλλά τα υπολείμματα των θαλάμων αερίων ήταν 
εμφανή. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης που ανακαλύφθηκε 
και τα στοιχεία που βρέθηκαν ήταν μια βάναυση επιβεβαίωση των φημών για την ύπαρξη τέτοιων 
στρατοπέδων. Οι Σοβιετικοί αξιωματούχοι κάλεσαν δημοσιογράφους να επιθεωρήσουν το 
στρατόπεδο και να διαπιστώσουν τη φρίκη που είχε συμβεί εκεί. Τις επόμενες εβδομάδες, τα σοβιετικά 
στρατεύματα απελευθέρωσαν τα εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα Belzec, Sobibor και Treblinka. 
 

 

  



 
The first report of Nazi crimes in the Lublin (Majdanek) extermination camp - Moscow 1944  



Majdanek, το στρατόπεδο που τα SS διασκέδαζαν σκοτώνοντας τα παιδιά μπροστά στις 
μανάδες τους 
Το γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Majdanek στο Lublin, ιδρύθηκε με απόφαση 
του Χάινριχ Χίμλερ. Αρχικά αποφασίστηκε η κατασκευή ενός στρατοπέδου «για 25-50.000 
κρατούμενους που θα χρησιμοποιούνταν για να εργαστούν σε συνεργεία των SS και της αστυνομίας 
και σε εργοτάξια». Τα αρχικά σχέδια σχετικά με το μέγεθος του στρατοπέδου τροποποιήθηκαν 
αρκετές φορές, με την περιοχή του στρατοπέδου και τον προγραμματισμένο αριθμό κρατουμένων να 
διευρύνεται κάθε φορά. Το λεγόμενο «γενικό σχέδιο» για την κατασκευή του Majdanek εγκρίθηκε στις 
23 Μαρτίου 1942 και προοριζόταν να δημιουργήσει ένα στρατόπεδο που θα φιλοξενούσε 150.000 
κρατούμενους και αιχμαλώτους πολέμου. Έτσι το Majdanek επρόκειτο να γίνει το μεγαλύτερο 
στρατόπεδο στην κατεχόμενη Ευρώπη. Το στρατόπεδο διοικούνταν από έναν διοικητή που 
υποστηριζόταν από μια φρουρά έως 1.200 ατόμων. 
Αποτελούνταν από τρεις τομείς: το τμήμα SS, το τμήμα διοίκησης και την περιοχή των φυλακισμένων 
(Schutzhaftlager), που αποτελούταν από πέντε λεγόμενα «χωράφια» με ξύλινους στρατώνες ως 
καταλύματα για τους κρατούμενους. Λόγω της πρωτόγονης και απρόσεκτης κατασκευής τους, της 
έλλειψης βασικών αποχετεύσεων και του υπερπληθυσμού, οι στρατώνες είχαν αρνητική επίδραση 
στις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων και προκάλεσαν την αύξηση του ποσοστού θανάτων στο 
στρατόπεδο. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο από την έλλειψη νερού, τροφής, 
ρούχων και φαρμάκων. 
Οι κρατούμενοι προέρχονταν από σχεδόν 30 χώρες. Κυριαρχούσαν οι Πολωνοί πολίτες και Πολωνοί  
Εβραίοι, αλλά υπήρχαν και κρατούμενοι από τη Σοβιετική Ένωση και την Τσεχία (Εβραίοι). Εκτός 
από τους Πολωνούς και τους Εβραίους, οι Ρώσοι, οι Λευκορώσοι και οι Ουκρανοί αποτελούσαν τη 
μεγαλύτερη ομάδα κρατουμένων. Εκπρόσωποι άλλων εθνικοτήτων αποτελούσαν ένα μικρό ποσοστό 
του γενικού αριθμού κρατουμένων. 
Ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι επιβεβαιωμένος. Στις 30.8.1944, η εφημερίδα THE NEW YORK 
TIMES, αναφέρει ότι τα θύματα υπολογίζονταν σε 1.500.000. 
 

