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«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το
παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης»
Σηραηόπεδο «Παύλοσ Μελά»
Μαρησρίες

Γραπηή μαρησρία ηοσ ομήροσ Λεωνίδα Γιαζημακόποσλοσ
Πέκπηε 10/6/43
Σήκεξνλ δηεηάρζε ε άξζηο ηεο απνκνλώζεσο ησλ Θαηεξηλησηώλ. Έηζη
από ζήκεξνλ ειεπζεξνθνηλσλνύκελ κε όιν ην ζηξαηόπεδνλ. Δπεηξάπεζαλ ηα
επηζθεπηήξηα, δειαδή ε απνζηνιή ηξνθίκσλ θαη ζεκεησκάησλ, όρη όκσο θαη
ε επηθνηλσλία κε ηνπο έμσ. Δηο εκέ εδόζε ε άδεηα από ηεο ρζεο λα
επηζθέπηνκαη θαη ζπλαληώ ηελ Εελνβίαλ άπαμ ηεο εκέξαο. Θαζ' όινλ ην
δηάζηεκα ησλ ηξηάθνληα εκεξώλ πνπ είκεζα θιεηζκέλνη κέζα ζην
ζηξαηόπεδνλ απηό, ην θαη' επθεκηζκόλ νλνκαδόκελνλ κε ην όλνκα ηνπ ππέξ
ηεο Διεπζεξίαο ζπζηαζζέληνο Παύινπ Κειά, εζηεξεκέλνη ηεο ειεπζεξίαο καο
κέρξη ζήκεξνλ κόλνλ ηέζζεξαο θνξάο θαηόξζσζα λα ζπλαληεζώ θαη λα
ζπλνκηιήζσ κε ηελ θόξελ κνπ Εελνβίαλ θαη ηνύην κε ρίιηα βάζαλα. Τν
ρξνληθόλ απηό δηάζηεκα ηεο θπιαθίζεώο καο πέξαζα ζαλ λαπαγόο κέζα ζηνλ
σθεαλό. Δπάλσ ζε κηα ζαλίδα -ηελ ειπίδα- ηαιαληεπόκελνο αλάκεζα ζηα
κεγάια θύκαηα ηεο αγσλίαο, ηεο απειπηζίαο, ηνπ θόβνπ, ηεο ιαρηάξαο, ησλ
ζθέςεσλ γηα ηνπο δηθνύο κνπ, γηα ηελ ζπληήξηζίλ καο θαη ηελ απνγνήηεπζηλ
από ην πεξηβάιινλ καο. Υπήξμα επηπρήο θαηά ην όηη είκεζα αλ κε όινη,
ηνπιάρηζηνλ νη πεξηζζόηεξνη γλσζηνί θαη όηη είρνκελ εηο ηνπο άιινπο
ζαιάκνπο νκνηνπαζείο καο εμ άιισλ πεξηθεξεηώλ. Πάλησο ν ςπρηθόο
θινληζκόο κνπ ππήξμε κεγάινο θαη ζα εθηλδύλεπα λα θινληζζώ αθόκε
πεξηζζόηεξνλ αλ ν θαιόο ζεόο δελ κε έθεξελ εηο επαθήλ κε δύν αγγέινπο
παξεγνξίαο, ηνλ εηο ην ίδηνλ θηίξηνλ ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαηάηθνλ Ησάλλελ
Θαινύδελ δηθεγόξνλ εθ Φίνπ θη ηνλ εηο ην θηίξηνλ ησλ θαηαδίθσλ κέλνληα
θαηάδηθνλ αξρηκαλδξίηε Γηνλύζηνλ Φαξαιάκπνπο. Ο πξώηνο ππήξμελ έλαο
αληδηνηειήο ζύκβνπινο, παξαζηάηεο θαη ζηνξγηθόο ππνζηεξηθηήο. Ο δεύηεξνο
έλαο αλεθηίκεηνο εκςπρσηήο, παξήγνξνο αλεμάληιεηνο, πξόζπκνο
ζπληξέρηεο. [...] Πάλησο ε θπιάθηζηο καο άιινηε θαζίζηαην βαζαληζηηθή θαη
άιινηε ήπηα εμ αθνξκήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο θπιαθήο [...]
