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Ένας Έλληνας σε πολυεθνικό στρατόπεδο
καταναγκαστικής εργασίας

στο Γκρατς της Αυστρίας 1944-1945
ΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ τουΗμερολογίου πολέμου 1940-1941
του Παναγιώτη Νικόπουλου Σικάγο 1918 Αθήνα 2000
αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν στα Ενθέματα

τον περασμένο Οκτώβρη έχει αξία για την σύγχρονη ελληνική

ιστορία λόγω του ότι η επιτόπια μαρτυρία του ημερο
λογιογράφου αναφέρεται στο Ελληνοϊταλικό μέτωπο αυτό
το δεύτερο μέρος με τίτλο Ημερολόγιο αιχμαλωσίας 1944
1945 που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις MET 2019 έχει την
αξία του για την ευρύτερη ευρωπαϊκή ιστορία καθώς η επίσης

επιτόπια μαρτυρία του αφορά στην εξορία του συντάκτη
της στο Γκρατς της Αυστρίας σε πολυεθνικό στρατόπεδο καταναγκαστικής

εργασίας λόγω της ένταξής του στην Αριστερά

κατά την διάρκεια της Κατοχής και περιγράφει στιγμές

της κατάρρευσης του Ναζιστικού Άξονα
Στις εγγραφές που έχουν επιλεγεί κοινό στοιχείο είναι οι

συνεχείς βομβαρδισμοί μιας μεγάλης περιοχής γύρω από το
Γκρατς μέχρι την ημέρα της άνευ όρων συνθηκολόγησης της
Γερμανίας στις 7 Μαίου του 1945

ΗΡΩ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

21.2.45

Μια άπογοήχευσι μια άγωνία και μια φριχτή απελπισία
είναι χα χαρακτηριστικά πού ξεχωρίζουν σ όλους τους ξένους

έργάτες υστέρα άπό τα τελευταία εξαιρετικά γεγονότα
πού διαδραματίζονται στις πολεμικές ζώνες και γενικά σ

όλα τα μετόπισθεν άπό τους άγριους βομβαρδισμούς
Άπό την ημέρα που γυρίσαμε άπό την άποστολή καθημερινά

είχαμε συναγερμό άπό τις 10 το πρωί έως τις 3-4 και
επανειλημμένα έχει βομβαρδιστεί τό Graz Τεράστιες είναι
οί καταστροφές που έχουν προξενηθεΐ και σ όποιο σημείο
της πόλης κι αν βρεθη κάνεις αντικρίζει θλιβερά τά έρείπια
άπό ώραΐα κτίρια που άλλοτε θα είχανε γνωρίσει τόσες ημέρες

δόξης Πάρα πολλά είναι άκόμη τά θύματα που θρηνεί
το Graz και έξακολουθοϋν πάντοτε ειδικά συνεργεία
έργατών νά ξεθάπτουν σκοτωμένους Τρομερός πανικός έχει
καταλάβει τους Γερμανούς και τους ξένους και στο άκουσμα
συναγερμού τρέχουν πανικόβλητοι όσοι δέν έχουν σπεύσει
άπό το πρωι νά έξασφαλίσουν θέσεις σέ καταφύγια νά σωθούνε

Στο κέντρο της πόλης ύπάρχει το Schlossberg ένας
ψηλός βράχος πού τον έχουν διασκευάσει σέ καταφύγιο
Πολλές ύπόγειες στοές διακλαδίζονται και είσοδοι υπάρχουν

σ όλα τά σημεία Τό μεγάλο υψος του βράχου το κάνει

σχεδόν άπολύτως άσφαλές άπό βόμβες συνηθισμένου
βάρους και ή χωρητικότης του είναι τέτοια πού άρκεϊ γιά
τους μισούς κατοίκους τοϋ Graz Οί'Έλληνες και δώ έχουν
κάνει δικό τους κονάκι στο τέρμα μιας στοάς πού δίνει την
έντύπωσι ντεκέ Παρ όλη την αυστηρή άπαγόρευσι γιά τό
κάπνισμα τις διαμαρτυρίες των Γερμανών πού δέν μπορούν
νά εξηγήσουν πώς ύπάρχουν άτομα πού νά άγνοοΰν τις διαταγές