 
 

 
 
NAZI MASS KILLING LAID BARE IN CAMP; 
Victims Put at 1,500,000 in Huge Death Factory 
of Gas Chambers and Crematories  
LUBLIN, Poland, Aug. 27 (Delayed) -- I have just 
seen the most terrible place on the face of the earth 
-- the German concentration camp at Maidanek, 
which was a veritable River Rouge for the 
production of death, in which it is estimated by 
Soviet and Polish authorities that as many as 
1,500,000 persons from nearly every country in 
Europe were killed in the last three years. 
Πηγή THE NEW YORK TIMES 30/8/1944/ 
https://www.nytimes.com/1944/08/30/archives/nazi-mass-
killing-laid-bare-in-camp-victims-put-at-1500000-in-huge.html 

 
Κάποιες πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι «Μεταξύ περίπου 150.000 κρατουμένων που εισήλθαν 
στο Majdanek, 80.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν», ενώ κάποιες άλλες αναφέρουν «Ο εκτιμώμενος 
αριθμός θανάτων είναι 360.000, συμπεριλαμβανομένων Εβραίων, Σοβιετικών αιχμαλώτων και 
Πολωνών».  

https://www.nytimes.com/1944/08/30/archives/nazi-mass-killing-laid-bare-in-camp-victims-put-at-1500000-in-huge.html
https://www.nytimes.com/1944/08/30/archives/nazi-mass-killing-laid-bare-in-camp-victims-put-at-1500000-in-huge.html


 
Ένας Σοβιετικός στρατιώτης περπατά μέσα από ένα σωρό παπούτσια θυμάτων στοιβαγμένα έξω από μια αποθήκη στο Majdanek, αμέσως 
μετά την απελευθέρωση . Majdanek, Πολωνία, Αύγουστος 1944.(Μουσείο Μνημείου Ολοκαυτώματος των Ηνωμένων Πολιτειών) 
 

 
Η έκθεση των πολιτικών υποδημάτων των κρατουμένων του Κρατικού Μουσείου στο Majdanek. Ανάμεσά τους 6.000 παιδικά παπούτσια.  



ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 

Οι μεγαλύτερες μεταφορές κρατουμένων έφταναν συνήθως στο Majdanek με τρένα βοοειδών, ενώ οι 
μικρότερες, συνήθως από την περιοχή Lublin, με φορτηγά. Κατά τη διάρκεια των μεταφορών, οι 
απελαθέντες δεν είχαν καμία τροφή ή νερό και οι σκληρές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα τρομακτικά 
υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Τα σώματα των νεκρών δεν αφαιρούνταν από τα βαγόνια μέχρι την 
άφιξη στο Lublin. 
Το στρατόπεδο δεν είχε ειδική γραμμή σιδηροδρόμου και τα τρένα έπρεπε να σταματήσουν αρκετά 
χιλιόμετρα μακριά από το Majdanek - στο σιδηροδρομικό σταθμό Lublin ή στην οδό Wrońska. Από 
εκεί, οι κρατούμενοι κατευθύνονταν προς το στρατόπεδο με τα πόδια. 
Αφού έφταναν στο Majdanek, αφαιρούνταν όλα τα προσωπικά αντικείμενα. Τα μαλλιά τους κόβονταν 
για να χρησιμοποιηθούν ως υλικό στη βιομηχανική παραγωγή. Ένα διατηρημένο δελτίο δεδομένων 
που σχετίζεται με τη «διαχείριση μαλλιών» υποδεικνύει ότι κατά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 
1942 έως τον Ιούνιο του 1944, η εταιρεία του Paul Reimann στην πόλη Friedland έλαβε συνολικά 730 
κιλά μαλλιών που προέρχονταν από το Majdanek. 
Κατά την άφιξή τους, οι Εβραίοι υποβάλλονταν σε προκαταρκτική επιλογή, μετά την οποία παιδιά και 
ηλικιωμένοι που κρίνονταν ακατάλληλοι για σωματική εργασία στέλνονταν απ’ευθείας στους 
θαλάμους αερίων και δολοφονούνταν. 
 