Παξαζθεπή 2/7/43
Σήκεξνλ ε θπιαθή κνπ θαίλεηαη ζσζηή θόιαζηο. Δίλαη ηα γελέζιηα ηεο
Καξίθαο κνπ θαη εγώ δελ είκαη θνληά λα ηελ ζπγραξώ κ' έλα ζεξκό θηιί θαη
λα ηελ επρεζώ λα δήζε. Λνεξώο ηεο ζηέιισ ηαο επράο κνπ θαη ηα θηιηά κνπ.
Θεέ κνπ επδόθεζνλ ηνπιάρηζηνλ γξήγνξα λα ειεπζεξσζώ ώζηε ηελ 26/7/43

© Δώξα ετηαλίδνπ 2015

ηζηνξίεο γηα ηνλ Β΄Παγθόζκην Πόιεκν

ww2istories.gr

λα είκαη καδί κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ δηά λα ενξηάζσκελ ηελ 24ελ επέηεηνλ ηνπ
γάκνπ καο.
Δίκαη θαθνδηάζεηνο, εμύπλεζα από ηαο 4:30 π.κ. κε έλα όλεηξνλ
δπζάξεζηνλ θαη γεκάην ζηελνρσξίαλ. Σηαο 5 κ.κ ηξαγηθώηαηνλ γεγνλόο έιαβε
ρώξαλ. Ήιζνλ ηξία απηνθίλεηα κε Γεξκαλνύο ηεο Σηξ. Αζηπλνκίαο θέξνληαο
ηα ζήκαηα ηεο ππεξεζίαο ησλ (πέηαια) θαη παξέιαβνλ από ην Σηξαηόπεδνλ
32 θαηεγνξνύκελνπο επη θνκκνπληζκώ, πξνο εθηέιεζηλ. Από ηνλ ζάιακόλ καο
πήξαλ ηνλ Ησάλλελ Λ. Θνύιαλ, ππάιιεινλ ηνπ Σαλαηνξίνπ Πέηξαο, ηνλ
Θσλζη. Παιαηνιόγνλ, δεκνζηνγξάθνλ θαη αληηπξόζσπσλ ηνπ Παπύξνπ, ηνλ
Γεκ. Βαζκαηδήλ θαη Δπζύκηνλ Θσλζηαληηλίδελ ζπγγάκβξνπο, θαπλεξγάηαο,
πξόζθπγαο εθ Θαβάιαο. Όινο ν ζάιακνο επξίζθεηαη κέζα ζε βαζύ πέλζνο. Τα
πξάγκαηα ησλ κειινζαλάησλ θαηαγξαθέληα παξειήθζεζαλ ππό ηεο
δηεπζύλζεσο. Πιεξνθνξνύκεζα όηη ν νιηθόο αξηζκόο ζπλεπιεξώζε εηο 50
δηόηη πήξαλε 12 από ηαο γεξκαληθάο θπιαθάο 510, θαη 6 από ην Δπηαπύξγηνλ.
Ζ εθηέιεζηο απηή έγηλε εηο αληίπνηλα δηά ηνλ θόλνλ ηνπ Γεξκαλνύ
θξνπξάξρνπ Λανύζεο όζηηο θέξεηαη ζπκβάο ρζεο. Φξηθησηέξα ζηηγκή δελ
κπνξεί λα ππάξμε. Δπί ώξαλ έηξεκα ζύγθνξκνο. Αηζζάλνκαη κία πίεζηλ
αλππνιόγηζηνλ ζην ζηήζνο κνπ. Οη ιπγκνί δελ κε αθήλνπλ, ηα δε δάθξπα κνπ
ζακπώλνπλ ηα κάηηα. Ο Θεόο λα ηνπο ζπγρσξέζε θαη λα ηνπο αλαπάπζε.
