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Πρόιογος 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία απηή εμεηάδεη ηηο κλήκεο θαη ηηο ζησπέο ηεο πφιεο ηεο 

Άξηαο γηα ηελ ηνπηθή Δβξατθή θνηλφηεηα πξηλ θαη κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην 

πφιεκν. Ζ θπξίαξρε ζπιινγηθή κλήκε ηεο πφιεο θαη ε πνιηηηζκηθή ηεο ηαπηφηεηα 

έρνπλ δνκεζεί θαηά θχξην ιφγν ζην βπδαληηλφ παξειζφλ ηεο Άξηαο, ζην πεξίθεκν 

πεηξφρηηζην γεθχξη ηεο, πάλσ ζην νπνίν έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζξχινη, παξαδφζεηο θαη 

δεκνηηθά πνηήκαηα αιιά θαη ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηελ θαιιηέξγεηα πνξηνθαιηψλ. 

Έηζη, ζέιεζα λα κειεηήζσ ηελ θνηλσληθή κλήκε ηεο πφιεο πνπ παξέκελε 

ζησπειή γχξσ απφ ηελ εβξατθή θνηλφηεηα. Ο ιφγνο πνπ αζρνιήζεθα κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ήηαλ επεηδή εγψ ε ίδηα σο θάηνηθνο ηεο πφιεο αγλννχζα φπσο θαη 

πνιιά παηδηά ηεο ειηθίαο κνπ, ιίγν κεγαιχηεξα ή θαη κηθξφηεξα απφ εκέλα, ηελ 

χπαξμε ηεο Δβξατθήο θνηλφηεηαο ζην παξειζφλ. ε κηα εθδήισζε πνπ γηλφηαλ κε 

αθνξκή ην ηξαχκα θαη ηε κλήκε ησλ Δβξαίσλ ην 2012 πξηλ εγγξαθψ ζην 

κεηαπηπρηαθφ κνπ βξίζθνκαη ζηελ αίζνπζα «θνπθάο» θαη αθνχσ ηελ αθήγεζε ελφο 

αηφκνπ πνπ είρε επηδήζεη απφ ηα γεξκαληθά ζηξαηφπεδα. Ννκίδσ ε αθήγεζή ηνπ κε 

ζπγθιφληζε ηφζν ψζηε κε ην πνπ ηειείσζε είρα ζνθαξηζηεί κε ηα φζα αγλννχζα αιιά 

παξάιιεια κνπ δεκηνπξγήζεθε κηα έληνλε επηζπκία λα κειεηήζσ απηφ ην θνκκάηη 

πνπ είρε απνζησπεζεί απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο. 

Ήηαλ θαζαξά εζσηεξηθή ε αλάγθε κνπ, ινηπφλ, λα μεθηλήζσ λα ςάρλσ γηα 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζήκεξα έκνηαδαλ ζα λα κελ είραλ αθήζεη ην ζηίγκα ηνπο 

ζηελ πφιε. Χζηφζν, αλαδεηψληαο ίρλε αλαθάιπςα φηη ε ίδηα ε πφιε έρεη ζηήζεη 

ηφπνπο κλήκεο γηα ηελ Δβξατθή θνηλφηεηα. Σα ηνπσλχκηα, ηα κλεκεία, ηα θηίξηα, ε 

ινγνηερλία απνηεινχλ ζηνηρεία κηαο άιιεο επνρήο θαηά ηελ νπνία νη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο, ρξηζηηαλνί θαη Δβξαίνη, ζπλππήξραλ άιινηε κε εληάζεηο θαη άιινηε κε 

θηιηθέο ζρέζεηο ζηνλ ίδην ρψξν θαη αλέπλεαλ ηνλ ίδην αξηηλφ αέξα, φπσο αλέθεξε 

έλαο πιεξνθνξεηήο κνπ. 

Ζ εξγαζία απηή νινθιεξψζεθε ράξε ζηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ θαζεγεηψλ κνπ. Αλαθέξνκαη ζηελ επηβιέπνπζά κνπ θαζεγήηξηα 

ιανγξαθίαο θα Κσλζηαληίλα Μπάδα, ε νπνία απφ ηα πξψηα ηεο καζήκαηα καο 

εηζήγαγε ζηε ζπιινγηθή κλήκε θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο θαη κε έθαλε λα 

ζθεθηψ ην ραξαθηήξα πνπ ζα ήζεια λα δψζσ ζε απηή. Δπίζεο, ζηνλ θαζεγεηή 

ιανγξαθίαο θν. Βαζίιε Νηηζηάθν, ν νπνίνο κέζα απφ ηα εηζαγσγηθά ηνπ καζήκαηα 
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θαη ηελ επηηφπηα έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείρα, κε έθαλε λα έξζσ πην θνληά ζηα 

δξψληα πξφζσπα, λα ηα πιεζηάζσ αιιά θαη λα απνζηαζηνπνηνχκαη σο πξνο ηα 

ζπκπεξάζκαηα κνπ. ηνλ θν. Αλαζηαζφπνπιν, ν νπνίνο κέζα απφ ηα καζήκαηα ηνπ 

κε βνήζεζε ψζηε λα θαηαλνήζσ ηελ κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη ηνπ ηχπνπ, 

ζηνηρεία ηα νπνία ζπκπεξηέιαβα ζηελ έξεπλα κνπ. ηνπο θαζεγεηέο κνπ εθθξάδσ 

ηελ επγλσκνζχλε θαη ηηο κεγάιεο επραξηζηίεο κνπ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ 

θχξην Ηζαάθ Μηδάλ πνπ ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εθείλν ην βξάδπ ηνπ 2012 ε εξγαζία 

απηή δε ζα είρε δεκηνπξγεζεί πνηέ, θαζψο απηφο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο πνπ 

αζρνιήζεθα κε ην ζέκα απηφ. Δπραξηζηψ, επίζεο, ηνλ θχξην Κσλζηαληίλν 

Σζηιηγηάλλε πνπ κνπ πξνζέθεξε πνιχηηκεο ζπκβνπιέο γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ζηελ 

εξγαζία κνπ. Ο άλζξσπνο απηφο αζρνιήζεθε κε ηελ εβξατθή θνηλφηεηα απφ 

ηζηνξηθήο απφςεσο θαη κε ην βηβιίν ηνπ ραξάρηεθε ζηε κλήκε ησλ αξηηλψλ σο ν 

θχξηνο κειεηεηήο, γεγνλφο ην νπνίν απαληάηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πιεξνθνξεηψλ. 

Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηε 

βηβιηνζήθε ηνπ θνπθά, ζην Γεκαξρείν, ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο ζηελ πφιε 

ηεο Άξηαο πνπ κνπ παξείραλ πξφζβαζε ζηε κειέηε ησλ αξρείσλ. Σν Δβξατθφ 

Μνπζείν Αζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θα Αλαζηαζία Λνπδάξνπ γηα ηελ άςνγε 

επηθνηλσλία θαη ηε βνήζεηα πνπ ρξεηάζηεθα ψζηε λα κειεηήζσ ην πιηθφ ηνπ 

Μνπζείνπ θαη ηελ Δβξατθή πλαγσγή Ρφδνπ γηα ηελ βνήζεηα ηνπο πάλσ ζηελ έξεπλα 

κνπ. ινπο ηνπο αθαλείο ήξσεο πνπ έβαιαλ έλα ιηζαξάθη ζηελ νινθιήξσζή ηεο απφ 

γλσζηνχο, αγλψζηνπο, θίινπο θαη ζπγγελείο πνπ κε έθεξλαλ ζε επαθή κε άηνκα πνπ, 

φπσο έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά, «γλσξίδνπλ θάηη». ινπο απηνχο πνπ ζηήξημαλ απφ ηελ 

αξρή απηή κνπ ηελ πξνζπάζεηα θαη κε βνήζεζαλ λα θηάζσ ζην ζεκείν ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξαγκαηηθά κέζα απφ ηελ 

θαξδηά κνπ φινπο ηνπο πιεξνθνξεηέο γηα ηε δχζθνιε θαηάζεζε ςπρήο, φπσο ηειηθά 

απνδείρηεθε, γηα φζα ηνπο βάξαηλαλ εδψ θαη ρξφληα θαη κνπ εκπηζηεχηεθαλ. ινη 

ηνπο ήηαλ εμαηξεηηθνί άλζξσπνη θαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ. ην ηειηθφ ζηάδην ηεο 

δηπισκαηηθήο, φκσο, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δελ βξίζθνληαη ζηε δσή εμαηηίαο 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο ή πξνβιεκάησλ πγείαο. Σα ιφγηα ηνπ θάζε αηφκνπ φκσο ζα ηα 

