
Το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στη δημόσια ιστορία και μνήμη

Δρ. Άννα Μαρία Δρουμπούκη

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



Η εμμονή της μνήμης

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



Σήμερα πια η ιστορία είναι μόνο ένας λεπτός 
σπάγγος μνήμης μέσα στον ωκεανό της λήθης

Μίλαν Κούντερα, Το αστείο

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



• «Έτσι εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε, βάρκες 
ενάντια στο ρεύμα, ξαναγυρίζοντας ασταμάτητα στο 
παρελθόν»

• Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ

• «Μιλάμε τόσο πολύ για τη μνήμη γιατί έχει μείνει 
τόσο λίγο απ’ αυτή»

• Πιέρ Νορά

• «Ελπίζω πως το μέλλον της μνήμης δεν είναι τόσο 
λαμπρό»

• Charles Maier

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



«Για τους επισκέπτες που εισρέουν στην Ελλάδα 
κάθε καλοκαίρι η Κατοχή είναι πρακτικά αόρατη, 

την ώρα που βρίσκονται ξαπλωμένοι στις 
ηλιόλουστες παραλίες ή εξοικειώνονται με τους 

ερειπωμένους ναούς και τα θέατρα. Στην Ελλάδα, 
όπως και αλλού, ο μεταπολεμικός κόσμος κρύβει 
πολύ καλά την καταγωγή του· για εκείνους όμως 

που ξέρουν πού να ψάξουν- πίσω από τους φράκτες 
των εγκαταλειμμένων εβραϊκών επαύλεων, στη 
Θεσσαλονίκη, στο Χαϊδάρι, όπου οι καινούργιες 
πολυκατοικίες κόβουν τη θέα προς το χώρο της 

άλλοτε διαβόητης ‘Βαστίλης της Ελλάδας’-, οι ουλές 
από τις κατοχικές πληγές της υπάρχουν ακόμη».

Mark Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εμπειρία 
της Κατοχής, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 1994, σ. 407.

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



Φωτογραφία: Άννα Μαρία Δρουμπούκη



«Η χειρότερη περίοδος ήταν στο Χαϊδάρι, εκεί ήταν χειρότερα από το Άουσβιτς. 
Δούλευα πολύ σκληρά σε καταναγκαστικά έργα, μετακινούσα άσκοπα και ολημερίς 
βαριές πέτρες από την μία άκρη στην άκρη, υπό την διαρκή απειλή του μαστιγίου»

Σαμ Νεχαμά

Φωτογραφία: Άννα Μαρία Δρουμπούκη



@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



«Κατά μήνα Ιανουάριον [1944], ο ταγματάρχης 

Ραντόμσκυ θέλων να τιμωρήση τους φυλακισμένους, 

διότι τινές τούτων είχον μεταβή εις τα παρά την είσοδον 

του στρατοπέδου αποχωρητήρια, προς σωματικήν των 

ανάγκην, παρά την καταπέσουσαν χιόνα, διέταξεν 

άπαντας να βαδίσωμεν έρποντες και με την κοιλίαν επί 

πεντακοσίων μέτρων, ενώ ούτως ηκολούθει με το 

πιστόλιον εις χείρας και τα δύο λυκόσκυλά του, τα οποία 

είχον καταξεσκίσει τους βραδυπορούντας γέροντας»
Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Μνημεία της Λήθης. Ίχνη του Β‘ 

Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Πόλις, 

Αθήνα 2014, σ. 159

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



Βάιος Καλογρηάς, “Ναπολέων Σουκατζίδης και Καρλ Φίσερ: Βίοι 
αντίπαλοι”, The Athens Review of Books, 8.7.2018, 
https://athensreviewofbooks.com/arxeio/teyxos95/3422-napoleon-
soukatzidis-kai-karl-fiser-vioi-antipaloi



@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



Άννα Μαρία Δρουμπούκη- Μουσειολογική πρόταση ανάδειξης του 
στρατοπέδου Χαϊδαρίου



Άννα Μαρία Δρουμπούκη- Μουσειολογική πρόταση ανάδειξης του στρατοπέδου Χαϊδαρίου



Ναζιστικό τιμωρητικό σύστημα

«Η ίδρυση του Χαϊδαρίου έχει ένα πιο σοβαρό 
σκοπό… Η διαμονή εκεί έπρεπε να έχει το αβέβαιο, 

το αόριστο, το διαρκώς επικίνδυνο. Να γίνει ο 
μπαμπούλας, φόβητρο, συνώνυμο με τον Χάρο και 
να παραδοθεί έτσι στη φαντασία του ευαίσθητου 

λαού μας… Ιδρύθηκε περισσότερο για τους έξω και 
λιγότερο για τους ίδιους τους κρατούμενους».