 
  



ΕΞΟΝΤΩΣΗ 

Το Majdanek ήταν ένας τόπος μαζικής εξόντωσης. Η υψηλή θνησιμότητα επιδεινώθηκε, εκτός από τη 
γενική σκληρότητα των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και ασθενειών, από άμεσες μορφές 
δολοφονίας όπως πνιγμός σε λάκκους λυμάτων, απαγχονισμοί, ξυλοδαρμοί ή ενέσεις φαινόλης. 
Ο μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων έχασαν τη ζωή τους από τις ομαδικές εκτελέσεις και τους 
θαλάμους αερίων. Οι εκτελέσεις πραγματοποιούνταν καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του 
στρατοπέδου. Η μεγαλύτερη εκτέλεση στην ιστορία του στρατοπέδου έγινε στις 3 Νοεμβρίου 1943, 
όταν δολοφονήθηκαν περίπου 18.000 Εβραίοι από το Majdanek και άλλα στρατόπεδα στο Lublin. 
Από το φθινόπωρο του 1943, παρόμοιες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στο KL Lublin σε Πολωνούς 
κρατούμενους που έφταναν από τη φυλακή του Κάστρου. Υπάρχουν επίσης αναφορές για άνδρες 
των SS που πυροβολούσαν ανθρώπους ως μορφή ψυχαγωγίας. 
Μεταξύ του φθινοπώρου του 1942 και των αρχών Σεπτεμβρίου 1943, η εξόντωση των κρατουμένων, 
κυρίως Εβραίων, πραγματοποιήθηκε στους θαλάμους αερίων χρησιμοποιώντας μονοξείδιο του 
άνθρακα και το Zyklon B. Η καλή φυσική κατάσταση και η υγιής εμφάνιση ήταν οι κύριοι παράγοντες 
που καθόριζαν τις πιθανότητες κάποιου να παραμείνει ζωντανός. 
Οι κρατούμενοι στα τελευταία στάδια της ακραίας εξάντλησης ή στα τελικά στάδια ασθενειών 
στάλθηκαν σε ειδικούς στρατώνες γνωστούς ως Gammelblocks. Εκεί, στερημένοι τροφής ή 
οποιασδήποτε ιατρικής βοήθειας, καταδικάστηκαν σε αργό αγωνιώδη θάνατο. Όποιος ήταν ακόμα 
ζωντανός μετά από αρκετές μέρες, θα οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων μαζί με Εβραίους που 
κρίνονταν ακατάλληλοι για εργασία. 
Αρχικά, τα πτώματα των θυμάτων θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους και αργότερα αποτεφρώθηκαν στο 
αποτεφρωτήριο ή σε αποτεφρωτικές πυρές. Η στάχτη, αναμεμειγμένη με χώμα και απόβλητα, θα 
χρησιμοποιηθεί αργότερα ως λίπασμα. Μετά την εκκαθάριση του στρατοπέδου, οι ερευνητές 
αποκάλυψαν 1.300 m³ κομπόστ που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα. 
Πηγή: The State Museum at Majdanek/https://www.majdanek.eu/en/history/extermination/15 

 

Σωρός από στάχτες αποτεφρωμένων θυμάτων στο στρατόπεδο Majdanek.  

https://www.majdanek.eu/en/history/extermination/15


ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ Majdanek 

 
Άποψη του στρατοπέδου Majdanek από ένα κοντινό χωριό. Ο καπνός προέρχεται από το κάψιμο των πτωμάτων. Πολωνία, 
Οκτώβριος 1943./Αρχεία του Κρατικού Μουσείου στο Majdanek 
 

  



Οι 54 Έλληνες του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης και Εξόντωσης Lublin (Majdanek).  
Στις 3.1.1944, 1.000 κρατούμενοι του στρατοπέδου Συγκέντρωσης DACHAU απελαύνονται για εξόντωση, 
στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης και Εξόντωσης Lublin (Majdanek) στην Πολωνία. Ως πιθανή ημερομηνία 
άφιξης στο Lublin αναφέρεται 6.1.1944. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πέθαναν 29 κρατούμενοι. Από το 
σταθμό μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο με φορτηγά. Τοποθετήθηκαν μέσα σε έναν παγωμένο θάλαμο με 
τσιμεντένιο πάτωμα, ενώ οι κουβέρτες τους κάηκαν δήθεν για απολύμανση. Την επόμενη μέρα, 27 
κρατούμενοι είχαν πεθάνει. (θερμοκρασία Ιανουαρίου στο Lublin -19ο C) 
Ανάμεσα στους απελαθέντες, ήταν 54 Πελοποννήσιοι, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονταν από 
το Μπλόκο της Καλαμάτας. Το Κρατικό Μουσείο στο Majdanek, δεν έχει κανένα στοιχείο για την τύχη 43 
από αυτούς, ενώ το Αρχείο καρτών του Γραφείου Καταχώρισης Θυμάτων του Πολέμου στο Βερολίνο, δίνει 
ως ημερομηνία θανάτου 11.1.1944 (πιθανή ημερομηνία απογραφής). Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν πέθαναν κατά 
τη μεταγωγή, δολοφονήθηκαν αμέσως μετά την άφιξή τους στον Στρατόπεδο Εξόντωσης.  
Το Μάρτη του 1944, οι αρχές Majdanek έλαβαν τηλεγραφική εντολή από το Βερολίνο για την 
προετοιμασία της εκκένωσης του στρατοπέδου. Οι προμήθειες των τροφίμων αφαιρέθηκαν από τις 
αποθήκες και ξεκίνησε η καύση των αρχείων του στρατοπέδου και η αποσυναρμολόγηση της 
δολοφονικής μηχανής. Μέχρι το τέλος του Μάρτη 1944 έγινε απόπειρα να σβηστούν τα ίχνη των 
εγκλημάτων των ναζί. Οι λάκκοι κοντά στο κρεματόριο, γέμισαν από δολοφονημένους κρατούμενους. 
Κατά τη διαδικασία της εκκένωσης, 8 ακόμα Καλαματιανοί δολοφονούνται και οι 3 που είχαν επιβιώσει 
απελαύνονται τον Απρίλη του 1944 σε άλλα στρατόπεδα. 
 
