
Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΖΟΝΤΕΡΚΟΜΑΝΤΟ 

  

Οη Έιιελεο Δβξαίνη πνπ εληάρζεθαλ ζην Εόληεξθνκαλην θαη ζπκκεηείραλ ζηελ εμέγεξζε 

ηεο 7εο Οθησβξίνπ 1994 πξνέξρνληαλ από ηελ 20ή απνζηνιή πνπ έθηαζε ζην Άνπζβηηο ζηηο 
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Απξηιίνπ 1944. Ήηαλ Δβξαίνη από ηελ Αζήλα, ηελ Άξηα, ηα Γηάλλελα, ηε Λάξηζα θαη ηε 

Θεζζαινλίθε. ηελ δηαινγή πνπ αθνινύζεζε ηελ άθημή ηνπο, από ηνπο       άληξεο ηεο 

απνζηνιήο, επηιέρηεθαλ 320 σο ηθαλνί γηα εξγαζία θαη ηνπο δόζεθαλ αξηζκνί βξαρίνλα από 

182440 έσο 182759. Παξέκεηλαλ ζην Μπινθ 12 ηεο Καξαληίλαο σο ηηο 11 Μαΐνπ.  

Οη ππόινηπνη …… δνινθνλήζεθαλ άκεζα ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ ηνπ Μπίξθελανπ.  

ηηο 15 Μαΐνπ 1944, ζύκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ Κξαηηθνύ Μνπζείνπ Άνπζβηηο-

Μπίξθελανπ, ζηελ νκάδα ησλ Εόληεξθνκαλην πξνζηέζεθαλ 100 λένη θξαηνύκελνη. Ο ιόκν 

Βελέηζηα (Αξ. 182727) αλέθεξε ζηε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζηνλ Εαλ Κνέλ θη εκέλα ζηηο 10 

Μάξηηνπ 2012,  πσο 80 πεξίπνπ από απηνύο ήηαλ Έιιελεο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζηα 

Κξεκαηόξηα ηνπ Μπίξθελανπ. 

«Φηηάρλσ κηα νκάδα», είπε [ν Κάπν], «γηα λα θηηάμεη ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ ζα 

επεθηαζεί κεξηθά ρηιηόκεηξα. Χξεηάδνκαη δπλαηνύο, αλζεθηηθνύο άλδξεο, πνπ ζα κπνξνύλ λα 

εξγαζηνύλ ππεξσξηαθά. Θα ηξέθεζηε επαξθώο, ζα ζαο δίλεηαη δηπιή κεξίδα ςσκηνύ θαη 

καξγαξίλεο. Θα έρεηε εηδηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζα γιηηώζεηε ηηο ζπλήζεηο ελνριήζεηο θαη 

ην μύιν. Όκσο, ζέισ θαιή δνπιεηά. […]  Δίλαη αδύλαην λα πεξηγξάςσ ηνλ ελζνπζηαζκό ησλ 

ζπληξόθσλ κνπ, κόιηο άθνπζαλ ηα λέα. […] Καη κεηά, θεξαπλόο ελ αηζξία! Έλαο παιηόο 

θξαηνύκελνο κε πιεζίαζε όηαλ κπήθακε ζην Μπινθ θαη κε ξώηεζε αλ ήμεξα πνύ 

βξηζθόκαζηαλ. Όηαλ είπα όηη ήκαζηαλ ζην θνκάλην δεκνζίσλ έξγσλ, απηόο μεθαξδίζηεθε ζηα 

γέιηα θαη είπε ζηα γίληηο: «Βιάθα! Δίζηε ζην Εόληεξθνκαλην. Ζ δνπιεηά ζαο είλαη ζηα 

θξεκαηόξηα. Από ηώξα θαη ζην εμήο ζα θαίηε ηνπο αδειθνύο θαη ηηο αδειθέο ζαο, βιάθα!». Καη 

μέζπαζε ζ’ έλα ζαηαληθό γέιην πνπ δελ ζα μεράζσ γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο κνπ. 

Λεών Κοέν - Αρ. 182492 

  

Όπσο αλαθέξεη ν Filip Müller - Αξ. 29236, όινη ηνπο ζην Εόληεξθνκαλην ζθέθηνληαλ πώο 

ζα κπνξνύζαλ λα ηεξκαηίζνπλ ηηο εμνληώζεηο θαη λα ζώζνπλ ηε δσή ηνπο. Καη ππήξρε κόλν 



κία δπλαηόηεηα, ε έλνπιε εμέγεξζε. Απηή ε ηδέα είρε ξηδώζεη ζην κπαιό αξθεηώλ κειώλ ζην 

Εόληεξθνκαλην, πνπ είραλ κεγάιε εκπεηξία ζηελ Αληίζηαζε. Χσξίο όπια όκσο ήηαλ 

αδύλαην. Καη γη’ απηόλ ηνλ ζθνπό, ν Grabowski, ν Handelsmann, ν Vladek, ν Kaminsky θαη 

άιινη ζηελ νκάδα, πνπ είρε δεκηνπξγεζεί, έθαλαλ επαθέο κε ην Αξρεγείν ηεο Αληίζηαζεο 

ζην Μπίξθελανπ θαη κέζσ απηώλ κε ηελ Αληίζηαζε ηνπ Άνπζβηηο, γηα λα ζπληνλίζνπλ ηελ 

πξσηνβνπιία κηαο έλνπιεο καδηθήο εμέγεξζεο ησλ θξαηνπκέλσλ. 

Δπηθεθαιήο ηεο εμέγεξζεο ζην Εόληεξθνκαλην ζεσξείηαη ν 32ρξνλνο Ληζνπαλόο Jaacov 

Kaminsky, δάζθαινο ζην επάγγεικα θαη Κάπν ζην Κξεκαηόξην ΗΗ. Λόγσ ηεο εκπηζηνζύλεο 

πνπ ηνπ έδεηρλαλ νη θξνπξνί ησλ Δο Δο, κπνξνύζε λα θηλείηαη ειεύζεξα ζε άιια ζεκεία ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ, θαη κέζσ ηεο θηιηθήο ζρέζεο κε κηα Κάπν ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ γπλαηθώλ 

νλόκαηη Schmidt, είρε πξόζβαζε ζηελ νκάδα ησλ γπλαηθώλ πνπ εξγαδόηαλ ζηελ 

ππξηηηδαπνζήθε ηνπ εξγνζηαζίνπ Weichsel-Union-Metallwerke.  