ζπκάκαη μερσξηζηά δηφηη κε άγγημαλ θαη πξαγκαηηθά ην κφλν πνπ ληψζσ είλαη 

επγλσκνζχλε πνπ ηνπο γλψξηζα θαη ήξζαλ ζηε δσή κνπ έζησ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

γηα ηφζν ιίγν. Οη βίν-ηζηνξίεο ηνπο θαη ε θηινζνθία πνπ δεκηνχξγεζαλ κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ήηαλ κάζεκα δσήο γηα κέλα. 
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Γελ ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ λα αλαθέξσ μερσξηζηά ηνπο αγαπεκέλνπο 

θίινπο κνπ Βαιεληίλα Κίηζνπ, νθία Γήκνπ, Μαξία Φσηηάδε θαη Κσλζηαληίλν 

Ληφιν θαζψο θαη ηνλ ζπλάδειθν κνπ Γηψξγν Γηαλλέιε γηα ηηο ζπκβνπιέο, ηα 

εκςπρσηηθά ιφγηα θαη ηελ έκπξαθηε βνήζεηα θάζε θνξά πνπ ην έβαδα θάησ. Σν θίιν 

θαη ζπλάδειθν κνπ Γηψξγν Καηζνχδα γηα ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπ, ηνλ 

αγαπεκέλν κνπ Γηάλλε Γάηα γηα φιε ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αγάπε πνπ κνπ έδσζε 

θαη κνπ δίλεη θαζεκεξηλά. Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ κέζα απφ ηελ θαξδηά 

κνπ δπν πξφζσπα, ηα νπνία κε βνήζεζαλ ηφζν ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο αιιά 

δελ ήζειαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο επραξηζηίεο απφ ηαπεηλφηεηα, ηνλ Γ. Κ. θαη ηε Β. 

Γ., ρσξίο απηνχο θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπο δελ ζα έθαλα ζεκαληηθά βήκαηα φια απηά 

ηα ρξφληα. Μα πάλσ απ‟φινπο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ. Σνπο γνλείο 

κνπ Υξηζηίλα Νηθνινχ θαη Υξήζην Αγγέιε, ηε γηαγηά κνπ Βάγηα Καζζεινχξε θαη 

ηνλ ζείν κνπ Γεκήηξην Νηθνιφ πνπ κε ζηεξίδνπλ απφ ηελ αξρή ηεο δσήο κνπ ζε φια. 

Αλ δελ είρα ηελ ζηήξημε ηνπο απηή ζε φια ηα επίπεδα δε ζα είρα θαηαθέξεη ηίπνηα, δε 

ζα βξηζθφκνπλ ζην κεηαπηπρηαθφ θαη ζίγνπξα δε ζα κπνξνχζα λα νινθιεξψζσ ηελ 

εξγαζία κνπ απηή. Ζ αγάπε ηνπο είλαη ν ιφγνο πνπ ζπλερίδσ… 
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Δηζαγσγή 

Οη Δβξατθέο θνηλφηεηεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είραλ ζπγθξνηεζεί ζηαδηαθά απφ 

ηελ αξραηφηεηα. Οη Δβξαίνη
1
 είλαη κηα πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ δνχζε θαη δεη ζηελ 

Διιάδα εδψ θαη αηψλεο θαη είλαη δηαζθνξπηζκέλε ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο. Σα 

ηειεπηαία πεξίπνπ 100 ρξφληα, φκσο, επεηεχρζεθε κηα κεηαβνιή θαηά ηε Ρέλα 

Μνιρφ
2
 ζε θάζε επίπεδν φπσο θαη ζηε ζπιινγηθή κλήκε πνπ κέρξη πξφζθαηα 

δηάβξσλε κηα επηιεθηηθή αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο, αλαθεξφκελε θπξίσο 

ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, (κε ηνπο νπνίνπο αζρνιήζεθε) ρσξίο 

«αιιφζξεζθνπο». Με ηνλ ηξφπν απηφ αθπξσλφηαλ ε κνλαδηθφηεηα ηεο πφιεο σο 

μερσξηζηήο εβξατθήο κεηξφπνιεο θαη παξάιιεια ε θαηαγσγή θαη ε ηαπηφηεηα ησλ 

επηδψλησλ Δβξαίσλ θαη ησλ απνγφλσλ ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν απαληάηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Άξηαο θαη ησλ Δβξαίσλ θαηνίθσλ ηεο. Καηά ηελ Οληέη Βαξψλ Βαζάξ 

ζήκεξα πιεζαίλνπλ νη κλεκνληθνί ηφπνη, ηα κνπζεία, ηα κλεκεία θαη νη εκέξεο 

κλήκεο, ελψ έθηαζαλ ηηο δεθάδεο ρηιηάδεο νη καξηπξίεο. Ζ κλήκε άξγεζε λα βξεη ηε 

ζέζε ηεο θαη ηελ αλαδεηά αθφκε, πέξα απφ ηηο αλαπφθεπθηεο ή έλνρεο ζησπέο
3
. Σελ 

αλαδεηά φκσο ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο κε ηνλ ίδην βαζκφ; Τπάξρνπλ πεξηνρέο 

πνπ, εμαηηίαο ηνπ ηξαχκαηνο ηεο κλήκεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί νη άλζξσπνη 

πξνζπαζνχλ λα μεράζνπλ ηα άζρεκα ζπκβάληα ηνπ παξειζφληνο θαη ππάξρεη 

απφθιηζε σο πξνο ηελ επίζεκε θαη ηελ αλεπίζεκε κλήκε. 

 Έηζη, κε αθνξκή ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο, ε δηπισκαηηθή απηή 

εξγαζία αλαθέξεηαη ζηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ πνπ δνχζε ζηελ Διιάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Άξηαο, κηαο ηδηαηηέξσο αθκάδνπζαο 

θνηλφηεηαο κέρξη ηε θαηαζηξνθή ηεο θαηά ηνλ Β‟ παγθφζκην πφιεκν, θπξίσο ηελ 

πεξίνδν ηνπ εθηνπηζκνχ ηεο ζηηο 25 Μαξηίνπ 1944 απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηνλ 

αθαληζκφ ηεο κε ην Οινθαχησκα. Ζ εξγαζία θηινδνμεί λα αληρλεχζεη ηα ζηνηρεία 

πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζπιινγηθή/θνηλσληθή κλήκε θαη ηαπηφηεηα ηεο πφιεο ηεο Άξηαο 

θαζψο θαη θαηά πφζν ζπκπεξηιακβάλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθξφηεζήο ηνπο ηελ 

ηζηνξία ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο, πψο ηε δηαρεηξίδεηαη κλεκνληθά θαη ηελ 

                                                           
1
Αβδειά Έθε(επηκ.), «Αθηέξσκα: Δβξαίνη ζηελ Διιάδα», χγρξνλα Θέκαηα, ηρ. 52-53. Ηνχι. - Γεθ. 

1994, ζει. 6-126.  
2
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λνεκαηνδνηεί ζήκεξα. Θα αζρνιεζνχκε ζπλνπηηθά κε ην Οινθαχησκα
4

 ησλ 

Διιήλσλ Δβξαίσλ θαη ησλ φζσλ επέδεζαλ σο γεγνλφο ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία.  

Βέβαηα, αληηκεησπηδφηαλ πξφβιεκα σο πξνο ηε βηβιηνγξαθία ζηελ απνπζία 

ηζηνξηθψλ κειεηψλ γηα ηελ θαηαζηξνθή αιιά θαη ηελ ελ γέλεη ηζηνξία ησλ 

θνηλνηήησλ ηνπο πνπ είλαη ζεκαληηθή γηα λα θαηαλνεζνχλ νη ζπλέπεηεο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο απηνχ
5
. Σα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο 

ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα αζρνιεζνχλ κε ην ζέκα ησλ Δβξαίσλ κε απνηέιεζκα λα 

πιεζαίλνπλ νη κειέηεο
6
. H ηζηνξηθή έξεπλα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη έλα επξχηαην θάζκα 

πεγψλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο λεφηεξεο νπηηθέο κεζφδνπο
7
. Σν Οινθαχησκα

8
 σο 

γεγνλφο είλαη έλα απφ κφλν ηνπ ζεκαληηθφ θαζψο καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηηο 

ξίδεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

ζηεξενηχπσλ ζε κηα θνηλσλία. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη πεξηζζφηεξνη ηζηνξηθνί έρνπλ 

ζηξαθεί ζηε κειέηε ηνπ Οινθαπηψκαηνο σο γεγνλφο θαη ηεο κλήκεο ηνπ
9
 θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Άξηαο είλαη ηδηαηηέξσο έληνλν. Γελ ππήξμε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή 