Θέμος Κορνάρος, Στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, Νεοελληνικές 
Εκδόσεις-Βιβλιοθήκη του Λαού, Αθήνα 1963, σ. 53.

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



• Τον Οκτώβριο του 1943 εισήλθαν στο στρατόπεδο 300 άνδρες από 
την Καλαμάτα που είχαν συλληφθεί από τα Τάγματα Ασφαλείας. 

• Στις 4 Νοεμβριου ακολούθησε μια αποστολή 400 κρατουμένων από 
τις Φυλακές Αβέρωφ, κυρίως μέλη αντιστασιακών οργανώσεων και 
δύο μήνες αργότερα 324 από τους περίπου χίλιους συλληφθέντες 
ανάπηρους που είχαν συλληφθεί στις 30 Νοεμβρίου σε διάφορα 
νοσοκομεία. 

• Oι μαζικότερες αφίξεις ήταν αυτές των «μπλόκων»: 150 κάτοικοι της 
Κοκκινιάς και 130 της Καλογρέζας τον Μάρτιο, 600 από τον Βύρωνα, 
800 από Δουργούτι-Κατσιπόδι και πάνω από 4.000 από την Κοκκινιά 
τον Αύγουστο. 

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



Το στρατοπεδικό σύμπαν του τρόμου

• Η καθημερινότητα στο στρατόπεδο δεν διέφερε σε τίποτα 
από τα στρατόπεδο του Γ’ Ράιχ: Βασανιστήρια, ξυλοδαρμοί, 
προσκλητήρια και μέτρα ψυχολογικής τρομοκρατίας 
βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη.      

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



«Τους περισσότερους τους 
καθάριζαν μπροστά μας, 
μπαμ μπαμ»
Visual History Archive, αρ. συνέντευξης
38939-26, 17/2/1998

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη

[Αλ]Μπερέι[γ] Ρασέλ (Ροζέλα, Ρόζα)



• Στα τέλη Ιανουαρίου 1944, πραγματοποιήθηκε μια ακόμα ομαδική εκτέλεση ως 
απάντηση στην δολοφονία του υφυπουργού Εργασίας της κατοχικής 
κυβέρνησης Ράλλη, Νικόλαου Καλύβα από την ΟΠΛΑ στις 27 Ιανουαρίου.

Ιάσονας Χανδρινός, Το τιμωρό χέρι του λαού. Η δράση του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ στην κατεχόμενη πρωτεύουσα 
1942- 1944, Θεμέλιο, Αθήνα 2012, σ. 191.

Στη φυλακή είχε διαδοθεί πως οι κομμουνισταί σκότωσαν τον Υπουργό Καλύβα και 
πως θα επακολουθούσαν αθρόαι εκτελέσεις. Κι αλήθεια στις 5 το πρωί έφτασε-
ίσως γιατί ήταν οι πρώτες ομαδικές από τη φυλακή του Χαϊδαρίου εκτελέσεις-
αυτοπρόσωπα ο Διοικητής, μαζί με άλλους αξιωματικούς των Ες Ες δεσμοφύλακες 
και τα απαραίτητα λυκόσκυλά του. Βγάλαν από τους θαλάμους και τα κελιά τους 
μελλοθάνατους. Διοικητής, αξιωματικοί, δεσμοφύλακες με διαβολικές φωνές και 
ουρλιαχτά έπεσαν σαν λυσσασμένοι πάνω στους μελλοθάνατους, σκηνή 
αφάνταστη σε αγριότητα και κτηνωδία, σκηνή ανείπωτη σε τραγικότητα. Τους
δυστυχισμένους αυτούς, γυμνούς και μισοπεθαμένους, από το ξύλο και τα 
δαγκώματα των σκυλιών τους φόρτωσαν σ’ ένα αυτοκίνητο και σε δέκα λεπτά τους 
εξετέλεσαν.

Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Μνημεία της Λήθης. Ίχνη του Β‘ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 
Πόλις, Αθήνα 2014, σ. 177



@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



Εβραίοι στο Χαϊδάρι
• Από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 1944 πέρασαν από το στρατόπεδο 4.468 

Έλληνες Εβραίοι από τις κοινότητες της Αθήνας, της Κέρκυρας, της Ρόδου και 
της Κω οι οποίοι σταδιακά εκτοπίζονταν στα γερμανικά στρατόπεδα, κυρίως στο 
Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 

Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Μνημεία της Λήθης. Ίχνη του Β‘ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 
Πόλις, Αθήνα 2014, σ. 156.