Με κεγάιεο πξνθπιάμεηο πξνσζήζεθαλ ζην Εόληεξθνκαλην κεξηθά αηρκεξά αληηθείκελα θαη 

εξγαιεία από ηελ Οκάδα Μεηαιινπξγώλ (Schlosserei Kommando), κε ζύλδεζκν ηνλ 

23ρξνλν Godel Silberν, νπνίνο ζπλδεόηαλ κε θάπνηνλ από ηνπο Εόληεξθνκαλην. Ζ 

ζπλνκήιηθε θίιε ηνπ, Roza Robota, κία από ηηο γπλαίθεο πνπ δνύιεπαλ ζηηο αίζνπζεο 

ζπγθέληξσζεο ξνπρηζκνύ θέξεηαη λα είλαη εθείλε πνπ παξέιαβε, κέζα από δηάθνξα θαλάιηα, 

ππξίηηδα από ην εξγνζηάζην ηεο Union-Werke θαη ε νπνία έθηαζε κέζσ ηνπ Silber θαη 

άιισλ ζην Εόληεξθνκαλην.  

Ζ θεληξηθή θαζνδεγεηηθή νκάδα ηεο εμέγεξζεο αξηζκνύζε πεξίπνπ 12 άλδξεο, ελώ νη 

κπεκέλνη θαη ζηα ηέζζεξα θξεκαηόξηα έθηαλαλ ηνπο 35-45. Αξρεγόο/εθπξόζσπνο ησλ 

Διιήλσλ ήηαλ ν Ησζήθ Βαξνύρ. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ ρεηξόγξαθε καξηπξία-θαηάζεζε 

ηνπ ηνπ Λεώλ Κνέλ ζηνλ γην ηνπ, Εαλ, ν Κνέλ είλαη ν κόλνο από ηελ ειιεληθή νκάδα πνπ 

γλώξηδε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο εμέγεξζεο. 

Σν δπλακηθό ηνπ Εόληεξθνκαλην ηεηξαπιαζηάζηεθε από ηνλ Μάην ηνπ 1944, ιόγσ ησλ 

καδηθώλ αθίμεσλ ησλ απνζηνιώλ Δβξαίσλ από ηελ Οπγγαξία, θηάλνληαο ηνλ αξηζκό ησλ 

874 αλδξώλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα απηό επέδξαζε αλαζηαιηηθά γηα ην ζρέδην εμέγεξζεο. Οη 

λεναθηρζέληεο ήηαλ θαηά θαλόλα πνιύ απνπξνζαλαηνιηζκέλνη θαη θνβηζκέλνη θαη σο εθ 

ηνύηνπ αλέηνηκνη λα πάξνπλ κέξνο ζε κηα θαινζρεδηαζκέλε θαη ζηξαηησηηθνύ ραξαθηήξα 

ελέξγεηα.  



Σόηε, ε δηνίθεζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ κεηέθεξε όινπο ηνπο άλδξεο ηνπ Εόληεξθνκαλην, πνπ 

κέρξη ηόηε βξίζθνληαλ ζε απνκόλσζε, ζηα Μπινθ 11 θαη 13 ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ αλδξώλ 

(BIId) θαη ηνπο εγθαηέζηεζε κόληκα ζηε δώλε ησλ θξεκαηνξίσλ. πγθεθξηκέλα, ζηηο ζνθίηεο 

ησλ Κξεκαηνξίσλ ΗΗ θαη ΗΗΗ θαη ζηα απνδπηήξηα ηνπ Κξεκαηνξίνπ ΗV. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1944 είρε νξηζηηθνπνηεζεί ην πιάλν ηεο εμέγεξζεο. Σν ζρέδην πξνέβιεπε 

πσο ζηηο 28 Ηνπιίνπ, ζηηο 16:00 αθξηβώο, ζα αθνπιίδνληαλ αζηξαπηαία νη 10 θξνπξνί ησλ Δο 

Δο πνπ είραλ ππεξεζία ζηελ πεξηνρή ησλ θξεκαηνξίσλ. Με ηα όπια πνπ ζα αξπάδνληαλ από 

ηνπο θξνπξνύο, ζα εμαπνιπόηαλ νξγαλσκέλε επίζεζε ζηνπο είθνζη Δο Δο πνπ –νπιηζκέλνη 

κε απηόκαηα– επάλδξσλαλ ηα θπιάθηα ηεο εζσηεξηθήο πεξηκεηξηθήο δώλεο. ηε ζπλέρεηα, νη 

εμεγεξκέλνη ζα ζηξέθνληαλ θαη πξνο ηηο ππεξπςσκέλεο ζθνπηέο-παξαηεξεηήξηα, πνπ 

ζρεκάηηδαλ ηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν. Παξάιιεια, έπξεπε λα εμνπδεηεξσζνύλ νη 

Μπινθάξρεο (Blockführer) ζηα πιεζηέζηεξα κπινθ, λα θνπεί ην ζπξκαηόπιεγκα, πνπ 

επηθνηλσλνύζε κε ην ππό δηακόξθσζε θνκκάηη ηνπ Μπίξθελανπ, θαη λα αλαηηλαρζνύλ ή λα 

παξαδνζνύλ ζηηο θιόγεο ηα παξαπήγκαηα, νη απνζήθεο πιηθνύ, ε θεληξηθή ζάνπλα θαη ηα 

θξεκαηόξηα.  

Βαζηθό εκπόδην παξέκελε ην ξεύκα πςειήο ηάζεο κε ην νπνίν είρε εληζρπζεί από ηνλ 

Γεθέκβξην ν θξάρηεο ηνπ Effektenlager θαη από ηηο 26 Ηνπλίνπ 1944 ην ζπξκαηόπιεγκα γύξσ 

από ηα Kξεκαηόξηα IV θαη V. Δπίζεο, εκπόδην ήηαλ ην πςειό επίπεδν εηνηκόηεηαο ηεο 

θξνπξάο ησλ Δο Δο, ην νπνίν πξνέβιεπε άκεζε επέκβαζε κέζα ζε πέληε ιεπηά από ηε 

ζηηγκή πνπ ζα εθδεισλόηαλ απόπεηξα απόδξαζεο νπνπδήπνηε ζην Λάγθεξ.  

Όιεο νη ειπίδεο ζηξέθνληαλ ζηελ θαηαζηξνθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα πξνθαινύζε ράνο 

ζην ζηξαηόπεδν.  

Ζ μαθληθή άθημε όκσο ηελ ίδηα κέξα 837 νκήξσλ από ην Ματληάλεθ άιιαμε ηα δεδνκέλα θαη 

ε πξνγξακκαηηζκέλε εμέγεξζε αλαβιήζεθε. 

ηηο 9 Απγνύζηνπ ν Έιιελαο Αικπέξην Δξξέξα (Αξ. 182552) απνπεηξάηαη κηα εξσηθή 

απόδξαζε. Ζ καξηπξία πνπ αθνινπζεί είλαη ηνπ Εόληεξθνκαλην ιόκν Βελέηζηα, πνπ 

ζπκκεηείρε ζηελ απνηέθξσζε ηνπ πηώκαηνο ηνπ Δξξέξα: 

  



Ήηαλ δύν Έιιελεο – ν Ούγθν Βελέηζηα θαη ν Αιέθνο Δξξέξα. Έπξεπε λα ξίρλνπλ ηηο 

ζηάρηεο ζην λεξό, απιώλνληαο ζην ρώκα έλα κνπζακά θαη κ’ έλα θηπάξη λα καδεύνπλ ό,ηη 

έκελε, γηα λα είλαη ζίγνπξνη όηη δελ ζα ππήξραλ ίρλε. Δθείλε ηε κέξα, ρηύπεζε ζπλαγεξκόο. 