Ζκάο δε λα καο επζπιαρληζζή θαη λα καο ειεπζεξώζε ην ηαρύηεξνλ! Γηόηη ε
δσή καο επξίζθεηαη ελ θηλδύλσ.
Κέρξη βαζείαο λπθηόο εηο ηνλ ζάιακόλ καο βαζίιεπε βαξύ πέλζνο.
Δδηάβαζα ζησπειά ηνλ άκσκνλ, θαηά ηελ νκαδηθήλ πξνζεπρήλ δε, εδεήζεκελ
θαη δηά ηνπο εθηειεζζέληαο.
Τξίηε 27/7/43
Δμεθνινύζεζαλ δη' όιεο ηεο εκέξαο ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα. Κόιηο
επεηξάπε ην πξσί δηά 5 κόλν ιεπηά λα λεθζώκελ. Τν κεζεκέξη ελ ζπνπδή
δηελεκήζε ην ζπζζίηηνλ. Φάζακε ηνλ πεξίπαηόλ καο. Αη θξνπξαί έρνπλ
δηπιαζηαζζή. Θαη όια απηά άγλσζηνλ δηαηί. Τν πξσί ζηαο 7 εηο ηελ κόιηο 70
κέηξα απέρνπζαλ ηεο θπιαθήο καο θαη παξά ηελ δεκνζίαλ νδόλ Ιαγθαδά
Τνύκπαλ εμεηειέζζεζαλ 6 θαηαδηθαζζέληεο ππό ηνπ ζηξαηνδηθείνπ εηο
ζάλαηνλ. Φζεο δε ιέγεηαη όηη εμεηειέζζε δηα πειέθεσο ε επίζεο
θαηαδηθαζζείζα Παπαδνπνύινπ, πξόηηλνο θξαηνύκελε εδώ. [...]
Παξαζθεπή 10/9/43
Αη εθεκεξίδαη εδεκνζίεπζαλ ηελ είδεζηλ ηεο ζπλζεθνινγήζεσο ηεο
Ηηαιίαο. Γελ επαιεζεύνπλ όιαη αη θήκαη ηεο ρζεο. Ζ όςηο ηνπ ζηξαηνπέδνπ κε
ηελ παξακνλήλ εηζέηη ησλ 150 εξγαηώλ εμ Ζπείξνπ θαη 250 ηνηνύησλ εθ
Θηιθίο δηαλπθηεξεπόλησλ εηο ηνλ ζάιακνλ ηνλ ρξεζηκνπνηνύκελνλ σο
εθθιεζία, έρεη αιιάμεη. Σησπεξά εηόληζε ε απαγόξεπζηο ηεο επηθνηλσλίαο
κεηαμύ ππνδίθσλ θαη θαηαδίθσλ θαη έηζη εμεξρόκεζα ηνπ πεξηβόινπ ηνπ
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Σηξαηνπέδνπ θαη θπθινθνξνύκελ κέρξη ηνπ ηκήκαηνο ησλ γπλαηθώλ.