του ισχυρού των Ράιχ καί τέλος παρ δλη τή μεγάλη
έλλειψι τοΰ τσιγάρου ό ελληνικός ντεκές είναι πάντοτε ντουμάνι

Τό τραγούδι τό χοντροκομμένο καλαμπούρι το
πνεύμα της δεκάρας και λογης-λογης κουταμάρες είναι στήν
ήμερησία διάταξι Οί καλές και ήθικώτατες Ελληνίδες πού
κι αύτές δέν λείπουν άπό τις συγκεντρώσεις συμβάλλουν
όσο μπορούν στήν καλή έμφάνισι του ελληνικού στοιχείου
Συναγωνίζονται έπικίνδυνα τους άντρες στις βλαστήμιες σέ
σημείο πού οί ήθικώτεροι νά κοκκινίζουν άπο ντροπή και
αισχρά τραγούδια σέ βελτιωμένες εκδόσεις άκούγονται σ

όλους τούς ήχους
Προχθές στις 19 Φεβρ τό Graz δέχτηκε μιά άπό τις τρο

μερώτερες επιδρομές πού ένας στόχος του ήτανε ή Lager
Liebenau Ή ελληνική παράγκα κατεστράφη άπό βόμβες πού
πέσανε κοντά καί τό δωμάτιο πού έμενα έξηφανίσθη Είχα
καταφύγει έξω άπό τή λάγκα καί μέ τό δάσκαλο και τον
Τσίπα είχαμε ξαπλωθεί στή ρίζα ενός δέντρου και σέ άπό
στασι λίγων μέτρων πέσανε άρκετές βόμβες καί χώματα καί
πέτρες μας σκεπάσανε.Όταν έληξε ό συναγερμός τρέξαμε
στή λάγκα νά δούμε τις καταστροφές καί μέ άγωνία άντι
κρίσαμε τή διαλελυμένη παράγκα μας Είχα πλησιάσει όταν
στο κρεβάτι πού έμενε ό Νικολούδης είδα τον ϊδιον μέσα
σέ μιά λίμνη άπό αίματα τρομερά παραμορφωμένο άπό
βλήματα πού τον εϊχανε χτυπήσει νά βρίσκεται σέ θέσι
ύπνου.Ήταν τόσο ξαφνικό το άντίκρισμα πού δέν μπόρεσα

νά συγκρατηθώ/Έκλαψα τον άδικο χαμό ενός καλού φίλου

Ήτανε πραγματικά ένα πολύ καλό και ήθικό παιδί μέ
επαναστατική ψυχοσύνθεσι πού δέν άξιζε νά χη αύτή τήν
κακή τύχη Λεγότανε Νίκος Χίδας άπό τή Θεσσαλονίκη καί
όλοι οί'Έλληνες θρηνήσανε τό χαμό του

9.3.45

Αρκετό καιρό τώρα ό καιρός ήτανε ώραΐος Εξαιρετικές
λιακάδες άπολαμβάναμε και τά χιόνια είχαν εξαφανιστεί
άπό παντού Οί λάσπες κι αύτές είχαν ξεραθεί τελείως καί
ό ερχομός της άνοιξης έκανε τήν έμφάνισί της πλαισιωμένης

άπό λίγο πράσινο πού άρχισε νά φυτρώνη καί τά δειλά
κελαδίσματα κάποιων άποδημητικών πουλιών Νά όμως
πού πριν δυο μέρες ξαφνικά χάλασε ό καιρός καί άρχισε
ξανά νά χιονίζη ελαφρά βέβαια τόσο που έξαφανίστηκε τό
χιόνι μέ τήν πρώτη έμφάνισι τοϋ ήλιου.Έτσι καί σήμερα τό
πρωί άντικρίσαμε μέ άπογοήτευσι νά χιονίζη καί μιά διαβολεμένη