Όηαλ επέζηξεςε ν Ούγθν Βελέηζηα. Mαο είπε όηη ν Δο Δο πνπ ηνπο ζπλόδεπε είρε θαζίζεη 

κπξνζηά, δίπια ζηνλ νδεγό, θαη όηη εθείλνη είραλ κείλεη πίζσ, καδί κε ην θνξηίν κε ηηο 

ζηάρηεο. Όηαλ ζηακάηεζε ην θνξηεγό, θαη ν έλαο Δο Δο, ηνπο δηάηαμε λα θαηέβνπλ, ν Δξξέξα 

ηνλ ρηύπεζε δπλαηά ζην ζην θεθάιη κε ην θηπάξη. Γίρσο λα πεξηκέλεη ζηηγκή, ν Δξξέξα 

βνύηεμε ζην πνηάκη θαη άξρηζε λα θνιπκπάεη πξνο ηελ απέλαληη όρζε. 

Ο νδεγόο ηνλ ππξνβόιεζε αξπάδνληαο ην όπιν ηνπ θξνπξνύ, πνπ παξέκελε πεζκέλνο ζην 

ρώκα, ηνπ έξημε πάιη κε ηηο πεξίθεκεο ζθαίξεο «ληνπκ ληνπκ» ζην πόδη. Ο Δξξέξα, ζπλέρηζε 

όκσο λα θνιπκπάεη αιιά ε δεύηεξε ζθαίξα ηνλ βξήθε ζην θεθάιη. Σν πηώκα ηνπ βξέζεθε 

από ηα ζθπιηά θαη κεηαθέξζεθε ζην Κξεκαηόξην ΗΗ. Έιιεηπε ην κηζό θξαλίν ηνπ, ην ζηήζνο 

θαη ε θνηιηά ηνπ είραλ αλνηρηεί γηα ηε ζπλεζηζκέλε λεθξνηνκή. Σνλ αλαγλσξίζακε γηαηί ηνλ 

μέξακε. Έβαιαλ ην ζώκα ηνπ πάλσ ζ’ έλα ηξαπέδη, ζην πξναύιην ηνπ θξεκαηνξίνπ θαη καο 

αλάγθαζαλ όινπο λα πεξάζνπκε έλαο έλαο από κπξνζηά, γηα λα ην δνύκε θαη λα 

παξαδεηγκαηηζηνύκε. όπνηνο δελ ηνλ θνίηαδε ηνλ ρηππνύζα κε θινκπ ζην θεθάιη. Μεηά ηνλ 

κεηαθέξακε ζηελ αίζνπζα ησλ θιηβάλσλ θαη ςάιακε έλα θαληίο, πξηλ θάςνπκε ην ζώκα. 

Σλόμο Βενέτσια - Αρ. 182727 

Πξηλ από ηελ απόδξαζή ηνπ, ν Δξξέξα, γλσζηόο ζαλ «Άιεμ», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

αληηζηαζηαθή νκάδα ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη ηελ εμσηεξηθή πνισληθή Αληίζηαζε, θαηόξζσζε 

λα θσηνγξαθίζεη θξπθά, από ηελ είζνδν ηνπ ζαιάκνπ αεξίσλ, ηε δηαδηθαζία ηεο 

απνηέθξσζεο ησλ πησκάησλ ζηνλ αλνηρηό ρώξν έμσ από ην Κξεκαηόξην V. Μέζα από 

δηάθνξεο δηαδξνκέο, νη πνιύηηκεο θσηνγξαθίεο έθηαζαλ ζηηο 4 επηεκβξίνπ 1944 ζηα ρέξηα 

ησλ αλζξώπσλ ηεο παξάλνκεο «Δπηηξνπήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Οκήξνπο ζηα ηξαηόπεδα 

ζηελ Κξαθνβία». 

«Mεηά από πνιιή ζπδήηεζε, απνθάζηζαλ λα μεθηλήζνπλ ηελ εμέγεξζε ζηηο 15 Απγνύζηνπ. Ζ 

πξόηαζε έγηλε νκόθσλα απνδεθηή. Απνθαζίζακε λα μεθηλήζνπκε ηελ εκέξα ηεο Παλαγίαο, κία 

από ηηο κεγαιύηεξεο ρξηζηηαληθέο γηνξηέο πνπ νη πεξηζζόηεξνη Γεξκαλνί γηνξηάδαλε κ’ έλα 

ηεξάζηην πάξηη. 

Σν πξώην ζηάδην έπξεπε λα αξρίζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λπρηεξηλήο βάξδηαο, όηαλ γηλόηαλ 

αιιαγή ζηε βάξδηα ηεο θξνπξάο ησλ Δο Δο ζηα παξαηεξεηήξηα. Κάπνηνη δπλαηνί θξαηνύκελνη 

από ην θνκάλην ζα έπαηξλαλ ηα όπια θαη από ηηο δύν βάξδηεο, όπσο ζα θαηέβαηλαλ θάησ ή ζα 



αλέβαηλαλ ζηνπο πύξγνπο. Ύζηεξα, ζα έζπξσρλαλ ηνπο έθπιεθηνπο Δο Δο κέζα ζηα θξεκαηόξηα 

θαη ζα ηνπο έδελαλ ζην λεθξνηνκείν, όπνπ νη γηαηξνί έθαλαλ λεθξνςίεο ζε πηώκαηα πνπ 

έθεξλαλ από ηα λνζνθνκεία. 

Σν δεύηεξν ζηάδην ζα άξρηδε κε έλα ζηληάιν από ηε κνλάδα απνιύκαλζεο. Οη ρεηξηζηέο ηνπ 

αηκνύ, νη νπνίνη έθιεηλαλ θαλνληθά ηνλ αηκό ζηηο 4:00 κ.κ., αληί λα ηνλ θιείζνπλ, ζα απμάλαλε 

ηελ πίεζε κέρξη λα αλαηηλαρηνύλ νη κεραλέο. Απηό ζα ζπλέβαηλε θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζηηο 

4:05 θαη ζα λόκηδαλ εζθαικέλα πσο ε έθξεμε είρε πξνθιεζεί από εθξεθηηθά. Ύζηεξα, νκάδεο 

θξαηνπκέλσλ πνπ ζα ήηαλ ζε θηήξηα ή πεξίκελαλ γηα ηελ ηαθηηθή επηζεώξεζε κεηά ηε δνπιεηά, 

ζα επηηίζελην ζηνπο θξνπξνύο θαη ζα ηνπο έπαηξλαλ ηα όπια. 