«Από το Χαϊδάρι οργάνωναν τις αποστολές στην Πολωνία. Συλλάμβαναν 
σποραδικά στην Αθήνα. Εκεί μας συντηρούσε ο Ερυθρός Σταυρός, οι Εβραίοι 
δικαιούντο μισή μερίδα, τη μισή από τους Ρωμιούς […]. Γενικώς όσοι 
εκτελέστηκαν ήταν όλοι κομμουνιστές, φανατικοί μέχρι θανάτου. Τους Εβραίους 
προόριζαν για άλλου είδους θανάτους. Ήταν πράγματα τρομερά και 
ανεπανάληπτα αυτά που συμβαίνανε εκεί. Σκηνές τρομερές, αλλά είχαν οι 
εκτελεσθέντες τρομερό ηθικό. Ο Ναπολέων [Σουκατζίδης] ήταν γερμανομαθής 
και πάντα έτρωγε ξύλο για ό,τι συνέβαινε»

Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Μνημεία της Λήθης. Ίχνη του Β‘ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 
Πόλις, Αθήνα 2014, σ. 158

Ανρί Μποττόν, Visual History Archive, αρ. συνέντευξης 42858.



Εβραίοι στο Χαϊδάρι 
«Ήταν [οι Εβραίοι της Ρόδου] σε οικτρή κατάσταση […]. 
Παραζάλη και ξύλο, γέροι να πέφτουνε κάτω, άλλοι να 

κλαίνε… Τους έβαλαν να καθίσουν κάτω από καυστικό ήλιο. 
Άρχισαν να διψούν. Μετά πολλά βάσανα τους έφεραν νερό σ’ 

ένα βρώμικο καζάνι… Νύχτωσε. Δεν τους έδωσαν φαί- τους 
έστειλαν σε χωριστούς θαλάμους, αλλά υπό κτηνώδεις 

συνθήκες».

Μαρτυρία Μανώλη Κριαρά

«Δεν είχαμε κουβέρτες, ούτε φαγητό, κοιμόμασταν στο 
πάτωμα. Μια σούπα και ένα κομμάτι ψωμί όλη μέρα. 

Περιμέναμε και περιμέναμε. 15 μέρες ήμασταν εκεί, 150 
άνθρωποι».

Φλώρα Μπενβενίστε

Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Μνημεία της Λήθης. Ίχνη του Β‘ 
Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Πόλις, 

Αθήνα 2014, σ. 160.



• Καθώς δεν υπήρχε χώρος για μας στο κεντρικό κτίριο, μας σώριασαν στα
λουτρά, που βρίσκονταν στο προαύλιο της φυλακής. Εκεί δεν υπήρχε τίποτα,
ούτε κρεβάτια, ούτε καν μια ψάθα, μόνο τσιμέντο στο έδαφος και οι ντουζιέρες
πάνω απ’ τα κεφάλια μας. Ήταν πολύ κουραστικό και δυσάρεστο. Από το
προαύλιο ακούγονταν διαρκώς πυροβολισμοί- οι εκτελέσεις έπειτα από
συνοπτικές διαδικασίες των πολιτικών κρατουμένων […] Την επόμενη οι
Γερμανοί μας διέταξαν να γδυθούμε για να μας ψάξουν. Έβαλα την λίρα μου
στο στόμα και την κατάπια. Την επόμενη πήγα στην τουαλέτα για να βγάλω το
χρυσό αυγό όπως το λέγαμε. Έμεινα στο Χαϊδάρι μια βδομάδα.

Σλόμο Βενέτσια, Sonderkommando. Μέσα από την κόλαση των θαλάμων αερίων, (μετάφραση Κυριακή Χρα),
Πατάκης, Αθήνα 2008, σ. 48-51.



«Βρε παιδιά ήταν η πρώτη φορά που είδα εκτέλεση και δεν μπορώ να σας πω
πόσο κακό μου έκανε. Ήταν 9 παιδιά, τους έδωσαν τσαπιά να σκάψουν τους
τάφους τους. Ήμουν 17 χρονών […] Ήταν μια κατάσταση πνιγηρή, γεμάτη τρόμο,
γεμάτη φόβο. Έδωσαν τόσο ξύλο στη μητέρα μου που το αίμα απ’ τη μύτη έτρεχε
έτσι. Τρομοκρατήθηκα».

Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Μνημεία της Λήθης. Ίχνη του Β‘ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη, Πόλις, Αθήνα 2014, σ. 161-162.

Ρεβέκα Ααρών, Visual History Archive, αρ. συνέντευξης 45239, 13.6.1998.



Άννα Αλμελέ: «Υποφέραμε, ήταν Ιούλιος και είχε τρομερή ζέστη. Χάσαμε πολλούς σε εκείνη τη
μεταφορά. Δεν ξαναείδα ποτέ τη μητέρα μου, ούτε τον πατέρα και τον αδελφό μου».

Λούσυ Αμάτο, στην ίδια μεταφορά, αναφέρει πως οι Ροδίτες Εβραίοι έκλαιγαν ζητώντας φαγητό
και νερό.