Δπαλαθάκςαο εμ Αζελώλ αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ ν Γηεπζπληήο ηεο
θπιαθήο Γεσξ. Γιάζηξαο. Θαηά ηαο 5:30 κκ ήιζελ ε Θαηίλα θαη κε έθεξε
θαζαξά εζώξνπρα θαη θαγεηό θνηνπνπιν κε παηάηεο ηεγαλεηέο θαη ςσκί. Τν
βξάδπ ιόγσ ηεο ελνριεηηθήο επαθήο ηνπ Παζράιε Παπαδεκεηξίνπ
ζηελαρσξέζεθα πνιύ. Υπνθέξσ πνιύ όηαλ αληηθξύδσ απηόλ ηνλ άλζξσπν εηο
ηελ ζπθνθαληίαλ θαη ηνπ νπνίνπ βξίζθνκαη ζηελ θπιαθήλ. Πξνζπαζώ
εθάζηνηε λα ηνλ απνθύγσ θαη εμ αληηζέηνπ επηκόλσο επηδηώθεη λα κε
πξνζεγγίδε. Οζάθηο γίλεηαη ιόγνο πεξί ησλ ζπθνθαληηώλ θαίλεηαη όηη
ζηελνρσξείηαη θαη πξνζπαζεί δηά ηεο ζησπήο ηνπ λ' αιιάμε ζέκα. Ζ
δπζαλαζρέηεζηο πνπ κε θαηέιαβε κε ηε ζξαζείαλ επίζθεςίλ ηνπ εηο ηνλ
ζάιακόλ καο κεηά ην δείπλνλ νπόηε παξαδόμσο δελ καο είραλ θιεηδώζε
αθόκε, ζπλέηεηλε εηο ην λα κε κπνξέζσ λα θαινθνηκεζώ. Θαη εθ ηνπ ιόγνπ
ηνύηνπ πέξαζα κία λύθηα πνιύ αλήζπρνλ θαη ηαξαγκέλελ. Σε όιε απηήλ ηελ
αλεζπρίαλ αλ πξνζζέζσ θαη ηα θνπλνύπηα, ζθλίπεο θαη θνξενύο
ζπκπιεξνύηαη ε θαινπέξαζηο πνπ έρσ ζηελ θπιαθήλ όπνπ κε έξξηςαλ νη
αιεηήξηνη ζπθνθάληαη κνπ θαη πξαγκαηηθνί θαηαζηξνθείο κνπ. Θαη εθηόο
ηνύηνπ κε θαηέρεη θαη ε αλεζπρία γηα ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη πξνπαληόο γηα
ηελ πγείαλ ηεο Καξίθαο, ηεο νπνίαο ε εμάληιεζηο ππνινγίδσ όηη ζα είλαη
αθάληαζηνο. Έπεηηα έρσ λα πάξσ εηδήζεηο ησλ από επηά εκεξώλ. Θεέ κνπ,
κελ εγθαηαιείπεηο κε, κελ απνζηήο απ' εκνύ θαη ζώζνλ κε!
Σάββαην 11/9/43
Ζ εκέξα ήξρηζε κε ην ζιηβεξόλ γεγνλόο ηεο εθηειέζσο 4 θαηαδίθσλ
θξαηνπκέλσλ εηο ην Δπηαπύξγηνλ. Ζ εθηέιεζηο έιαβε ρώξαλ ζηο 7:30 π.κ.
όπηζζελ ηνπ παξά ηελ νδόλ Ιαγθαδά θαη έκπξνζζελ ηνπ Σηξαηνπέδνπ Π.
Κειά θείκελνπ ινθίζθνπ. Ζ δπζάξεζηνο θαη ιππεξά εληύπσζηο εθ ηεο
εθηειέζεσο ηαύηεο εκεηξηάζζε δηά ηαο θαηά ηαο 9 π.κ. νκαδηθήο απνιύζεσο
ησλ εθ Ιαγθαδά 6 θξαηνπκέλσλ. Οκνίσο θαηά ηαο 11 π.κ. απειύζε ν εθ Λ.
Καγλεζίαο Γ. Γηακαληόπνπινο. Τν απόγεπκα κνη επεδόζε ππό ηεο
δηεπζύλζεσο επηζηνιή ηεο Εελνβίαο κνπ απν 8 ηξερ. ην πεξηερόκελν ηεο
νπνίαο θπζηθώ ησ ιόγσ κε αλεθνύθηζελ αξθεηά.