Δλ ησ κεηαμύ, ζην αλδξηθό Κνκάλην «Καλαδάο», απηνί πνπ ήηαλ ππεύζπλνη γηα ηε ζπζθεπαζία 

θαη ηελ απνζηνιή ξνύρσλ ζηε Γεξκαλία, ζα έβαδαλ θσηηά ζε όιεο ηηο απνζήθεο.  

Οη Εόληεξ ζα θόβαλε όιεο ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο θαη ηηο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνύ πνπ 

ζπλδένληαλ κε ηελ θεληξηθή κνλάδα. Έλα άιιν θνκάλην αλέιαβε λα θόςεη ηα ζπξκαηνπιέγκαηα 

γύξσ από ην ζηξαηόπεδν ησλ γπλαηθώλ, λα αλνίμεη ηηο πόξηεο, γηα λα βγνπλ έμσ θαη λα 

ελσζνύλ κε ηνπο άλδξεο θξαηνύκελνπο. Δθείλε ηελ επνρή, ππήξραλ πεξίπνπ 125.000 

θξαηνύκελνη από ηνπο νπνίνπο 40.000 ήηαλ γπλαίθεο. Έλα θνκάλην αλέιαβε λα ζθνηώζεη δηά 

ππξνβνιηζκνύ ηνπο ηξαπκαηίεο θξαηνύκελνπο, πξηλ ηνπο πηάζνπλ δσληαλνύο νη Ναδί. Οη 

δηαηαγέο καο ήηαλ: «Μελ ιππεζείηε θαλέλαλ». Μόιηο νινθιεξσλόηαλ ε επηρείξεζε, θάζε 

θνκάλην ζα έπαηξλε ηα βνπλά. Παξηηδάλνη ζηξαηηώηεο ζα πεξίκελαλ ηνπο δξαπέηεο θαη ζα 

έθαλαλ ην θαιύηεξν δπλαηό γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα απνδξάζνπλ από ην ζηξαηόπεδν.  

Ξαθληθά, ζηηο 12 Απγνύζηνπ, αθνύζακε ήρν θαλνληνύ. Απηό πξνθάιεζε ζάιν ζε όιν ην 

ζηξαηόπεδν, θαη δηαδόζεθαλ θήκεο όηη νη Ρώζνη ήηαλ κόιηο ιίγα ρηιηόκεηξα καθξηά θαη όηη νη 

Γεξκαλνί είραλ αξρίζεη ηελ εθθέλσζε ηνπ Άνπζβηηο. Μεξηθνί αληάξηεο από ην θεληξηθό 

ζηξαηόπεδν ζην Άνπζβηηο, νη νπνίνη δελ ήηαλ Δβξαίνη, ήξζαλ θαη καο είπαλ: «Καιύηεξα λα κελ 

θάλεηε ηίπνηα. Οη Ρώζνη είλαη ζηελ πύιε». 

Αιιά όπσο απνδείρζεθε, νη Ρώζνη είραλ παξαθάκςεη ηελ πεξηνρή θαη δελ ηελ είραλ 

πεξηθπθιώζεη. Βηάδνληαλ πάξα πνιύ λα θηάζνπλ ζην Βεξνιίλν. ην δηάνιν θη απηνί πνπ δελ 

λνηάζηεθαλ δηόινπ γηα ην ζηξαηόπεδν θαη ηνπο θξαηνπκέλνπο ηνπ! 

Λεών Κοέν - Αρ. 182492 



  

ηηο 3 Απγνύζηνπ, ε εθηέιεζε ηνπ Κάπν Kaminski, ελόο από ηνπο θεληξηθνύο παξάγνληεο 

όιεο ηεο επαλαζηαηηθήο θίλεζεο άθελε δπζαλαπιήξσην θελό θαη ήηαλ έλαο αθόκε 

αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εθδήισζε ηεο εμέγεξζεο. O Kaminski πξνδόζεθε ζηε 

θξνπξά από ηνλ Κάπν Mieczyslaw Morawa. 

ην Εόληεξθνκαλην επηθξαηεί αλαηαξαρή. Ήδε, από ηηο 25 Απγνύζηνπ, ε δηνίθεζε είρε 

δηαηάμεη ην θιείζηκν ησλ ηάθξσλ ζηνλ ρώξν ησλ Κξεκαηνξίσλ ΗΗ θαη ΗΗΗ, ηε ζύλζιηςε όισλ 

ησλ ππνιεηκκάησλ νζηώλ θαη ην άδεηαζκά ηνπο ζηνλ Βηζηνύια. 

Σνλ επηέκβξην ε δηνίθεζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ απνθάζηζε λα κεηώζεη ηνλ αξηζκό ηνπ 

Εόληεξθνκαλην. ηηο 23 επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε Selektion πνπ όινη πεξίκελαλ: ην 

κηζό από ην πξνζσπηθό ηεο πξσηλήο θαη βξαδηλήο βάξδηαο ηνπ Κξεκαηνξίνπ V, ζπλνιηθά 

210 άηνκα, επηιέρζεθε γηα κεηαγσγή ζην ππνζηξαηόπεδν Γθιάηβηηο. Ήηαλ ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθά Ούγγξνη θαη κεξηθνί Έιιελεο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ν δηθεγόξνο θαη 

γξακκαηέαο ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλόηεηαο Θεζζαινλίθεο, Γηνκηώβ Γηαθνέι, ν Ζιίαο 

Μαξθεζήο Λεβή, ν Αλξί Νερακά Καπόλ, ν Μπαξνπρ Βελέηζηα θαη ν Μσπζήο Φαξαηδή. 

Δμνληώζεθαλ όινη ζηνπο ζαιάκνπο απνιύκαλζεο ηνπ Effektenlager «Kanada I» 

ηηο 26 επηεκβξίνπ 1944, κεηά ηελ αλαδηνξγάλσζε, 663 άλδξεο παξέκεηλαλ ζηα 

θξεκαηόξηα θαη ζηνπο ιάθθνπο απνηέθξσζεο. Οη πεξηζζόηεξνη Έιιελεο βξίζθνληαλ ζηα 

Κξεκαηόξηα ΗΗΗ θαη IV θαη κεξηθνί (πεξίπνπ 30) ζην Κξεκαηόξην ΗΗ. 

Σηο πξώηεο εκέξεο ηνπ Οθησβξίνπ, ε αλαθνίλσζε ηνπ δηνηθεηή ησλ θξεκαηνξίσλ Μπνπο 

(Busch), πσο ρξεηαδόηαλ 300 άλδξεο από ην πξνζσπηθό ηνπ Κξεκαηνξίνπ V γηα λα 

νξγαλώζεη κηα νκάδα εθθαζάξηζεο εξεηπίσλ, ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε 

θακνπθιαξηζκέλε γλσζηνπνίεζε ηεο δεύηεξεο επηινγήο πξνο εμόλησζε. 