ηεο κλήκεο ησλ αλζξψπσλ φζνλ αθνξά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή πξηλ ην γεγνλφο 

ηεο βίαηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο κε πξννξηζκφ ηα ζηξαηφπεδα. Αλαιπηηθφηεξα, ζε απηή 

ηελ εξγαζία ζα εμεηάζνπκε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ κε ην ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ ηεο πφιεο
10

. Θα αληρλεχζνπκε ηελ 

θαζεκεξηλή θνηλσληθή ηνπο δσή, ηηο ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο κλεκνληθέο 

πξαθηηθέο. Σέινο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε ηελ πιηθή ππφζηαζε ηεο 
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κλήκεο φπσο γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ ην κλεκείν πνπ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε 

θνηλφηεηα κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο Άξηαο, Δβξαίσλ θαη 

Υξηζηηαλψλ. Οη αθεγήζεηο απνηεινχλ εθνχζηεο καξηπξίεο κε ζθνπφ ηελ ηζηνξηθή 

ηεθκεξίσζε, αθνινπζνχλ δηάθνξεο κνξθέο ηεο πξαγκαηνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο, 

δειαδή ηνπ ιφγνπ κε αλαθεξφκελν έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο θαη εμεηάδνληαη κέζα 

ζηελ παξάδνζε ηεο ηζηνξηνγξαθίαο θαη ηεο απηνβηνγξαθίαο
11

. Ζ ηζηνξία ησλ αηφκσλ 

θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε πεξηγξαθή ησλ ςπρνινγηθψλ αληηδξάζεσλ, ε 

αλαθνξά ζε ιεπηνκέξεηεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθφ πιηθφ γηα ηελ ηζηνξία πνπ 

αζρνιείηαη κε ηηο αλζξψπηλεο πξαγκαηηθφηεηεο
12

. ηαλ δηαζέηνπκε πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα αθεγήζεηο γηα ηα ζπκβάληα ζηνλ ίδην ρψξν, θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη ηηο 

ίδηεο ζπλζήθεο, δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο κέζα απφ δηαζηαπξψζεηο θαη 

ζπγθξίζεηο.  

πσο αλαθέξακε παξαπάλσ επηιέμακε σο ρψξν πνπ ζα εξγαζηνχκε ηελ πφιε 

ηεο Άξηαο. Ζ πφιε απηή απνηειεί δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, ζην 

λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο. Ζ Άξηα, φπσο καο είλαη ζήκεξα γλσζηή, είλαη ρηηζκέλε 

ζηα εξείπηα ηεο αξραίαο Ακβξαθίαο ηα ηείρε ηεο νπνίαο πξνζηάηεπαλ ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. Αξγφηεξα, θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν, ε νξζφδνμε θνηλσλία θηίδεη ζρέζεηο 

κε ηνπο Οζσκαλνχο θαη Δβξαίνπο θαηνίθνπο θαζψο θάλνπκε ιφγν γηα κηα πφιε κε 

έληνλν ην ζηνηρείν ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο13
, κέρξη ηελ πξνζάξηεζε ηεο πφιεο 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ εμάιεηςε ησλ Οζσκαλψλ ην 1881. Μεηά απφ απηφ ην γεγνλφο 

δνχζαλ ζηελ πφιε ρξηζηηαλνί θαη Δβξαίνη αξκνληθά κέρξη ηηο 25 Μαξηίνπ 1944 πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ νη Δβξαίνη απφ ηνπο Γεξκαλνχο γηα λα ζηαινχλ ζην Άνπζβηηο. 

Υξνληθά εμεηάδνπκε ηελ εβξατθή θνηλφηεηα κέρξη ην 1959, ρξνληά θαηά ηελ νπνία 

δηαιχζεθε λνκηθά ε θνηλφηεηα ηεο πφιεο θαη νη ειάρηζηνη επηδψληεο κεηαλάζηεπζαλ 

πξνο ηελ Αζήλα ή ην Ηζξαήι κέζα απφ ηηο κλήκεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Άξηαο πνπ 

έδεζαλ θαη ζπκνχληαη γεγνλφηα, άηνκα θαη θαηαζηάζεηο απφ εθείλε ηελ επνρή.  

Ζ κειέηε εθηφο απφ ηελ εηζαγσγή θαηαλέκεηαη ζε έμη θεθάιαηα. ην πξψην 

θεθάιαην πνπ αθνξά ηε κλήκε, ην ηξαχκα ηεο κλήκεο θαη ηε ιήζε πξνζπαζνχκε λα 

δηαζαθελίζνπκε ηηο έλλνηεο θαζψο θαη λα αλαθέξνπκε ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 
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πξνζεγγίζεηο πάλσ ζην ζέκα αιιά θαη ζηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ 

εξγαζία. ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδνπκε ηελ ηζηνξία ηεο Δβξατθήο Κνηλφηεηαο 

κέζα απφ ηε κλήκε θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ηχπνπ ηεο επνρήο θαη ησλ 

ζπλεληεχμεσλ απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο γηα ηνπο Δβξαίνπο πνιίηεο. Σν ηξίην θεθάιαην 

είλαη ην θχξην κέξνο θαη αθνξά ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κεηαμχ 

ρξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ θαη δηαγξάθνληαη κέζα απφ ηε κλήκε ηφζν ηεο κηαο φζν θαη 

ηεο άιιεο νκάδαο. Σν ζρνιείν, ην ζπίηη, ην θαγεηφ, ε γεηηνληά, ε ζπλαγσγή ην 

λεθξνηαθείν είλαη ηα ππνθεθάιαηα θαζψο ελεξγνπνηνχλ ηε κλήκε. ην ηέηαξην 

θεθάιαην εμεηάδνπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο πνπ είραλ 

αλαπηπρζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο. Αθνινπζεί ην πέκπην θεθάιαην πνπ αθνξά ηε 

κλεκεηνπνίεζε ηεο κλήκεο θαη ζε απηφ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πιηθή ππφζηαζε ηεο 

κλήκεο κέζα απφ ην κλεκείν ησλ Δβξαίσλ θαη άιιεο κλεκνληθέο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε ίδηα ε πφιε αιιά θαη ε λνεκαηνδφηεζε πνπ έρεη γηα ηνπο αξηηλνχο 

πνιίηεο. ην έθην θεθάιαην νπζηαζηηθά νινθιεξψλνπκε ηελ εξγαζία κε ηελ 

επηζηξνθή φζσλ επέδεζαλ απφ ηα θξεκαηφξηα ζηελ πφιε ηεο Άξηαο, ηε δηακνλή ηνπο 

θαη ηε λνκηθή δηάιπζε ηεο Δβξατθήο θνηλφηεηαο ην 1959. Αθνινπζεί ν επίινγνο, ε 

βηβιηνγξαθία, νη πεγέο θαη ην παξάξηεκα ησλ ζπλεληεχμεσλ δειαδή φια φζα 

βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο 

ζηεξίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κεζφδσλ φπσο είλαη ε επηηφπηα έξεπλα, ε πξνθνξηθή 

καξηπξία, ε αξρεηαθή θαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Σν πιηθφ ην παξέρεη ε αλάιπζε ησλ 

πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ θαη ηζηνξηψλ δσήο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ην δηάζηεκα 

2014-2016, νη γξαπηέο πεγέο θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. ε ζρέζε κε ηελ αξρεηαθή 

έξεπλα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά φηη κειεηήζεθαλ ηα Γεκνηηθά Αξρεία, ηα αξρεία ηνπ 

Μνπζηθνθηινινγηθνχ πιιφγνπ «θνπθάο», ην Λεμηαξρείν θαη ην 

Τπνζεθνθπιαθείν, ηα ζρεηηθφ πιηθφ ηνπ Δβξατθνχ Μνπζείνπ ηεο Αζήλαο θαη ηα 

Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο. Δπίζεο, ζεκαληηθφο αξσγφο ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο απνηέιεζαλ νη ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά ηα νπνία είραλ 

αζρνιεζεί κε ηελ εβξατθή θνηλφηεηα. ην ζεκείν απηφ θξίλσ ζθφπηκν λα αλαθέξσ 

φηη γηα λα εθπνλεζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αληηκεησπίζηεθαλ θάπνηεο δπζθνιίεο. 