παγωνιά μας περόνιασε όταν ξεκινήσαμε τρεις
σήμερα γιά τή δουλειά Δουλεύομε πάντοτε σκαλίζοντας τά
έρείπια άπό τούς βομβαρδισμούς καί ξεθάβομε σίδερα.Όλα
όμως αύτά γίνονται σιγά-σιγά άφοϋ κανείς δέν μας βιάζει
σέ τρόπο πού νά μήν κρυώνομε Στις 1 1 1/2 είχαμε άπ εύθεί
ας συναγερμό Τά άεροπλάνα καταπλεύσανε όταν βρισκόμαστε

στο δρόμο γιά τό καταφύγιο καί ό πανικός τότε έγινε

άπερίγραπτος.Όλοι τρέχανε σάν τρελοί καί πολλές φορές
έπεφτε ό ένας πάνω στον άλλο γιά νά ξαπλώσουν μαζί στο
λασπερό δρόμο.'Ήτανε άληθινό δράμα μέχρις ότου φθάσομε
στο καταφύγιο Χωθήκαμε μέσα γιά νά ξαναβγούμε στις 5
πού έληξε ό συναγερμός Ρεκόρ διαρκείας γιά τό Graz Οί
βομβαρδισμοί έξω έφταναν στ αύτιά μας σάν μακρινή ύπό
κωφος ήχώ καί άναλογιστήκαμε τούς τυχερούς της σημερινής

μέρας.Όλοι οί διάδρομοι τοϋ καταφυγίου είναι γεμάτοι
λάσπες άπό τό νερό πού στάζει καί μέ δυσκολία βρήκα σέ

κάποιο βάθος μιά στεγανή γωνιά Τήν άραξα καί σιγά-σιγά
βρέθηκα ξαπλωμένος χωρίς όμως καί νά μπορέσω νά κοιμηθώ

Αργότερα άνακάλυψα κάπου τό Μιμή καί μαζί του
διασκέδασα μέ τήν άκατάσχετη φλυαρία πού τον χαρακτηρίζει

όπου κι αν βρεθη σ όλες τις στιγμές καί μέ οποιονδήποτε

Μέ τή ληξι τοΰ συναγερμού πήραμε τό δρόμο γιά τή
λάγκα μέ τά πόδια άφοϋ τά τράμ δέν λειτουργούν πιά Βλέπομε

σέ μερικά σημεία καπνούς καί σέ λίγο άπολαμβάνομε
τό Wagon Fabrik1 σ ένα έξαιρετικό μεγαλείο Ολόκληρο έχει
παραδοθεί στις φλόγες μιας τεράστιας πυρκαίας καί πολλά
μέρη του έχουν εξαφανισθεί τελείως Οί έργατικές λάγκες
έκεϊ κοντά χτυπηθήκανε άγρια κι αύτές καί ένας θλιβερός

σωρός άπό ξύλα άνακατωμένα μέ τις φτωχικές περιουσίες
τών έργατών μας σταματάνε ΛίγοιΈλληνες πού μένουν έδώ
μας είπαν ότι ή μοναδική παράγκα πού σώθηκε είναι ή δική

τους Στήν Κρίς-ηλάτς καθυστέρησα λίγο στο ελληνικό
καφενείο πού ό ντεκές του είναι πάντοτε ύπερπλήρης Ό Λεωνίδας

φαίνεται ότι έμεινε πάλι ταπίς άφοϋ άκούμπησε στο
μπαρμπούτι όλα τά είδη ρουχισμοϋ πού πηρε άπό τήν Arbeitsfront

γιά τό βομβαρδισμό της παράγκας μας Στήν παράγκα

είναι όλοι παρόντες Σχολιάζομε τά νέα της εφημερίδος

μας πού σέ τίποτα δέν μας κατατοπίζουν παρά μέ
άρκετά προπαγανδιστικά άσύστολα ψεύδη πού καταφέρονται