Έλα πεξηζηαηηθό ζην Κξεκαηόξην ΗΗΗ όμπλε πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε. Έλαο από ηνπο 

νβηεηηθνύο αηρκαιώηνπο, ζε θαηάζηαζε κέζεο, επηηέζεθε ζε έλαλ θξνπξό ησλ Δο Δο θαη 

έπεζε λεθξόο από ην πηζηόιη ηνπ επηθεθαιήο αμησκαηηθνύ. Ακέζσο απνθαζίζηεθε λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ θαη νη ππόινηπνη Ρώζνη ζηνλ θαηάινγν ησλ 300 πνπ ζα επηιέγνληαλ γηα 

κεηαγσγή. 

  



Ζ θεληξηθή αληηζηαζηαθή νξγάλσζε ήηαλ θαη πάιη αξλεηηθή, θαη νη Εόληεξθνκαλην 

απνθάζηζαλ λα δξάζνπλ κόλνη ηνπο, θαζώο έβιεπαλ ην ηέινο ηνπο λα πιεζηάδεη. 

Απνθαζίζηεθε πσο κε ην ζύλζεκα θαπλνύ, πνπ ζα δηλόηαλ από ην Κξεκαηόξην ΗΗ, ζα 

μεθηλνύζε ε εμέγεξζε. Γηα ηελ ππξπόιεζε ησλ Κξεκαηνξίσλ ΗΗΗ, ΗV θαη V ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαλ δνρεία ζπζζηηίνπ γεκάηα βελδίλε, πνπ είραλ ήδε εηνηκαζηεί ζηηο θνπδίλεο 

ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ αλδξώλ. 

Σν πξσί ηεο 7εο Οθησβξίνπ 1944 αλαθνηλώζεθε πσο νη ηξηαθόζηνη ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

Selektion από ηα Κξεκαηόξηα ΗV θαη V ζα έθεπγαλ ηελ ίδηα κέξα.  

Αθξηβώο ζηηο 13:25, είθνζη άλδξεο ησλ Δο Δο ζπγθέληξσζαλ όιε ηελ πξσηλή θαη λπρηεξηλή 

βάξδηα ησλ Κξεκαηνξίσλ ΗV θαη V, 170 θαη 146 άλδξεο αληίζηνηρα, ζπλνιηθά 316 άληξεο, 

260 από ηνπο νπνίνπο ήηαλ Ούγγξνη, Πνισλνί, Σζέρνη θαη Έιιελεο. Από ηελ αλαθνξά 

έιεηπαλ 8, πνπ έπξεπε λα ζπλερίζνπλ ηε δνπιεηά εθθαζάξηζεο ησλ ππνιεηκκάησλ νζηώλ 

ζηελ πεξηνρή βόξεηα ηνπ Κξεκαηνξίνπ V, θαη άιινη 30, πνπ είραλ δηαηαρζεί λα βγνπλ από ηε 

γξακκή θαη λα πεξηκέλνπλ ζην κηθξό γξαθείν ησλ Δο Δο κέζα ζην θηήξην.  

Ο Busch άξρηζε λα θσλάδεη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπο αξηζκνύο ζηνλ θαηάινγν. Δθείλνη πνπ 

επηιέρηεθαλ γηα κεηαθνξά αλαγθάζηεθαλ λα ζηαζνύλ ζηελ άιιε πιεπξά ηεο απιήο. Όζνη 

δελ πεξηιακβάλνληαλ όκσο αλάκεζά ηνπο, κόιηο άθνπγαλ ην λνύκεξό ηνπο, επέζηξεςαλ ζην 

Κξεκαηόξην ΗV. 

Οη Σζέρνη ππνζηεξίδνπλ πσο θαζώο νη 286 παξόληεο ζην πξνζθιεηήξην άθνπγαλ έλαο έλαο 

ηα νλόκαηά ηνπο, μαθληθά αθνύζηεθε κηα δπλαηή θξαπγή: «Οπξαά!» θαη θάπνηνο, πνπ έρεη 

ηαπηνπνηεζεί κε ηνλ 54ρξνλν Πνισλνεβξαίν Chaim Neuhoff, βγήθε από ηε γξακκή θαη 

όξκεζε ζε έλαλ από ηνπο ζηξαηηώηεο κε έλα ζθπξί. 

Οη Έιιελεο ππνζηεξίδνπλ πώο αθνύζηεθε κηα θσλή ζηα ειιεληθά: «Θα γίλεη ή όρη ην ληνπ 

πνπ ιέγακε;». Καη όξκεζαλ ζηνπο Δο Δο. 

Οη άλδξεο ησλ Δο Δο νπηζζνρώξεζαλ θαη, αθνύ έπηαζαλ πξόρεηξεο ζέζεηο, άλνημαλ ππξ, ελώ 

δύν από απηνύο άξπαμαλ ηα πνδήιαηά ηνπο θαη έθπγαλ γηα λα θαιέζνπλ εληζρύζεηο. Μέζα ζε 

ιίγα ιεπηά, έθηαζε ζην ζεκείν έλα ηζρπξό απόζπαζκα κε απηόκαηα θαη ρεηξνβνκβίδεο από 

ην θνληηλόηεξν θαηάιπκα ηεο θξνπξάο, 1,3 ρηιηόκεηξα καθξύηεξα. Οη απηνζρέδηεο 

ρεηξνβνκβίδεο, πνπ είραλ παξαρσζεί ζε έλαλ ηνίρν ηνπ θξεκαηνξίνπ, δελ κπόξεζαλ λα 



ρξεζηκνπνηεζνύλ, γηαηί ν κπεκέλνο ζηελ εμέγεξζε, Stubendienst Shlomo Dragon δελ ηηο 

κνίξαζε έγθαηξα. Σν κόλν πνπ απέκεηλε ζηνπο εμεγεξζέληεο ήηαλ εξγαιεία, καραίξηα, πέηξεο 

θαη νη γξνζηέο ηνπο, θαη πηζαλώο ηα πξάγκαηα λα εμειίζζνληαλ δηαθνξεηηθά, αλ 

θηλεηνπνηνύληαλ ηαπηόρξνλα νη ζύληξνθνί ηνπο θαη από ηα άιια θξεκαηόξηα, θάηη πνπ δελ 

έγηλε. ηνλ ρώξν θαηαιπκάησλ ηνπ Κξεκαηνξίνπ ΗV, κεξηθνί άλδξεο κε επηθεθαιήο έλαλ 

Πνισλνεβξαίν, νλόκαηη Γηόζζει, έβαιαλ θσηηά ζε ζηξώκαηα θαη θξεβάηηα. H μύιηλε ζηέγε 

θαηέξξεπζε, έθαλε όκσο αδύλαηε ηελ πξόζβαζε ζηνλ ρώξν πνπ ήηαλ θξπκκέλεο νη 

ρεηξνβνκβίδεο. Μελ αληέρνληαο ηνλ ππθλό θαπλό, ε νκάδα όξκεζε έμσ από ην Κξεκαηόξην 

κέζα ζηα ζθνδξά ππξά ησλ Δο Δο.  