Αξρηθά, ππήξρε κεγάιε βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ην Οινθαχησκα αιιά θαη ηε δσή 

άιισλ θνηλνηήησλ αιιά ζηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο νη κειέηεο ήηαλ ειάρηζηεο. Σν 

Δβξατθφ Μνπζείν ηεο Διιάδνο ζηελ Αζήλα ηδξχζεθε κε ζθνπφ ηε ζπιινγή, κειέηε, 

δηαηήξεζε θαη έθζεζε ησλ θεηκειίσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δσή, ηα ήζε, ηα έζηκα, 
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ηελ ηζηνξία θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ ειιεληθνχ εβξατζκνχ· ν θάθεινο φκσο γηα ηελ 

Άξηα είλαη πεξηνξηζκέλνο δηφηη δελ είραλ αζρνιεζεί εξεπλεηέο ζπζηεκαηηθά φπσο 

έγηλε κε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο φπσο γηα παξάδεηγκα ηε Θεζζαινλίθε, ηα 

Ησάλληλα ή ην Βφιν. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ δηαζσζεί θαη 

πνιιά αληηθείκελα απφ ηνπο Δβξαίνπο ηεο Άξηαο φπσο έγηλε ζε άιιεο πφιεηο θαη 

κπνξνχκε λα ηα δνχκε ζηηο πξνζήθεο ηνπ κνπζείνπ. ζνη εξγάδνληαλ ζην κνπζείν 

ήηαλ επγελέζηαηνη αιιά γλψξηδαλ ειάρηζηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πφιε ψζηε λα κε 

παξαπέκςνπλ ζην λα βξσ επηπιένλ βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ. Ίζσο, ην γεγνλφο ηεο 

δηάιπζεο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο πξηλ πνιιά ρξφληα θαη νη ραιαξέο ζρέζεηο ησλ 

Δβξαίσλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ Αζήλα ή ζην Ηζξαήι κε ηελ ηδηαίηεξή ηνπο παηξίδα 

δε δεκηνχξγεζαλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε κε ηε βνήζεηα ηεο ηνπηθήο αξρήο λα 

θαηαγξαθεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηνπο κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Δπίζεο, ην 

ζέκα απηφ μεθίλεζα λα ην κειεηψ ζπζηεκαηηθά απφ ην 2014 αιιά ηελ πεξίνδν εθείλε 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Δβξαίσλ πνπ δνχζαλ ζηελ πφιε πξηλ απφ ηελ β‟ παγθφζκην 

πφιεκν είρε πεζάλεη. Μνλαδηθφο επηδψλ είλαη ν θχξηνο Ηζαάθ Μηδάλ, ν νπνίνο 

θαηνηθεί ζηελ Αζήλα θαη ζηελ αξρή αξλνχληαλ λα κνπ εμηζηνξήζεη ην νηηδήπνηε 

γηαηί λφκηδε φηη είκαη δεκνζηνγξάθνο θαη κνπ έιεγε ραξαθηεξηζηηθά: «ζα έρσ δήζεη 

ηα έρσ πεη. Δίλαη φια ζην DVD· δελ έρσ θάηη άιιν λα πσ θνπέια κνπ, ηα έρσ πεη φια 

γη’ απηφ ην ζέκα».  

Δθηφο, φκσο, απφ ηνπο Δβξαίνπο θαηνίθνπο, αξθεηνί αξηηλνί πνπ είραλ 

ζρέζεηο καδί ηνπο θαη ζα κπνξνχζαλ λα κνπ εμηζηνξήζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ 

πεξίνδν εθείλε θαη λα κε βνεζήζνπλ ζηελ έξεπλά κνπ, ιφγσ ειηθίαο είραλ πεζάλεη. 

Αθφκε, ζα ήζεια λα αλαθέξσ φηη παξφιν πνπ νη άλζξσπνη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο 

ήηαλ εμππεξεηηθνί θαη κε βνεζνχζαλ λα βξσ ηα αξρεία πνπ ρξεηαδφκνπλ· θαλνληθά 

ζα έπξεπε λα ππήξρε ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα αξρεία απηά θαη λα δεκηνπξγεζεί 

κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ν θάζε κειεηεηήο ζα κπνξνχζε λα βξίζθεη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζέιεη θαη ηνπ είλαη ρξήζηκα. 

Σέινο, απφ ηελ ηνπηθή βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνίεζα ζα ήζεια λα 

παξαζέζσ ελδεηθηηθά θάπνηα βηβιία πνπ κε βνήζεζαλ ζην λα θαηαλνήζσ θαιχηεξα 

θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ θνηλφηεηα. Σν βηβιίν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Α. Σζηιηγηάλλε, «Ζ 

Δβξατθή Κνηλφηεηα Άξηαο»
14

, ην νπνίν ήηαλ έλα πιήξσο θαηαξηηζκέλν βνήζεκα. Σν 

βηβιίν απηφ νινθιεξψζεθε κε ηε βνήζεηα πιηθνχ πνπ είρε δψζεη ε Ηζξαειηηηθή 

                                                           
14

Κ. Σζηιηγηάλλεο, Ζ Δβξατθή Κνηλφηεηα ηεο Άξηαο, Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην ηεο Διιάδαο, 

2004.  
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θνηλφηεηα θαη αλαηέζεθε ε ζπγγξαθή ηνπ ζηνλ Κ. Σζηιηγηάλλε επεηδή δελ ππήξρε 

άιιν βηβιίν ή άξζξν πξηλ απφ απηφ πνπ λα δίλεη ηφζα ζηνηρεία γηα ηελ θνηλφηεηα. Σν 

βηβιίν απηφ αλακθηζβήηεηα είλαη κεγάινο βνεζφο γηα θάπνηνλ πνπ πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλφηεηαο δηφηη πεξηέρεη ζπλεληεχμεηο απφ 

άηνκα πνπ είραλ δήζεη ηελ επνρή πνπ κειεηά. Κάπνηεο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα, φκσο, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ηζηνξηθέο πεγέο κπνξνχλ λα 

αλαζεσξεζνχλ. Έλα αθφκε άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα είλαη 

απηφ ηεο νθίαο Μπηζθαλάθε
15

. Σν άξζξν απηφ αλαθέξεη ζπλνπηηθά θάπνηεο γεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα φπσο γηα ηελ ηζηνξηθή ηεο αλαδξνκή θαη γηα 

ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηεο άλνδν. Σν άξζξν είλαη αξθεηά πεξηεθηηθφ αλ θαη κηθξφ 

ζε έθηαζε. Σν βηβιίν «Ζ κλήκε αθεγείηαη ηελ πφιε, πξνθνξηθή ηζηνξία θαη κλήκε 

ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ», ην νπνίν βνήζεζε ζηε γεληθφηεξε δνκή ηεο εξγαζίαο θαζψο 

πεξηέρεη αληίζηνηρε έξεπλα γηα ηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ 

Γε ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ γεληθφηεξα ηα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνχ 

«Υξνληθά», ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζα θαηά έλα κεγάιν βαζκφ ζηε βηβιηνγξαθία κνπ. 

Σα άξζξα απηά εθδίδνληαη απφ ηελ Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα θαη κε βνήζεζαλ λα 

θαηαλνήζσ ζε βάζνο φρη κφλν ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ θαηνίθσλ ηεο Άξηαο αιιά 

θαη φισλ ησλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδνο θαζψο ζην θάζε ηεχρνο ππήξρε αλαθνξά ζε 

θάζε πφιε, ζηα γεγνλφηα πξηλ ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν θαη κεηά. Έηζη, ν 

αλαγλψζηεο έρεη κηα ζπιινγηθή εηθφλα ησλ θνηλνηήησλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηηο 

απάξηηδε. Ζ Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνδηθφ ζηνρεπκέλα 

πξνζπαζνχζε λα θαηαγξάςεη ζηνηρεία ηεο κλήκεο ησλ αλζξψπσλ πνπ επέδεζαλ ψζηε 

λα κε ιεζκνλεζνχλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

Βι. νθία Μπηζθαλάθε, «Ζ Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα ηεο Άξηαο», πεξηνδηθφ „Υξνληθά’, ηφκνο ΚΣ, 

αξ. θχι. 187, επη- Οθη. 2003, ζει. 5-9.  
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Κεθάιαην I 

Μλήκε, Τραύκα ηες Μλήκες θαη Λήζε: ζεωρεηηθές θαη κεζοδοιογηθές 

προζεγγίζεης 

Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο κλήκεο; Πσο αθξηβψο κπνξεί θάπνηνο λα νξίζεη ηε 

κλήκε σο ζπιινγηθή; Ζ κλήκε είλαη ε κειέηε ησλ ζπιινγηθψλ κνξθψλ ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο, ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο πνπ θαηά ηνλ Halbwachs, απνηειεί 

βαζηθή ηεο δηάζηαζε
16

. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. ν Γάιινο θνηλσληνιφγνο Μayrice 

Halbwachs, κίιεζε γηα ηελ απνθαινχκελε «θνηλσληθή κλήκε» ππνζηεξίδνληαο φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα ελεξγφ δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο, ε νπνία 

δηακνξθψλεηαη απφ ην παξφλ θαη ηελ θνηλσλία αιιά θαη δηακνξθψλεη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Σελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κλήκεο ηφληζε θαη ν Blondel, ελψ 

ν Janet ππνζηήξημε φηη «έλα κεκνλσκέλν άηνκν δελ έρεη κλήκε θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 

έρεη», αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε θνηλσλία ζηε δηακφξθσζε ηεο κλήκεο. 