Ονομαστικός Κατάλογος των Ελλήνων  

DACHAU ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

60402 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/9/1916 NO DATA 

60477 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15/8/1900 NO DATA 

60403 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23/4/1904 NO DATA 

60355 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ 14/12/1903 died 28.3.1944 

60397 ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/8/1907 died 29.3.1944 

60507 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 9/3/1893 NO DATA 

60356 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 29/7/1909 NO DATA 

60412 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20/12/1909 NO DATA 

60480 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1906 moved 13.4.1944 

60476 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1905 NO DATA 

60361 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21/1/1907 NO DATA 

60358 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6/12/1907 NO DATA 

60511 ΓΚΟΥΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ 14/1/1888 NO DATA 

60481 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝΑΣ 1887 NO DATA 

60513 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/5/1900 NO DATA 

60482 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 15/10/1896 NO DATA 

60362 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1916 NO DATA 

60369 ΚΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17/2/1908 NO DATA 

60366 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 5/12/1896 moved 8.4.1944 

60421 ΚΟΤΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/5/1925 moved 8.4.1944 

60484 ΚΟΥΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/6/1900 died 31.3.1944 

60429 ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6/1/1914 NO DATA 

60485 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 5/4/1886 NO DATA 

60487 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8/5/1895 NO DATA 

60488 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1886 NO DATA 

60374 ΜΟΥΛΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5/8/1921 NO DATA 

60489 ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7/12/1903 NO DATA 

  



DACHAU ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

60490 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20/6/1895 died 19.3.1944 

60491 ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 18/10/1896 NO DATA 

60526 ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20/10/1896 NO DATA 

60494 ΨΥΧΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1896 NO DATA 

60391 ΣΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 25/10/1905 NO DATA 

60527 ΣΑΚΕΛΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/4/1904 died 28.3.1944 

60452 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5/3/1910 NO DATA 

60496 ΣΚΑΡΜΟΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15/5/1888 NO DATA 

60390 ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25/3/1898 died 19.3.1944 

60499 ΣΟΥΜΠΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17/6/1902 NO DATA 

60500 ΣΟΥΣΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15/1/1900 NO DATA 

60498 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16/1/1899 NO DATA 

60478 ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ 1883 NO DATA 

60475 ΚΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25/9/1908 died 29.3.1944 

60516 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 9/8/1896 NO DATA 

60518 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1897 died 8.3.1944 

60367 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 15/8/1908 NO DATA 

60483 ΚΑΡΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/6/1898 NO DATA 

60521 ΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19/7/1901 NO DATA 

60377 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 25/2/1903 NO DATA 

60532 ΤΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1908 NO DATA 

60533 ΒΙΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1902 NO DATA 

60394 ΞΥΓΚΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1908 NO DATA 

47074 ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1917 NO DATA 

60508 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 5/5/1894 NO DATA 

60522 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 10/5/1920 NO DATA 

60503 ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17/3/1895 NO DATA 

 

  



Αρχείο καρτών του Γραφείου Καταχώρισης Θυμάτων Πολέμου, Βερολίνο/ ευρετήριο θεμάτων: 
Αποθανών/ Ημερομηνία θανάτου 11.1.1944. 
 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

Αυτά τα έγγραφα είναι ιδιοκτησία των Αρχείων Arolsen και είναι διαθέσιμα για απεριόριστη χρήση.  