Όινη όζνη ζπλειήθζεζαλ, θξπκκέλνη γύξσ από ην Κξεκαηόξην V θαζώο θαη νη επηδώληεο ηνπ 

Κξεκαηνξίνπ ΗV, ηξαπκαηίεο θαη κε, πεξίπνπ 100 όινη καδί, ζύξζεθαλ κπξνζηά ζην θηήξην, 

όπνπ ηνπο μάπισζαλ ζε ζεηξέο κε ην θεθάιη ζηξακκέλν ζηε γε θαη ηνπο εθηεινύζαλ κε κηα 

ζθαίξα ζην θεθάιη. Διάρηζηνη θαηάθεξαλ κέζα ζηε ζύγρπζε λα δηαθύγνπλ θαη λα θξπθηνύλ 

ζε θάπνην απόκεξν ζεκείν ηεο γύξσ έθηαζεο. Οη γλσζηέο πεξηπηώζεηο είλαη απηέο ησλ Filip 

Müller, Henryk Tauber θαη Shlomo Dragon. 

Ο Filip Muller - Αξ. 29236, δηεγείηαη: 

[…] Οη ζεηξήλεο άξρηζαλ λα ζθπξίδνπλ ζηε δηαπαζώλ θαη [έθηαζαλ] κεξηθέο εθαηνληάδεο 

έλνπινη SS. Ήξζαλ κε θνξηεγά, απηνθίλεηα θαη ζρεκάηηζαλ έλαλ θινηό γύξσ από ην 

Κξεκαηόξην IV. Σα πνιπβόια θξνηάιηδαλ, νη ζθαίξεο έπεθηαλ βξνρή θαη έςαρλα γύξσ θαη είδα 

όηη νη ζύληξνθνί κνπ έπεθηαλ ζαλ ιαγνί, όπσο αθξηβώο ζε θπλήγη ιαγνύ. Σν Κξεκαηόξην IV 

θιεγόηαλ θαη δελ αλαηηλάρηεθε, όπσο ζπρλά ιέγεηαη. Ζ ζηέγε θαηγόηαλ ζε δηάθνξα ζεκεία, νη 

θιόγεο ρόξεπαλ θαη ζύλλεθα θαπλνύ αλέβαηλαλ ζηνλ νπξαλό. 

Μαδεύνληαο όιν ην ζάξξνο κνπ, ζεθώζεθα θαη κ’ έλα πήδν πέξαζα ζηελ αίζνπζα 

απνηέθξσζεο. Γελ αλάζαηλα. Ζ ππξθαγηά ζην Κξεκαηόξην ιπζζνκαλνύζε αθόκα. Οη μύιηλεο 

πόξηεο θιέγνληαλ, πνιιά μύιηλα δνθάξηα είραλ απαλζξαθσζεί θαη θξέκνληαλ από ην ηαβάλη 

θαη ε θσηηά θξέληαδε ζηελ απνζήθε κε ην θάξβνπλν. Σα παξάζπξα ηνπ απέλαληη ηνίρνπ είραλ 

ζξπκκαηηζηεί από ζθαίξεο. Έμσ, ζπλερίδνληαλ νη ππξνβνιηζκνί. Οη ζθαίξεο ρηύπαγαλ ζηνπο 

θνύξλνπο θαη εμνζηξαθίδνληαλ πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο.  

Ξαθληθά, ζθέθηεθα έλα κέξνο όπνπ ζα ήκνπλ αζθαιήο: κέζα ζηνλ ζσιήλα πνπ νδεγεί από 

ηνπο θνύξλνπο ζηελ θακηλάδα. ήθσζα έλα ζηδεξέλην θάιπκκα, γιίζηξεζα κέζα θαη ην έθιεηζα 



πίζσ κνπ. Μέζα ζηνλ ζσιήλα δελ ππήξρε ρώξνο γηα λα ζηαζώ όξζηνο. Κνπινπξηάζηεθα θαη 

πξνζπάζεζα λα θξαηήζσ ηελ αλάζα κνπ. Κνίηαμα επάλσ, κέζα από ηνπο ηέζζεξηο 

καπξηζκέλνπο από ηνλ θαπλό ηνίρνπο, θη είδα έλα κηθξό, κπιε ηεηξάγσλν νπξαλνύ. Θπκάκαη 

αθόκα κε ηη ηαξαρή άλαςα έλα ηζηγάξν θαη θύζεμα ηνλ θαπλό ζηελ ηεξάζηηα θακηλάδα. Καζώο 

αλέβαηλε ςειά, μαθληθά κνπ ήξζαλ ζηνλ λνπ η’ ακέηξεηα ζύκαηα πνπ ν θαπλόο από ηηο ζνξνύο 

ηνπο είρε θύγεη κε ηνλ ίδην ηξόπν». 

ην Κξεκαηόξην ΗΗ, κόιηο αθνύζηεθαλ ηα ππξά θαη θάλεθε ν θαπλόο, ε νκάδα ησλ 

νβηεηηθώλ απνθάζηζε λα δξάζεη ακέζσο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εκπνδίζεη ηελ εμέγεξζε, 

ν 32ρξνλνο Γεξκαλόο Κάπν Karl Toepfer καραηξώζεθε θαη ξίρηεθε δσληαλόο ζε έλαλ από 

ηνπο θνύξλνπο, πηζαλόηαηα από ηνλ Laijb Panicz, έλαλ από ηνπο θαζνδεγεηέο ηεο 

αληηζηαζηαθήο νκάδαο. Ο νπιηζκόο –κεξηθά καραίξηα θαη ρεηξνβνκβίδεο– δηαλεκήζεθαλ θαη 

επηρεηξήζεθε λα εμνπδεηεξσζνύλ νη ηξεηο Δο Δο πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ ρώξν ηνπ 

Κξεκαηνξίνπ: ν ππαμησκαηηθόο ππεξεζίαο θαη νη δύν ζηξαηηώηεο πνπ επηηεξνύζαλ ηελ 

πξσηλή βάξδηα. Σειηθά, νη ηξεηο Δο Δο είραλ ππνςηαζηεί ηνλ θίλδπλν θαη ην έβαιαλ ζηα 

πόδηα. 