Ο P. Nora ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζην Lieux de Memoire αλαθέξεη φηη: «Μηινχκε 

ηφζν πνιχ πεξί κλήκεο επεηδή δελ ππάξρεη πιένλ… Ζ ζπλείδεζε ηνπ ράζκαηνο κε ην 

παξειζφλ ζπγρέεηαη κε ηελ αίζζεζε κηαο κλήκεο ζξπκκαηηζκέλεο` αιιά απηφ ην 

μέζρηζκα μππλά αθφκε αξθεηή κλήκε γηα λα κπνξνχκε λα ζέζνπκε ην πξφβιεκα ηεο 

ελζάξθσζεο ηεο… Οη κλεκνληθνί ηφπνη γελλψληαη θαη παίξλνπλ δσή απφ ηελ 

αίζζεζε φηη δελ ππάξρεη πιένλ απζφξκεηε κλήκε, φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

αξρεία, λα ηεξεζνχλ ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, λα δηαηεξεζνχλ νη επέηεηνη, λα 

δηνξγαλσζνχλ ενξηαζκνί, λα απαγγειζνχλ επηθήδεηνη, φιεο απηέο νη ελέξγεηεο δελ 

είλαη θπζηθέο… ε δηάιπζε ηεο κλήκεο εμαγνξάδεηαη απφ κηα γεληθεπκέλε επηζπκία 

θαηαγξαθήο». 
17

 

Ζ κλήκε σο αληηθείκελν έξεπλαο ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο κπήθε ζην 

πξνζθήλην ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηφηε πνπ ε βαξχηεηα ηεο Ηζηνξίαο δφζεθε ζε 

ππνθείκελα πεξηζσξηνπνηεκέλα θαη πνπ κέρξη ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ καθξηά απφ ηηο 

γξαπηέο θαη επίζεκεο πεγέο. Σφηε ήηαλ πνπ ην «λέν πεδίν» κεηαηφπηζε ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ πξνο ην θχιν, ηελ θνηλσλία, ηε κεηαλάζηεπζε. Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα 

                                                           
16

Κσλζηαληίλα Μπάδα, πιινγηθή κλήκε θαη πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο (παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο), 

Γηάλλελα 2010, ζει. 6 
17

Βι. Ρ. Μπελβελίζηε- Θ. Παξαδέιιεο (επηκέιεηα), «Γηαδξνκέο θαη ηφπνη ηεο Μλήκεο. Ηζηνξηθέο θαη 

αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο», Μλήκε θαη Ηζηνξηνγξαθία, Πξαθηηθά επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο ζην 

ηκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Φεβξνπάξηνο 1995), εθδφζεηο 

Αιεμάλδξεηα, παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ζει. 20.  
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ζπκεζεί απνηειεζκαηηθά παξά κέζα ζηελ θνηλσλία, κε ηελ παξνπζία ή ηελ επίθιεζε, 

κε ηε ζπλδξνκή ησλ άιισλ ή ησλ έξγσλ ηνπο
18

. Ζ κλήκε θαηαξράο απνηειεί κηα 

δηαιεθηηθή ηνπ παξειζφληνο κε ην παξφλ - δνκεί ην παξφλ ηνπ παξειζφληνο19-θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ είλαη αηνκηθή, παξά ην γεγνλφο φηη εθθξάδεηαη σο ηέηνηα. Ζ 

κλήκε είλαη ζπιινγηθή θαη ζρεηίδεηαη θαηά θαλφλα κε ηνπο ηφπνπο κλήκεο ή ηα 

κλεκνληθά ίρλε. Ο άλζξσπνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα κέζσ ησλ θπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

λα ελεξγνπνηεί εληππψζεηο ή πιεξνθνξίεο νη νπνίεο έρνπλ παξέιζεη θαη ηηο νπνίεο ηηο 

αλαπαξηζηά σο πιεξνθνξίεο παξειζνχζεο
20

. Δάλ απηφ πνπ βιέπνπκε ζήκεξα 

ηνπνζεηείηαη ζην πιαίζην παιαηνηέξσλ αλακλήζεψλ καο, ζπκβαίλεη θαη ην 

αληίζηξνθν: νη αλακλήζεηο πξνζαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ ηξερνπζψλ 

αληηιήςεσλ
21

.  

Καηά ηνλ Εαθ Λε Γθνθ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξντζηνξηθήο πεξηφδνπ ζηηο 

θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο ε γξαθή δελ έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο αθφκε, ε ζπιινγηθή 

ηαπηφηεηα ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζεκειηψλεηαη πάλσ ζε κχζνπο. Δηδηθφηεξα, 

πάλσ ζε κχζνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγσγή ή ην θχξνο ησλ θπξίαξρσλ νηθνγελεηψλ 

θχξην κέζν έθθξαζεο ηνπ νπνίνπ είλαη νη γελεαινγίεο θαη ε ηερληθή γλψζε πνπ 

κεηαβηβάδεηαη κε πξαθηηθέο ζπληαγέο ζηηο νπνίεο δηεηζδχεη ε ζξεζθεπηηθή καγεία
22.

 

Ζ κλήκε (αηνκηθή) εμαξηάηαη θαη εληάζζεηαη ζην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ ην 

ηζηνξηθφ ππνθείκελν έδεζε, έδξαζε θαη αιιεινεπεξεάζηεθε θαηά ηνλ ίδην, ελψ 

παξάιιεια απνηειεί δηαθνξεηηθή ζέαζε απφ θνηλνχ ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο κηαο 

νκάδαο. Απηφ ηη ζεκαίλεη; ηη ε ζπιινγηθή κλήκε δελ είλαη έλα θνκκάηη εληαίν θαη 

λεθξφ, αιιά πνιιαπιψο ζεκαζηνδνηνχκελν. «Ζ κλήκε κηαο νκάδαο εθδειψλεηαη ζηηο 

αηνκηθέο κλήκεο» καο ιέεη ν Γάιινο ζηνραζηήο. Ζ κλήκε επίζεο δελ είλαη θάηη ην 

λεθξσκέλν, ην απνιηζσκέλν θαη ην κνπζεηαθφ, δελ είλαη ζπληεξεηέα, ηνπλαληίνλ, 

απηή αλαπιάζεηαη θαη ιαβαίλεη φζεο ζεκαζίεο θαη λνήκαηα αλάινγα κε ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ην ππνθείκελν ηελ εμσηεξηθεχεη θαη πξνζπαζεί κε απηή ηε βάζε λα δψζεη 

λφεκα ζε κηα παξνχζα θαηάζηαζε
23

. Ζ ζεκειηψδεο κλεκνηερληθή πξάμε είλαη ε 

αθήγεζε, δειαδή ε θνηλνπνίεζε κηα πιεξνθνξίαο θαηά ηνλ Λε Γθφθ. Ζ αθήγεζε 

ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο είλαη ε αξρή ηεο ηζηνξίαο. Γελ πξφθεηηαη γηα απιή κλήκε 

                                                           
18

Maurice Halbwachs, Ζ ζπιινγηθή κλήκε, (κηθ. Σίλα Πιχηα), Παπαδήζεο, Αζήλα 2013 
19

Αληψλεο Ληάθνο, Πψο ζηνράζηεθαλ ην έζλνο απηνί πνπ ήζειαλ λα αιιάμνπλ ηνλ θφζκν; Πφιηο, 

Ηζηνξία, Αζήλα, 2005
2
, Ζ επηλφεζε ηεο παξάδνζεο 94-98.  

20
 Εαθ Λε Γθνθ, «Ηζηνξία θαη κλήκε», εθδφζεηο Νεθέιε, Ηζηνξία, ζει. 87.  

21
Maurice Halbwachs, φ.π., ζει. 47.  

22
 Εαθ Λε Γθνθ, φ.π., ζει. 95.  