Πληροφορίες ενδεικτικά για έναν από τους 8 δολοφονημένους Έλληνες 
 
Office Cards Dachau A-Z 
 

 
  



Μητρώο θανάτου κρατουμένων 1.3.1944 - 6.4.1944/ Στρατόπεδο Συγκέντρωσης και 
Εξόντωσης Lublin (Majdanek). 
 
Ο πολιτικός κρατούμενος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (α.α. 21236), γεννημένος το 1897 στον Άγιο 
Σώστη, κάτοικος Καλαμάτας, στάλθηκε από την Αθήνα, Στρατόπεδο Συγκέντρωσης 135 (135 ήταν το 

Χαϊδάρι) και πέθανε στις 8.3.1944 από πνευμονική λοίμωξη. 
Η αιτία θανάτου που αναγραφόταν ήταν ψευδής, απλά οι ναζί γιατροί επέλεγαν κάτι στην τύχη για να 
συμπληρωθούν τα κενά. Η πραγματική αιτία θανάτου ήταν δολοφονία. 
 

 

  



Οι τρεις επιζώντες του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης και Εξόντωσης Lublin (Majdanek) 
 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο Δημόπουλος Γεώργιος, γεννημένος στις 5.6.1906 στην Πλατανόβρυση Μεσσηνίας, κάτοικος 
Καλαμάτας (συνοικία Αβραμιού), πατέρας 5 παιδιών, συνελήφθη στο Μπλόκο της Καλαμάτας στις 
22.10.1943, πήγε πεζός μέχρι την Κόρινθο όπου επιβιβάστηκε σε φορτηγό με προορισμό το 
Στρατόπεδο Συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου. Στις 24.11.1943 φορτώθηκε σε τραίνο βοοειδών χωρίς 
φαγητό και νερό και στις 17.12.1943 έφθασε στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης DACHAU. 
Επιλέχθηκε για εξόντωση και στάλθηκε στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης και Εξόντωσης Lublin 
(Majdanek). Στις 3.1.1944 φορτώθηκε πάλι σε τραίνο θανάτου, χωρίς νερό και φαγητό και έφτασε 
στην κόλαση του Majdanek στις 6.1.1944. Ήταν ένας από τους 3 Έλληνες που επιβίωσαν στη φρίκη 
του Majdanek.  
Στις 12.4.1944 έφθασε στο Auschwitz Concentration and Extermination Camp. (στο σημείο αυτό 
οφείλω να αναφέρω ότι το Κρατικό Μουσείο στο Majdanek, δίνει ημερομηνία μεταγωγής 13.4.1944 ενώ το 
Στρατόπεδο Συγκέντρωσης και Εξόντωσης Auschwitz, προγενέστερη την ημερομηνία άφιξης 12.4.1944) 

Προφανώς αρνούμενος να πεθάνει, μεταφέρθηκε στο Buchenwald Concentration Camp, που 
έφθασε στη 1.10.1944. (αρ.91195). Το όνομά του εμφανίζεται στη λίστα όσων είχαν επιβιώσει μέχρι 
την σταδιακή εκκένωση του στρατοπέδου.  
Οι περισσότεροι Έλληνες που επιβίωσαν στο Buchenwald, κατά τη διαδικασία της εκκένωσης του 
στρατοπέδου, πέθαναν ή εκτελέστηκαν από τα SS σε πορείες θανάτου και θάφτηκαν σε ομαδικούς 
τάφους. Κατά τις συμμαχικές έρευνες στις διαδρομές του θανάτου, έγινε εκταφή και απόπειρα 
ταυτοποίησης των νεκρών. Τα στοιχεία κατατέθηκαν στις δίκες που ακολούθησαν. Κάποιοι Έλληνες 
αναγνωρίστηκαν είτε από το τατουάζ είτε από τον αριθμό στη στολή του στρατοπέδου και το κόκκινο 
τρίγωνο με το G. Κάποιοι ενταφιάστηκαν ως άγνωστοι νεκροί. Στο Γραφείου Καταχώρισης Θυμάτων 
του Πολέμου του Βερολίνου εμφανίζεται απλά ως: Αποθανών. 
 