Πέκπηε 7/10/43
[...] Τν βξάδπ αξγά κεηεδόζε εηο ην Σηξαηόπεδνλ ε θαηάζηαζηο ηεο
αγνξάο. Απεθξύβεζαλ όια ηα είδε ηεο πξώηεο αλάγθεο. Αη δε ηηκαί ησλ, ηηκαί
νλνκαζηηθαί έθζαζαλ εηο αζηξνλνκηθνύο αξηζκνύο. Π.ρ. ςσκί 6.5νν δξαρκάο,
ιάδη δξρ. 60.000, ηπξί άζπξν απνβνπηπξσκέλν 48.000, θαζέξη 80.000,
βνύηπξν 120.000, θξέαο 22.000, ιάραλα 1.500, ηνκάηεο 4.000, γάια 5.000,
ζηαθύιηα 5.000, κήια 5.ννν, θ.ν.θ. Τν δε θνβεξόηεξνλ όηη δελ βξίζθνληαη
πνπζελά ηξόθηκα. Ο θόζκνο έρεη ράζεη ηελ ςπρξαηκίαλ ηνπ. Δάλ ζπλερηζζή
απηή ε θαηάζηαζηο ππάξρεη θίλδπλνο λα ζπκβνύλ έθηξνπα θαηά ησλ
απνθξππηόλησλ ηα είδε πξώηεο αλάγθεο. Έηζη ε δσή ησλ δξαρκνδίαηησλ
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απνβαίλεη πξνβιεκαηηθή1. Θεέ κνπ βάιε ην ρέξη Σνπ θαη ζώζνλ ηνλ θόζκνλ
Σνπ!
Γεπηέξα 15/11/43
[...] Τν πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο κε ζθίγγεη, ην πεξηβάιινλ ηνπ ζαιάκνπ
κε απειπίδεη. Σπλεθεληξώζεκελ πνιινί θαη άγλσζηνη νη πεξηζζόηεξνη. Αλάγθε
κεγάιε λα είλαη θαλείο πνιύ επηθπιαθηηθόο θαη πνιύ πξνζεθηηθόο. Γπζηπρώο
πνιινί είλαη πξόζσπα ύπνπηα δπλάκεζα πξνζύκσο λα βιάςνπλ κε θιπαξία
ηνλ νπνηνλδήπνηε, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνύλ απηνί. Έρσ ππεξηεηακέλελ
ηελ πξνζνρήλ κνπ εηο ηαο ζπλνκηιίαο κνπ, εηο ηαο θηλήζεηο κνπ, εηο ην θαγεηόλ
κνπ, εηο πάζαλ ελ γέλεη πξάμηλ κνπ. Παληνύ ζπηνπληά θαη ραθηεδηζκόο.
Αηζζάλνκαη θληζκνύο ζην ζώκα θαη θνβνύκαη λα θπηηάμσ ηα ξνύρα κνπ κε
ηπρόλ θαη θαηαγγειζώ θαη έηζη θιηβαληζζνύκε όινη νπόηε ζα θανύλ ζηνλ
θιίβαλν ηα ξνύρα καο. Δπηπρώο δελ βξήθα ηίπνηε. Γελ απνθιείεηαη όκσο λα
βξσ αύξηνλ θακηά ςείξα. Ζ ςείξα άιισζηε είλαη ην ηαθηηθό θξνύην ηεο
θπιαθήο. Πξν νιίγνπ νη Γεξκαλνί θώλαμαλ ηνλ δηεξκελέα Παύινλ Τνπνύδελ
ζην γξαθείνλ. Κόιηο επέζηξεςε κε αλήγγεηιελ όηη επέζηξεςελ εθ Γεξκαλίαο ν
Ιόρεξ θαη όηη ζήκεξνλ ην βξάδπ ή αύξηνλ ζα έιζε εηο ην Σηξαηόπεδνλ νπόζελ
ζα ηνλ παξαιάβε θαη ζα πάλε καδί ζηελ Θαηεξίλε όπνπ ζα παξακείλε σο