23
 Ρ. Μπελβελίζηε- Θ. Παξαδέιιεο, Αλζξσπνινγία ηεο κλήκεο, φ.π. ζει. 27- 35.  
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πνπ έηζη θη αιιηψο δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηελ ηζηνξία αιιά γηα ηζηνξηθή κλήκε, 

γηα δηαρείξηζε ηεο κλήκεο ή δηεπζέηεζε ηνπ παξειζφληνο, πνπ θαηά θαλφλα 

επεξεάδεηαη ή ρεηξαγσγείηαη απφ ην παξφλ.
24

 

Γελ κπνξνχκε λα ζπδεηνχκε ην ζέκα ηεο κλήκεο ρσξίο λα αλαθεξζνχκε ζηελ 

πξνθνξηθφηεηα, ζ‟ απηφ ην παξαδνζηαθφ εξγαιείν ηεο επηθνηλσλίαο. Ο πξνθνξηθφο 

ιφγνο επαλαθαιχθζεθε ην ‟60 πεξίπνπ φπνπ κε ηελ Νέα Ηζηνξία ηίζεηαη θαη ην ζέκα 

ησλ ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ σο ππνθεηκέλσλ ηεο ηζηνξηθήο αιιαγήο. Μέρξη ηφηε 

ππνθείκελα ηέηνηα ζεσξνχληαλ πξσηίζησο νη πςειέο πξνζσπηθφηεηεο θαη νξηζκέλεο 

κνξθέο ζπιινγηθφηεηαο φπσο ην έζλνο, ην θφκκα, ε ζξεζθεία. Οη πξνθνξηθέο πεγέο 

έξρνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δειψζνπλ ηφζν ηνλ ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα ηεο 

ηζηνξίαο
25

, αιιά θαη γηα λα θαλεξψζνπλ ηνλ ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα ηεο εξκελείαο 

ηνπο· κηαο εξκελείαο θνξησκέλεο κε λνήκαηα θαη ζπκβνιηθή ζεκαζία πνπ σο έλα 

κεγάιν βαζκφ ζρεηίδεη ην παξφλ κε ην παξειζφλ δίλνληάο ηνπ ιφγν χπαξμεο.
26

 ηηο 

καξηπξίεο πνπ θαηαγξάθεη ε πξνθνξηθή ηζηνξία έρνπκε θάπνηεο αλαπαξαζηάζεηο θαη 

θάπνηα κνηίβα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνια θαη απνθηνχλ ζηεξενηππηθφ 

ραξαθηήξα.
27

 

Ζ κλήκε, κπνξεί λα είλαη έκθπιε
28

 θαη αηνκηθή αιιά θαηά βάζε ε κλήκε απφ 

αηνκηθή γίλεηαη ζπιινγηθή εθφζνλ ηα άηνκα ζπκνχληαη σο κειή κηαο θνηλφηεηαο, 

φπσο ην παξάδεηγκα ησλ θαηνίθσλ ηεο Άξηαο. Σν θάζε άηνκν μερσξηζηά θαηαζέηεη 

ηε δηθή ηνπ βίν-ηζηνξία, ε νπνία καδί θαη κε άιιεο βίν-ηζηνξίεο απνηεινχλ ηεθκήξηα 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. Έηζη, ε κλήκε λνείηαη πέξα απφ ζπιινγηθή θαη δεκφζηα, σο 

επίζεκε κνξθή κλήκεο θαη επηλνεκέλε σο παξάδνζε
29

. Ζ κλήκε παγηψλεηαη κε ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο ηεο θαη ζπλερψο επαλαπξνζδηνξίδεηαη
30

. Ο Halbwachs φκσο δίλεη 

                                                           
24

Διεπζέξηνο Π. Αιεμάθεο, «Πξνθνξηθή πνίεζε θαη ηζηνξηθή κλήκε ζηνπο Έιιελεο Βιάρνπο ηνπ 

Κεθαιφβξπζνπ (Μεηδηηέ) Πσγσλίνπ‟ ζην ειιεληθφο παξαδνζηαθφο πνιηηηζκφο», Λανγξαθία θαη 

Ηζηνξία, ζπλέδξην ζηε κλήκε ηεο Άιθεο Κπξηαθίδνπ- Νέζηνξνο. Δπηκέιεηα Υξπζνχια Υαηδεηάθε- 

Καςσκέλνπ, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 2001, ζει. 139-151.  
25

πνηνο θαη γηαηί γξάθεη ηζηνξία θαη πνηα είλαη ηα θξηηήξηα ηνπ.  
26

Μπάδα Κψλ/λα, φ.π., ζ. 4 

27
πσο βιέπνπκε ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ Portelli Alessandro, The death of Luigi Trastulli and 

other stories Form and meaning in oral history, State University of New York Press 1991, ζει. 2-14.  

28
.π. ππ. 13, Μλήκε θαη ηζηνξηνγξαθία, ζ. 21-22.  

29
Eric Hobsbawm, Terence Ranger, Ζ επηλφεζε ηεο παξάδνζεο, Θεκέιην, Αζήλα, 2004, κηθ Θαλάζεο 

Αζαλαζίνπ, Μαδηθή Παξαγσγή Παξαδφζεσλ: Δπξψπε, 1870-1914, ζ. 297-345.  
30

«… Μπνξνχκε έηζη λα πνχκε φηη ε ζπιινγηθή κλήκε δηακνξθψλεη δηαξθψο πιαίζηα ππνδνρήο ηνπ 

παξφληνο. πζρεηίδεη ην παξειζφλ κε ην παξφλ έρνληαο ζηφρν λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηνπ παξφληνο. 

Με ηνχηε ηελ έλλνηα ε ζπιινγηθή κλήκε πιάζεη ην κέιινλ. . », ζην Μλήκε θαη εκπεηξία ηνπ ρψξνπ, Ζ 

ζρέζε ρψξνπ θαη ρξφλνπ ζηε ζπιινγηθή κλήκε, ε δηαιεθηηθή ζηηγκήο θαη δηάξθεηαο, επηκέιεηα ηαχξνο 

ηαπξίδεο, Αιεμάλδξεηα, 2006. ζ. 13- 14.  
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αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην ρψξν θαη ηελ παγίσζε ηεο κλήκεο, ηα ρξνληθά φξηα 

κεηαηίζεληαη ή δελ αλαθέξνληαη θαλ ζε κηα καξηπξία, ε έλλνηα ηνπ ρψξνπ φκσο είλαη 

έλα ζεκείν, ίζσο γηαηί ν δνκεκέλνο ρψξνο κεηαιιάζζεηαη ζε ηφπν θαη έρεη ηελ 

ηδηφηεηα ηεο δηάξθεηαο, ή αθφκε θαη ε αιιαγή ή ε κεηάιιαμή ηνπ αξγεί λα 

νινθιεξσζεί. Ο ρψξνο είλαη απηφο πνπ δηαησλίδεη ηε κλήκε κηαο θνηλφηεηαο, φρη κε 

ηξφπν ζηείξν θαη παζεηηθφ, αιιά κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ θάζε κέινπο ηεο σο 

ζπζηαηηθφ θνκκάηη ηεο ελεξγήο κλήκεο. Ο Halbwachs ζα θαηαιήμεη ζε ηξεηο γεληθνχο 

λφκνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρέζε ηεο κλήκεο θαη ηνπ ρψξνπ θαη ζα ζπλαληήζνπκε 

ζηελ έξεπλα, ζηνλ λφκν ηεο ζπγθέληξσζεο, ηεο θαηάηκεζεο θαη ηεο δπαδηθφηεηαο, 

θαη απηφο ν ηειεπηαίνο ιεηηνπξγεί ελνπνηεηηθά γηα παξαδφζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο.
31

 

Ση γίλεηαη φκσο κε ηα θελά ηεο κλήκεο; Με ηε βίαηε κεηαθίλεζε θαη 

εγθαηάζηαζε πιεζπζκψλ ζε λέεο πεξηνρέο, ζε κε ηφπνπο; Καη κε ηελ αλαπφθεπθηε 

απνδηνξγάλσζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα λα δηαηεξεζεί ε 

ζπιινγηθή κλήκε πξέπεη ζπλερψο λα αλαδηνξγαλψλεηαη ν ρψξνο πνπ απνηειεί θαη ην 

θέληξν ηεο θνηλσληθήο ζπλέρεηαο; Σφηε, καο ιέεη ν Bastide, εθηφο απφ ηελ ζπκβνιηθή 

γεσγξαθία ξφιν παίδεη θαη ε θηλεζηαθή κλήκε, θαη απηφ ην αλαθέξνπκε γηαηί ζηελ 

πεξίπησζή καο νη δεζκνί κε ην ρψξν δηαθφπεθαλ επψδπλα θαη βίαηα εληειψο μαθληθά 

κέζα ζε κηα λχρηα, ρσξίο ηα ππνθείκελα λα ην θαληάδνληαη. ηνηρείν πνπ απαληάηαη 

θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ Δβξαίσλ ηεο Άξηαο. Σα θελά ηεο κλήκεο παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν, ελεξγεηηθφ αθνχ δελ νδεγνχλ ζηε ιήζε. Ζ νκάδα αλαδεηεί λέα 

ζηνηρεία, απφ ην λέν πεξηβάιινλ πνπ πξνζπαζεί λα δνκήζεη ζε νηθείν ηφπν, κε ζθνπφ 

λα θαιχςεη ηα θελά, ππαθνχνληαο πάληνηε ζην γεληθφ ζχζηεκά ηεο. Ζ αιινίσζε 

ηψξα ηεο κλήκεο έρεη λα θάλεη κε κηα θαηαζθεπή, κηα λέα θαηαζθεπή πνπ δίλεη λέν 

λφεκα θαη ζεκαζία ζηα γεγνλφηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο. Ζ αιινίσζε ζηε κλήκε 

δηαθέξεη απφ ην θελφ
32

. 

ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ Δβξαίσλ ππάξρνπλ θαη επηδψληεο απφ ηελ 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ νινθαπηψκαηνο. Χο φξνο ην «ηξαχκα» ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά ζην ιφγν κε αθνξκή πνηθίιεο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δεηλνπάζεηεο ηνπ 

παξφληνο θαη ηνπ παξειζφληνο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. παλίσο 

θαζίζηαηαη ζαθέο ηη αθξηβψο ελλνείηαη θαη πνηα δπλακηθή πεξηγξάθεη. Ζ έλλνηα ηνπ 

                                                           
31

.π. ζει. 29- 31.  
32

Πξβ. θ. Σα ζξαχζκαηα ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο: Roger Bastide, ζην Γηαδξνκέο θαη ηφπνη ηεο κλήκεο 

Ηζηνξηθέο θαη αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, φ.π., ζει. 31-32.  
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πνιηηηζκηθνχ ηξαχκαηνο αλαδχζεθε ζην πιαίζην ηνπ «ηζρπξνχ πξνγξάκκαηνο» ηεο 

πνιηηηζκηθήο θνηλσληνινγίαο ηνπ Jeffrey Alexander. Βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο είλαη ε 

«ηαπηφηεηα», ην (αξλεηηθφ) «ζπλαίζζεκα» θαη ε «κλήκε»
33

. 

Σν πνιηηηζηηθφ ηξαχκα γελληέηαη φηαλ ηα κέιε κηαο νκάδαο έρνπλ ππνζηεί έλα 

θξηθηαζηηθφ γεγνλφο ην νπνίν αθήλεη αλεμίηεια ζεκάδηα ζηε ζπλείδεζή ηνπο, 

ζεκαδεχνληαο ηηο κλήκεο ηνπο γηα πάληα θαη αιιάδνληαο παληνηηλά θαη ακεηάθιεηα 

ηε κειινληηθή ηνπο ηαπηφηεηα
34

. Ζ πξνζέγγηζε απηή δίλεη βάξνο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηξαχκαηνο κέζσ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ην ηξαχκα δειαδή είλαη θάηη ην νπνίν 

«θαηαζθεπάδεηαη» θαη βηψλεηαη σο ηέηνην κέζσ ηεο θνηλσληθήο ηνπ θαηαζθεπήο. Γηα 

λα γίλεη πνιηηηζκηθφ ηξαχκα πξέπεη λα ππνζηεί κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο 

λνεκαηνδφηεζεο, λα ζεκαλζεί δειαδή θαη λα γίλεη θνηλσληθψο απνδεθηφ σο 

«ηξαχκα». Έηζη, ην πνιηηηζκηθφ-θνηλσληθφ ηξαχκα ζπλεπάγεηαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

κηαο θνηλήο ζέζεο· πξέπεη λα νξηζζεί θνηλσληθά σο ηέηνην, λα επεξεάζεη ηα 

ζπζηήκαηα αλαθνξάο κηαο νιφθιεξεο θνηλσλίαο ή έζησ ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηφο 

ηεο, λα αιιάδεη θαηεζηεκέλνπο ξφινπο, θαλφλεο θαη αθεγήζεηο. Να ιεηηνπξγήζεη, κε 

άιια ιφγηα, σο νιηθφ θνηλσληθφ γεγνλφο θαη λα κε ζπληζηά απιψο ηελ αζξνηζηηθή 

έθθξαζε πνιιψλ αηνκηθψλ νδπλεξψλ βησκάησλ
35

.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηξαχκαηνο 

γεθπξψλεη ην ράζκα κεηαμχ γεγνλφηνο θαη αλαπαξάζηαζεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ ησλ γεγνλφησλ (παξειζφλησλ, παξφλησλ θαη 

κειινληηθψλ). Απηέο νη παξαζηάζεηο απνηεινχλ πξνηάζεηο γηα ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ηα αίηηά ηεο θαη ηηο επζχλεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ή αηφκσλ. 

Γηαγθσλίδνληαη, άξα, πνηθίια ζπκθέξνληα θαη ελδηαθέξνληα, ηφζν απφ ηα πάλσ 

(ειίη) φζν θαη απφ ηα θάησ (ιατθέο ηάμεηο), θαζψο ε ηξαπκαηηθή ηδηφηεηα ελφο 

γεγνλφηνο πξέπεη αλαδξνκηθά λα επηθξαηήζεη θαη λα εγεκνλεχζεη έλαληη ησλ 

ελαιιαθηηθψλ λνεκαηνδνηήζεψλ ηνπ.  

Ζ πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηνπ ηξαχκαηνο μεθηλά κε ηελ αηηίαζε γηα κηα 

πξσηαξρηθή πιεγή ή πιήγκα, ηελ παξαβίαζε κηαο ηεξήο αμίαο, ηελ ηζηφξεζε ελφο 

                                                           
33

Νίθνο Γεκεξηδήο θαη Βίθησξ Ρνπδνκέησθ, «Πνιηηηζκηθφ ηξαχκα: κηα πξνβιεκαηηθή ηεο 

πνιηηηζκηθήο θνηλσληνινγίαο», ζην Δπηζηήκε θαη Κνηλσλία, ηεχρνο 28, 2011-2012, ζει. 1-19.  

34Alexander. J, The Meanings of Social Life· A Cultural Sociology, New York: Oxford University 

Press, 2003, ζει. 85.  
35

Σα πνιηηηζκηθά ηξαχκαηα πξνθαινχληαη απφ κείδνλεο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ελεξγνπνηνχληαη απφ 

ηξαπκαηηθέο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ εξκελεχνληαη σο απεηιεηηθέο, άδηθεο θαη αλάξκνζηεο 

ζχκθσλα κε Sztompka, Ρ. . The Trauma of Social Change. A Case of Postcommunist Societies‟, ζην J. 

Alexander et al., Cultural Trauma and Collective Identity, Berkeley: University of California Press, 

(2004), ζει. 165-166.  
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ηξνκαθηηθνχ γεγνλφηνο θαη θαηαιήγεη ζηελ απαίηεζε γηα ζπλαηζζεκαηηθή, ζεζκηθή 

θαη ζπκβνιηθή απνδεκίσζε θαη απνπιεξσκή ηεο „δεκίαο‟ πνπ έγηλε. Απηέο νη 

αηηηάζεηο γίλνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πνπ είλαη θνξείο απηψλ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη κπνξεί λα έρνπλ ηφζν πιηθά φζν θαη άπια ζπκθέξνληα, θαζψο θαη λα 

πξνέξρνληαη απφ πνηθίια θνηλσληθά πεξηβάιινληα. 

Σα πνιηηηζκηθά ηξαχκαηα δελ πξνθχπηνπλ εθ ηνπ κεδελφο, αιιά ζπληζηνχλ 

ηζηνξηθά πξντφληα (αλα)θαηαζθεπήο. Κιαζηθή είλαη ε πεξίπησζε ησλ ηξαπκαηηθψλ 

θαηαγσγηθψλ αθεγήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ (αλα)γέλλεζε ηνπ έζλνπο: πφιεκνη, 

γελνθηνλίεο, ζπζίεο θαη απψιεηεο ζεκειηψλνπλ ζρεδφλ πάληα ηελ εζληθή ηαπηφηεηα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα αιιεινδηαδνρή κλήκεο θαη ιήζεο, γηα ηελ επηιεθηηθή δηακφξθσζε 

κηαο παξάδνζεο βάζεη ηεο νπνίαο ζπγθξνηνχληαη ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο36
. 