Ο Ανρί Μποττόν στη μαρτυρία του τονίζει τον αποτρόπαιο τρόπο μεταφοράς τους: «Ήταν κάπου
3.000 γυναικόπαιδα, κάτω από συνθήκες κόλασης, να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
Κουβαλούσαν απίστευτα πράγματα, κατσαρόλες, τηγάνια...».

Η Ματίλντε Καπελούτο, περιγράφει την διαδικασία ελέγχου άμα τη αφίξει τους στο Χαϊδάρι: «Μας
έγδυσαν, ήμασταν εντελώς γυμνές. Το σοκ ήταν τεράστιο για εμάς καθώς ζούσαμε σε
παραδοσιακά περιβάλλοντα». Η Κλαιρ Κοντρόν θυμάται πως ζητούσαν απεγνωσμένα νερό και πως
η πείνα τους ήταν τρομερή. Το ίδιο ζοφερό κλίμα περιγράφει και η Ματίνα Αλαλούφ, που
κρατήθηκε στο Χαϊδάρι τον Ιούνιο του ’44: «Ήμασταν σε ένα δωμάτιο ο ένας πάνω στον άλλο.
Ξύλο, επιθεώρηση από πάνω και από κάτω. Φαγητό δεν υπήρχε».

Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Μνημεία της Λήθης. Ίχνη του Β‘ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη,
Πόλις, Αθήνα 2014, σ. 158-161

Visual History Archive, αρ. συνέντευξης 06738-91, 16.11.1995.

Visual History Archive, αρ. συνέντευξης 14687-21, 8.5.1996.

Visual History Archive, αρ. συνέντευξης 42858.

Visual History Archive, αρ. συνέντευξης 18735.

Visual History Archive, αρ. συνέντευξης 44115.

Visual History Archive, αρ. συνέντευξης 48964.



Εμφύλιος 

• Συνελήφθην την πρωίαν της 31.8.46 [….] εις το νο 15 κτίριον του Χαϊδαρίου ως 
εκ των υστέρων και μετά παρέλευσιν 33 ημερών έμαθα. […] Την αυτήν νύκτα 
μετά τον εγκλεισμόν μου εις το υπ. αριθμ. 8 κελί μου του Νο 15 εδέχθην την 
πρώτην επίθεσιν του προσωπικού αποτελούμενου από εκτελεστάς και βασανιστάς 
των Ες Ες και ταγματασφαλίτας […]. Ο Μπάρλας ήρχισε να με κτυπά εις την 
πλάτην με βούρδουλα μήκους 1 μ. αποτελούμενον από τριπλό συρματόσκοινο με 
κόμπο στην άκρη μέχρις αιματώσεως επιθέτοντας κατόπιν αλάτι […]. Ανάμεσα 
στους τρομερούς πόνους και τα βασανιστήρια ήκουσα το λοχία να με καλεί να 
του υπογράψω κάτι χαρτάκια χωρίς να μου ανακοινώνει το περιεχόμενό τους.

Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Μνημεία της Λήθης. Ίχνη του Β‘ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη, Πόλις, Αθήνα 2014, σ. 179



Υπηρεσίες Ασφαλείας & Αστυνομίας Γερμανικού Στρατού, 
Μέρλιν 6

Φωτογραφίες Άννα Μαρία Δρουμπούκη



Μέρλιν 6

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



Κοραή 4

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



Φωτογραφίες Άννα Μαρία Δρουμπούκη



@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



Στρατόπεδο Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη
φωτογραφία: Πηνελόπη Πετσίνη, Νίκος Παναγιωτόπουλος



φωτογραφία: Πηνελόπη Πετσίνη, Νίκος Παναγιωτόπουλος



φωτογραφία: Πηνελόπη Πετσίνη, Νίκος Παναγιωτόπουλος



@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



@Άννα Μαρία Δρουμπούκη

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη



@Άννα Μαρία Δρουμπούκη

@Άννα Μαρία Δρουμπούκη





«Ο χώρος αυτός ήτανε χώρος βασανιστηρίου και 
κρατήσεως κρατουμένων Ελλήνων από όλες τις περιοχές 
της Ελλάδας σχεδόν. Γινόντουσαν φοβερά βασανιστήρια 
τα οποία ε, εδοκίμαζε ο κρατούμενος όταν έμπαινε σ' 
αυτό το χώρο. Εγώ θα πω «Ποτέ φασισμός». Διότι ό,τι 
είδαν τα μάτια μου, που ήμουνα τότε σε ηλικία 
δεκαεφτά χρονών, ήρθα εδώ γιατί ήμουνα στην 
αντίσταση αυτό ήταν όλο μου το αμάρτημα».



Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα











https://block15.aueb.gr/
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