δηεξκελεύο ηνπ. Τν άθνπζκα κε ελέβαιε εηο αλεζπρίαλ. Γηόηη πνιιά ηα
δπζκελή δηά ηνλ άλζξσπνλ απηόλ ήθνπζα κέζα ζηελ θπιαθήλ. Οη Φίνη έρνπλ
ηξνκεξάλ αλάκλεζηλ απηνύ, δηόηη θαηά ηελ ελ ηε Φίσ ππεξεζίαλ ηνπ κε ηα
ρέξηα ηνπ έδεξλε ηνπο αλαθξηλόκελνπο. Πόζνπο άξαγε Θαηεξηληώηαο
πξόθεηηαη λα θάςε. Όζνλ γηα κέλα, κνινλόηη νπδεκίαλ πνηέ αθνξκήλ ηνπ
έδσθα, θνβνύκαη κε επηβαξύλε ηελ ζέζηλ κνπ, δηόηη ζπλερώο ςηινξσηνύζε λα
κάζε ηελ νηθνλνκηθήλ κνπ θαηάζηαζηλ, ππαηλπηηόκελνο ρξεκαηηθήλ ελίζρπζηλ
έμσζελ. Δγώ θάπνηε επθαηξίαο δνζείζεο ηνπ είπα θαιά πνπ έρσ θαινύο
ζπγγελείο νη νπνίνη ζηελ δύζθνιελ απηήλ πεξηπέηεηάλ κνπ κε ζηέθνληαη. Θαη
ηξόθηκα κε θέξλνπλ ηαθηηθά θαη ρξήκαηα νζάθηο ρξεηαζηώ. Θαη ηελ
νηθνγέλεηάλ κνπ επίζεο δελ ηελ αθήλνπλ [...]
Καθηαληδήο, Γηώξγνο (1999) Τν λαδηζηηθό ζηξαηόπεδν Παύινπ Κειά
Θεζζαινλίθεο όπσο ην έδεζε θαη ην πεξηγξάθεη ζην εκεξνιόγηό ηνπ έλαο
όκεξνο, ν Ιεσλίδαο Γηαζεκαθόπνπινο. Θεζζαινλίθε: Παξαηεξεηήο, ζζ. 2930, 46-47, 60, 85-87, 106-107, 152-153.

Σα ρξόληα ηεο θαηνρήο νη Έιιελεο δελ αληηκεηώπηζαλ κόλν ηελ σκή βία ησλ θαηαθηεηώλ, ηα
ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο, ηελ νκεξία, ηα βαζαληζηήξηα θαη ηηο εθηειέζεηο, αιιά θαη ηελ
θαηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ πείλα θαη ηελ εμαζιίσζε. Οη θαηαθηεηέο ξήκαμαλ
θπξηνιεθηηθά ηε ρώξα, ν πιεζσξηζκόο έθηαζε ζε επίπεδα πςειόηεξα απ' όιε ηελ θαηερόκελε
Επξώπε. Εθηόο από ηε ιεειαζία ηεο παξαγσγήο θαη ηα βαξύηαηα έμνδα θαηνρήο, ήηαλ θαη ε
ζπκθσλία ηεο Ρώκεο πνπ ππέγξαςε ζηηο 14.3.1942 ν Γθνηδακάλεο, θαη επέηξεπε ζηνπο δύν
θαηαθηεηέο λα εηζπξάηηνπλ ππό κνξθήλ πηζηώζεσλ πνζά από ηελ ηξάπεδα Ειιάδνο, πέξαλ
ησλ εμόδσλ θαηνρήο, θαηά παξάβαζε ηεο ζπλζήθεο ηεο Χάγεο 1907. Έλαο από ηνπο βαζηθνύο
ιόγνπο πνπ αλδξώζεθε ην θίλεκα αληίζηαζεο ζηελ Ειιάδα ήηαλ αθξηβώο ε ζθιεξόηεηα ηεο
θαηνρήο ηεο.
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