Ο Μαξζέι Ναηδαξή - Αξ. 182669 [Κξεκαηόξην III] αλαθέξεη ζηε καξηπξία ηνπ: 

«Σν Κξεκαηόξην IΗ, βιέπνληαο ηε θσηηά, ελόκηζε όηη είρε δνζεί ην ζύλζεκα από ηνπο 

Γεξκαλνύο λα καο ζθνηώζνπλ όινπο θαη απνθαζίζαλ ηελ έμνδν, αλ θαη όιν ην πξναύιην ήηαλ 

πεξηζηνηρηζκέλν κε Γεξκαλνύο. Οξίζαλε δύν νη νπνίνη ζα έξηρλαλ ζηελ θσηηά ηελ δπλακίηηδα. 

Ο έλαο ήηαλ ν Michel, Γάιινο, θαη έλαο άιινο, αιιά δεηιηάζαλ ηελ ηειεπηαίαλ ζηηγκήλ θαη έηζη 

ε αλαηίλαμηο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. Όινη, όζνη εμήιζαλ από ην Κξεκαηόξην IΗ, πέζαλε θαη 

όινη, έζησ δηά νιίγα ιεπηά επξέζεζαλ ειεύζεξνη. Πξαγκαηηθνί ήξσεο, είραλ θαλεί όινη ηνπο». 

Μέρξη ηηο 14:00 ε ώξα, παξαπάλσ από ην κηζό πξνζσπηθό ηνπ Κξεκαηνξίνπ ΗΗ είρε δηαθύγεη, 

αλάκεζά ηνπο Έιιελεο θαη Πνισλνί Δβξαίνη, θαζώο θαη νη 9 Ρώζνη. Οη εμεγεξκέλνη έθνςαλ 

ην ζπξκαηόπιεγκα πνπ ηνπο ρώξηδε από ην Σκήκα ΒΗb ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ γπλαηθώλ θαη 

δηέζρηζαλ ηελ έθηαζε κε ηα θαλάιηα απνρέηεπζεο. 

Γηαζρίδνληαο θαη ηε ιεγόκελε «Βαζηιηθή Σάθξν» έπεζαλ πάλσ ζηελ πξώηε ζεηξά θπιαθίσλ. 

Πνιινί έπεζαλ λεθξνί από ην ππξ, πνπ μεθίλεζε ακέζσο, θαη νη ππόινηπνη ζθόξπηζαλ ρσξίο 

πξνζαλαηνιηζκό ζε έθηαζε ελόο ρηιηνκέηξνπ πξνο ην Plawy θαη κέρξη ηηο δεμακελέο λεξνύ 

θνληά ζην Raisko. ε απηή ηελ απεγλσζκέλε θπγή, 73 ζθνηώζεθαλ από κηα κνλάδα ηαρείαο 



επέκβαζεο ησλ Δο Δο, ελώ ηξαπκαηίζηεθαλ ζνβαξά από ρηππήκαηα αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ 

ηέζζεξηο Γεξκαλνί ππαμησκαηηθνί από ην παξαθείκελν ππνζηξαηόπεδν ηνπ Harmense. Μηα 

κηθξή νκάδα δηαζσζέλησλ εγθισβίζηεθε αλάκεζα ζε δύν ιίκλεο θνληά ζην ρσξηό Plawy, 

όπνπ εθηειέζηεθαλ όινη από ηνπο Δο Δο.  

ην Κξεκαηόξην ΗΗΗ, ν δσγξάθνο David Olere θαη ν βηνκήραλνο Hertz Strassvogel εκπόδηζαλ 

ηνπο ππόινηπνπο λα πάξνπλ κέξνο ζηελ εμέγεξζε. Έηζη, νη Εόληεξθνκαλην ηνπ Κξεκαηνξίνπ 

ΗΗΗ δελ εθηειέζηεθαλ. […] Ο David Nencel, πνπ εξγαδόηαλ ζαλ σξνινγνπνηόο γηα ηνπο Δο Δο 

θαη είρε κεγαιύηεξε επρέξεηα θηλήζεσλ, έξημε κεξηθέο απηνζρέδηεο ρεηξνβνκβίδεο ζηηο 

ηνπαιέηεο, ελώ ν Dov Paisikovic έθξπςε ηηο δύν ρεηξνβνκβίδεο πνπ βξήθε ζηα πηώκαηα 

Πνισλώλ αληηζηαζηαθώλ, πνπ πξννξίδνληαλ γηα απνηέθξσζε, ζηνπο ηνίρνπο ηεο ζνθίηαο. 

O SS-Rottenführer ζην ζπγθξόηεκα ηνπ «Καλαδα»Franz Wunsch δηεγείηαη: 

«Έλαο από ηα θξεκαηόξην ήξζε ζε εκάο πεξλώληαο ην ζπξκαηόπιεγκα θαη θξύθηεθε ζην 

παξάπεγκα 14 [ηνπ Καλαδά], έλαο Έιιελαο Δβξαίνο. Όηαλ ν Έιιελαο πέξαζε θάησ από ην 

ζπξκαηόπιεγκα –δελ είρε ειεθηξηζκό– ηξαπκαηίζηεθε θαη αηκνξξαγνύζε. Έλαο από ηνπο 

θξαηνύκελνπο είδε πνπ πήγε θαη κνπ θώλαμε. Ήκνπλ ζην ηέινο ηνπ ζηξαηνπέδνπ κνπ [ηνπ 

«Καλαδά], όηαλ ήξζε ςάρλνληαο γηα κέλα. Μεξηθνί είπαλ όηη ππξνβόιεζα ηνλ Έιιελα Δβξαίν 

εθεί, αιιά θαλείο δελ ην είδε. Σα απνζπάζκαηα αλαδήηεζεο ήηαλ εμνπιηζκέλα κε ραιύβδηλα 

θξάλε θαη ηνπθέθηα θαη όηαλ παξέδσζα ηνλ θξαηνύκελν ηνπο είπα όηη δελ ζπκκεηείρε [ζηελ 

εμέγεξζε] θαη παξαθάιεζα λα ηνλ αθήζνπλ λα δήζεη. Φπζηθά, ηνλ ππξνβόιεζαλ...» 

Γηεγείηαη ν Λεώλ Κνελ: 

Ξαθληθά, ε πόξηα ηνπ θειηνύ καο άλνημε θαη ξίμαλε κέζα κε θινηζηέο έλαλ Έιιελα ζύληξνθό 

καο – ν Αικπέξη Ναηδαξή [ήηαλ ν Ηζααθίλν Βελέηζηα] από απηόλ κάζακε ηη έγηλε ζην 

Κξεκαηόξην IV: 

«ηηο 2:00 κκ., νη θξαηνύκελνη δηαηάρζεθαλ λα ζπγθεληξσζνύλ ζηνλ ζάιακν ηνπ Κξεκαηνξίνπ 

θαη λα αλαθεξζνύλ ζηε κνλάδα απνιύκαλζεο. Δθείλε ηε ζηηγκή, έλαο από ηνπο Έιιελεο 

θώλαμε ην ζύλζεκα «Απάλσ» ή κάιινλ «Απάλσ ηνπο!» Απηό ήηαλ ην ζύλζεκα γηα λ’ αξρίζεη ε 

εμέγεξζε. Οη άιινη Έιιελεο νξκήζαλε ακέζσο πάλσ ζηνπο δύν θξνπξνύο ηνπο, γηα λα ηνπο 

αξπάμνπλ ηα όπια. 