Individual Files (male) - Concentration Camp Buchenwald 

  



 

 



Μητρώο επιζώντων στο CC Buchenwald/ War Crimes Commission Wiesbaden 

 

 

  



Αρχείο καρτών του Γραφείου Καταχώρισης Θυμάτων του Πολέμου, Βερολίνο/ ευρετήριο 
θεμάτων: Αποθανών 
 

 

  



ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ο Κανελόπουλος Σάββας, γεννημένος στις 5.12.1896 στην Καλαμάτα, κάτοικος Καλαμάτας, 
συνελήφθη στο Μπλόκο της Καλαμάτας στις 22.10.1943, πήγε πεζός μέχρι την Κόρινθο όπου 
επιβιβάστηκε σε φορτηγό με προορισμό το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου. Στις 
24.11.1943 φορτώθηκε σε τραίνο βοοειδών χωρίς φαγητό και νερό και στις 17.12.1943 έφθασε στο 
Στρατόπεδο Συγκέντρωσης DACHAU. Επιλέχθηκε για εξόντωση και στάλθηκε στο Στρατόπεδο 
Συγκέντρωσης και Εξόντωσης Lublin (Majdanek). Στις 3.1.1944 φορτώθηκε πάλι σε τραίνο 
θανάτου, χωρίς νερό και φαγητό και έφτασε στην κόλαση του Majdanek στις 6.1.1944. Ήταν ένας από 
τους 3 Έλληνες που επιβίωσαν στη φρίκη του Majdanek. Στις 8.4.1944 στάλθηκε στο Groß-Rosen 
Concentration Camp, και τα ίχνη του χάθηκαν. 
 
Office Cards Dachau A-Z 

 



Personal Files - Lublin (Majdanek) Concentration Camp 

 

 



Αν και στα αρχεία του Majdanek έχει καταγραφεί ως επιζών και μάλιστα συμπεριλαμβάνεται 
στη μεταγωγή των 1.200 κρατουμένων στο Groß-Rosen Concentration Camp της 8.4.1944, το 
Αρχείο καρτών του Γραφείου Καταχώρισης Θυμάτων του Πολέμου στο Βερολίνο, τον 
εμφανίζει ως νεκρό στις 11.1.1944. 
 

 

 
  



ΚΟΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο Κοττής Γεώργιος γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 8.5.1925, κάτοικος Τρίπολης. Κρατούμενος του  
Στρατοπέδου Συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου, στις 24.11.1943 φορτώθηκε μαζί με άλλους 188 
Πελοποννήσιους σε τραίνο βοοειδών χωρίς φαγητό και νερό και στις 17.12.1943 έφθασε στο 
Στρατόπεδο Συγκέντρωσης DACHAU. Επιλέχθηκε για εξόντωση και στάλθηκε στο Στρατόπεδο 
Συγκέντρωσης και Εξόντωσης Lublin (Majdanek). Στις 3.1.1944 φορτώθηκε πάλι σε τραίνο 
θανάτου, χωρίς νερό και φαγητό και έφτασε στην κόλαση του Majdanek στις 6.1.1944. Ήταν ένας από 
τους 3 Έλληνες που επιβίωσαν στη φρίκη του Majdanek. Στις 8.4.1944 στάλθηκε στο Groß-Rosen 
Concentration Camp και στις 24.2.1945 μεταφέρθηκε από το Buchenwald Concentration Camp. 
Επέζησε κατά τη διαδικασία της εκκένωσης του στρατοπέδου. 
Νοσηλεύθηκε με πνευμονική φυματίωση σε σανατόριο της Γαλλικής ζώνης κατοχής της Γερμανίας 
και ήταν ο μόνος από τους 54 που πέθανε αμέσως μετά την απελευθέρωση. 
 
Office Cards Dachau A-Z 
 

 

  



Individual Files (male) - Concentration Camp Buchenwald 
 

 

 



 

 
  



Μητρώο επιζώντων στο CC Buchenwald/ War Crimes Commission Wiesbaden 
 

 
  



Information on foreigners from medical and health authorities of the district Säckingen 
 

 
 



 



Αρχείο καρτών του Γραφείου Καταχώρισης Θυμάτων του Πολέμου, Βερολίνο/ ευρετήριο 
θεμάτων: Αποθανών 
 

 