κατά της καταστάσεως στήν'Ελλάδα μας ενθουσιάζει κάπως

ή εϊδησι ότι άρχισε ή έπικοινωνία μέ τήν'Ελλάδα μέσω
τοΰ Ερυθρού Σταυρού Ό γερο-Τοπιτζής ξαπλώνει πρώτος
γιά ύπνο χωρίς νά βγάλη τά ροΰχα καί παπούτσια του γιά
νά είναι έτοιμος σέ περίπτωσι συναγερμού και σέ λίγο τον
μιμηθήκαμε άφοΰ εύχηθήκαμε νά μας άφήσουν οί φίλοι
μας ήσυχους αύτή τή νύχτα

16.3.45
Στο χθεσινό βομβαρδισμό όπως μάθαμε σήμερα στή φάρμα

σκοτώθηκε ό σοφέρ της φάρμας ό Πέπος ένας νεαρός
Σέρβος Τήν ώρα τοΰ βομβαρδισμού παρακολουθούσε έξω
άπό τό καταφύγιο τοΰ Gösti[n]g τά άεροπλάνα και σκοτώθηκε

άπό βλήματα μιας βόμβας πού έπεσε έκεϊ κοντά Οί
Γερμανοί μας διηγούνται τό γεγονός μέ μιά τέτοια άπάθεια
λές καί συνέβη κάτι τό τελείως συνηθισμένο.Έτσι πάντοτε
υποδέχονται τις άπάνθρωπες δολοφονίες τόσου άθώου κόσμου

πού γι αύτές είναι οί μόνοι ύπεύθυνοι και γιά τις
όποιες πολύ σύντομα θά πέση πάνω τους τρομερή ή έκδί
κησι Μείναμε δουλεύοντας η άπολαμβάνοντας τήν ώραία
λιακάδα μέχρι τις 101/2 πού σήμανε συναγερμός καί μας
κράτησε στο καταφύγιο μέχρι τις 41/2 Κοντά στο καταφύγιο
ένα αυτοκίνητο μέ φέρετρα ήλθε νά φορτώση τούς χτεσινούς
σκοτωμένους τοΰ διέκοψε όμως τό μακάβριο έργο του ό συναγερμός

Τά χθεσινά θύματα γίνανε αιτία νά ύποχρεώσουν
όλο τον κόσμο νά μπη στο καταφύγιο και ένα τεράστιο
πλήθος είχε γεμίσει άσφυκτικά τούς διαδρόμους Στο τέρμα

μιας στοάς βρήκαμε μέ τον Μποϋρλο έλεύθερες θέσεις
πού μόλις μας ήσαν άρκετές καί άφοΰ στρώσαμε τά χάρτινα

σακιά πού είχαμε μαζί μας ξαπλώσαμε νά κοιμηθοϋμε
Δέν τά καταφέραμε όμως γιατί κάθε τόσο ξένα ποδάρια πού
στο σκοτάδι ψάχνανε γιά θέσι μας πατάγανε γιά νά τούς ζητήσουμε

υστέρα έξηγήσεις μέ τό φαφλοΰχτεν τό κρούτσι-φά
ξι ή μέ άλλες νεοελληνικές βλαστήμιες Σύντομα όμως ή
άτμόσφαιρα σέ κείνο τό βάθος έγινε υπερβολικά βαριά καί
φτάσαμε σέ σημείο μέ δυσκολία νά άναπνέωμε

8.5.45 Τρίτη
Τό πρωί στις 2 μπήκαν στο Graz τά πρώτα τμήματα τοϋ

Ρωσ στρατοΰ Οί'Έλληνες παίξανε και δώ τό ρόλο τους

13.5.45 Κυριακή
Ξεκινήσαμε μέ άλλους 7 γιά τό γυρισμό στήν'Ελλάδα

1 Σωστό Weitzer Waggonfabrik Εργοστάσιο πού κατασκεύαζε

μηχανές καί βαγόνια τρένων
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