Γελ ππήξμε όκσο ε αλακελόκελε βνήζεηα. Αληίζεηα, νη κε Έιιελεο θξαηνύκελνη πξνζπάζεζαλ 

λα πάξνπλ ηα όπια από ηνπο ζηαζηαζηέο θαη λα ηα επηζηξέςνπλ ζηνπο Γεξκαλνύο. Αθόκα δελ 

κπνξώ λα θαηαιάβσ ηε ζηάζε ηνπο. Έπεζαλ κεξηθνί ππξνβνιηζκνί ζηνλ αέξα θαη κέζα ζηνλ 

παληθό, κηα νκάδα 25 Διιήλσλ έηξεμαλ πξνο ηελ έμνδν, έηξεμαλ πελήληα κέηξα πξνο ην 

Κξεκαηόξην IV, άξπαμαλ ηα όπια δύν Γεξκαλώλ, ηνπο άθεζαλ λα θύγνπλ θαη ηειηθά 

νρπξώζεθαλ κέζα. Όινη νη θξαηνύκελνη, Έιιελεο ή όρη, πεξίκελαλ καδί ηνπο. Γελ είραλ άιιε 

επηινγή θαη ηώξα δέρηεθαλ όπσο θαη λα ’ρεη όηη ε νκάδα καο είρε δίθην. 

Οη Γεξκαλνί αληέδξαζαλ γξήγνξα […] άξρηζαλ λα ππξνβνινύλ κε ηα πνιπβόια ηνπο· […] 

άξρηζαλ λα πεηάλε ρεηξνβνκβίδεο, γηα λα αλνίμνπλ ηξύπεο ζηνπο ηνίρνπο· νη ζηαζηαζηέο είραλ 

κόλν ηνπθέθηα θαη ζύληνκα μέκεηλαλ από ππξνκαρηθά. Σν επόκελν βήκα ήηαλ λα βάινπλ θσηηά 

ζην Κξεκαηόξην.  

Μέζα ζε ιίγα ιεπηά, ην Κξεκαηόξην IV ηπιίρηεθε ζηηο θιόγεο θαη όινη νη Έιιελεο θάεθαλ. Οη 

άιινη έηξεμαλ θαη αλαδήηεζαλ θαηαθύγην ζην Κξεκαηόξην V, πξηλ θιεηδώζνπλ ηηο πόξηεο ηνπ. 

Πεξηηηό λα πσ όηη ηνπο ζθόησζαλ όινπο δηά ππξνβνιηζκνύ κέζα ζην Κξεκαηόξην. Απηνί είραλ 

ηελ εζθαικέλε εληύπσζε όηη εάλ δηαρώξηδαλ ηνπο εαπηνύο ηνπο από ηνπο Έιιελεο, ζα 

γιίησλαλ. Γπζηπρώο γη’ απηνύο, ην ηίκεκα ήηαλ πνιύ αθξηβόηεξν από απηό πνπ πεξίκελαλ». 

ύκθσλα κε ηελ καξηπξία ηνπ Μσξίο Βελέηζηα, ν Ηζααθίλν Βελέηζηα ππξνβνιήζεθε από 

ηνπο Δο Δο ζε κηα πξνζπάζεηά ηνπ λα δξαπεηεύζεη από ηε ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά., ζηε 

δηάξθεηα ηεο εθθέλσζεο ηνπ Άνπζβηηο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1945. 

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ λεθξώλ αλήιζε ζε 451 άηνκα, αλάκεζά ηνπο, ζύκθσλα κε ηε 

δηαζηαύξσζε όισλ ησλ δηαζέζηκσλ καξηπξηώλ, Έιιελεο, Ούγγξνη θαη Πνισλνί Δβξαίνη θαη 

νβηεηηθνί αηρκάισηνη πνιέκνπ. Σξεηο ππαμησκαηηθνί ησλ Δο Δο ζθνηώζεθαλ θαη 12 

ηξαπκαηίζηεθαλ.   

Σν πξσί ηεο 8εο Οθησβξίνπ βξίζθνληαλ αθόκα ζηε δσή 213 άλδξεο ζην Εόληεξθνκαλην: 

169 ηνπ Κξεκαηνξίνπ ΗΗΗ, 43 από ηα ΗV θαη V θαη έλαο θπγάο από ην Κξεκαηόξην ΗI. ρεδόλ 

νιόθιεξε ε αληηζηαζηαθή νκάδα πνπ είρε ηε βάζε ηεο ζην Κξεκαηόξην IΗ είρε εμνλησζεί, 

όπσο θαη νη Έιιελεο Δβξαίνη ζηα Κξεκαηόξηα IV θαη V. 

Έπεηηα θαη από κηα ηειεπηαία πξάμε αληηπνίλσλ, ν αξηζκόο ησλ Εόληεξθνκαλην έπεζε ζηνπο 

198, αλάκεζά ζηνπο νπνίνπο πεξίπνπ 150 Πνισλνί θαη 26 Έιιελεο. 



Όηαλ κπήθακε ζην ζηξαηόπεδν, κε πεξίκελαλ νη θίινη κνπ νη Πνισλνί πνπ πήγαηλαλ ζην 

Μπίξθελανπ. Μόιηο κε είδαλ κνπ είπαλ: «Έλα κεγάιν εύγε ζηνπο Γξαηθνύο πνπ θάλαλε απηό 

πνπ θαλείο δελ ηόικεζε λα θάλεη ηόζα ρξόληα. Πήγαλ λα θάλνπλ επαλάζηαζε ζηα θξεκαηόξηα, 

αλαηηλάμαλε έλα θξεκαηόξην, αιιά πξνδόζεθαλ. Όηαλ ηνπο ζηήζαλε ζηνλ ηνίρν θαη ηνπο 

ζέξηδαλ ηα πνιπβόια, αθνύζακε πνπ ηξαγνπδνύζαλ. Έλαο Γξαηθόο πνπ βξέζεθε θνληά καο, καο 

είπε όηη ςάιινπλ ηνλ ειιεληθό εζληθό ύκλν. Ση κεγαιείν ςπρήο, ε ηειεπηαία ζθέςε ηνπο θαη ε 

ηειεπηαία ηνπο πλνή ήηαλ ζηελ Διιάδα». Όηαλ κνπ ην ιέγαλε, δελ κπνξνύζα λα θξαηήζσ ηα 

δάθξπά κνπ, ηόζν κεγάιε ήηαλ ε ζπγθίλεζή κνπ. Έλησζαλ Έιιελεο θαη πεζάλαλ ζαλ Έιιελεο. 
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