Ζ θνλζηξνπμηνληζηηθή απηή ζεσξία ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηξαχκαηνο βξίζθεηαη ζε 

δηαδηθαζία εμέιημεο, θαζψο ζηελ αξρηθή ηεο εθδνρή αθήλεη αλνηθηφ ην δήηεκα ησλ 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφλ νη ζπιινγηθφηεηεο λα 

πξνρσξήζνπλ πέξαλ ηνπ ηξαχκαηνο, δειαδή πξνο έλα κεηα-ηξαπκαηηθφ κέιινλ. 

πγθεθξηκέλα, ε ζεσξία αθήλεη αλνηρηά φια ηα ελδερφκελα. Σν Οινθαχησκα ζηελ 

ηξαγηθή αθήγεζή ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε έλα ηξαχκα πνπ ζηνηρεηψλεη ηελ αλζξσπφηεηα 

«γηα ην θαιφ ηεο».  

Ζ εξκελεία απηή, φκσο, δελ εμαληιεί ην δήηεκα θαζψο καο αθήλεη λα 

ζηνραζηνχκε ηε δηεξγαζία ηνπ πέλζνπο θαη ηεο ελζσκάησζεο ηεο ηξαπκαηηθήο 

εκπεηξίαο ζηνπο κεραληζκνχο αλαπαξαγσγήο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε λα 

εθιείςνπλ ή λα πεξηζηαινχλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Έηζη, ηα 

ππνθείκελα απηά έπξεπε λα αλαλεψζνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηε κλήκε θπξίσο. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο είλαη ππνζπλείδεηε θαη ππφθεηηαη ζηε δηακεζνιάβεζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ησλ εκπεηξηψλ. Δίλαη επίζεο επηιεθηηθή αιιά φρη απζαίξεηε. Έρεη 

ζεκαζία λα αληηιεθζνχκε ηη ιεζκνλνχλ νη άλζξσπνη θαη ηη ζπγθξαηνχλ ζε πξψην 

επίπεδν. ε δεχηεξν επίπεδν λα θαηαλνήζνπκε ηη ζέινπλ λα πνπλ θαη ηη φρη. Ο ξφινο 

ηεο ηζηνξηνγξαθίαο είλαη λα κεηακνξθψλεη ηηο αλακλήζεηο ζε αληηθείκελα γλψζεο. 

Αιιηψο ε ιήζε παξάγεη ζησπέο πνπ δελ πξέπεη λα αλαπαξαρζνχλ σο ηζηνξηνγξαθηθέο 

ζησπέο
37

. 

                                                           
36

Βι. Γεκεξηδήο N., Ο Λφγνο ηνπ Δζληθηζκνχ. Ακθίζεκν ζεκαζηνινγηθφ πεδίν θαη ζχγρξνλεο ηάζεηο, 

Αζήλα-Κνκνηελή: εθδ. Αλη. άθθνπια., 1996, ζει. 95-100 θαη Misztal, B., Theories of Social 

Remembering, Maidenhead: Open University Press, 2003, ζει. 37-49, 139-145.  
37

Οληέη Βαξψλ- Βαζάξ, φ.π., ζει. 33.  



16 
 

Ζ δεκφζηα ή επίζεκε κλήκε θαη ν ηξφπνο πνπ απηή παγηψλεηαη, πψο 

παγηψλεηαη ην εζληθφ αθήγεκα απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία, ηελ θπξίαξρε θαιχηεξα 

κνξθή εμνπζίαο ζε κηα νκάδα ή θνηλφηεηα ή επξχηεξα ζε έλα θξάηνο
38

. Χο κνξθέο 

επίζεκεο κλήκεο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηφπνπο, κλεκεία, ηειεηέο, αθφκε θαη ην 

ξφιν ηεο εζληθήο ινγνηερλίαο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο νκνηνγέλεηαο ελφο 

έζλνπο κε απφξξνηα ηε δεκηνπξγία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θπξίσο ζπκθεξφλησλ
39

.  

Σα κλεκεία ινηπφλ, απνηεινχλ κηα λεσηεξηθή κλεκνληθή πξαθηηθή πνπ 

απαηηεί ζπγθεθξηκέλα πιηθά- απηά ίρλε- φπνπ βέβαηα ζπκκνξθψλνληαη κε ην επίζεκν 

εζληθφ αθήγεκα, πξάγκα πνπ ζηνρεχεη ζε κηα εληαία λνεκαηηθή αθνινπζία θαη 

ππεξεηνχλ αλ κε ηη άιιν ην ηζρχνλ θάζε θνξά πξφηαγκα ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο. Δίλαη απηά πνπ αληέρνπλ ζην ρξφλν, πνπ παγηψλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζηηγκή ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, κηαο δεδνκέλεο ηζηνξηθήο εκπεηξίαο θαη σο κέξνο 

δεκφζηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ απνηεινχλ έλαλ ηφπν, έλαλ απηφ κλεκνληθφ ηφπν
40

. Σα 

κλεκεία φκσο παγηψλνπλ ηφζν ην εζληθφ απηφ πξφηαγκα φζν θαη ην εζλνηνπηθφ, 

παγηψλνπλ δειαδή θάπνηα κνξθή ζπιινγηθήο κλήκεο. Ζ ζπιινγηθή φκσο κλήκε δε 

γίλεηαη δίρσο ηε ζεζκηθή κλήκε· απηφ δελ ππνδειψλεη κφλν κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο 

αιιά θαη αληαγσληζκνχ. Μπνξεί σζηφζν λα ππάξμεη ε κία ρσξίο ηελ άιιε; Καη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ζπιινγηθή δελ εθθξάδεη ηελ ζεζκηθή κλήκε ηφηε ζα ηελ 

νλνκάζνπκε αληη-κλήκε. 

Ζ αληί-κλήκε είλαη απηή πνπ ν Foucault νλφκαζε «countermemory», θαη 

θαλεξψλεη φιεο ηηο πξνζπάζεηεο αληίζηαζεο ζηηο επίζεκεο εθδνρέο γηα ηελ ηζηνξηθή 

ζπλέρεηα. Απηνχ ηνπ είδνπο ε κλήκε αληηζηέθεηαη ζηηο επίζεκεο εληνιέο ιήζεο, ηεο 

δεκφζηαο ιήζεο ή αιιηψο ζησπήο, θαη αζθεί θξηηηθή ζηε κεηάβαζε απφ έλα παξειζφλ 

ζε έλα παξφλ πβξηδηθφ θαη απνκνλσκέλν απφ αιιαγέο θαη ξήμεηο
41

. Μηα ζησπή, ηελ 

νπνία ε Luisa Passerini βιέπεη σο κηα βαζηά πιεγή, κηα βίαηε δηαγξαθή πνιιψλ εηψλ 

                                                           
38

Καηεξίλα Πνιπρξνλίδε, Μλήκε ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο ηεο πφιεο, ζ. 109- 111, ( Ζ Μλήκε), ζην 

Μλήκε θαη εκπεηξία ηνπ ρψξνπ, επηκέιεηα ηαχξνο ηαπξίδεο, Αιεμάλδξεηα, 2006. Καζψο θαη Σφπνη 

κλήκεο, ζπλέληεπμε ηνπ Πηεξ Ννξά ζηελ Υξπζάλζε Απιάκε, Ίζησξ, ηρ. 14( 2005), Αζήλα, ζ. 179- 

198.  
39

«Σξφπνη γξαθήο», ζπλέληεπμε ηεο Λνπίδα Παζζεξίλη ζηνπο Γηψξγν Αλησλίνπ θαη Κσζηή Κνξλέληε, 

Ίζησξ, ηρ. 14 (2005), Αζήλα, ζ. 211- 223, θαη εηδηθά ζ. 220 « …Theatres of memory: ηε κεηαηξνπή ηεο 

θνηλσλίαο ζε έλα ηεξάζηην εξγνζηάζην κλήκεο θαη λνζηαιγίαο κε άπεηξεο ζεζκνζεηεκέλεο ή/θαη 

θαηαλαισηηθέο πηπρέο».  
40

Παληειήο Λέθθαο, Σν παηρλίδη κε ηνλ ρξφλν, εζληθηζκφο θαη λενηεξηθφηεηα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 

Αζήλα, 2001, ζ. 235- 237.  
41

 .π. ππ. 13. Μλήκε θαη ηζηνξηνγξαθία, ζ. 21-22.  
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απφ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ, ε νπνία καξηπξεί έλα βαζχ ηξαχκα ζηελ θαζεκεξηλή 

εκπεηξία
42

.  

Αξγφηεξα, ζα εμεηάζνπκε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απφ-απνζηαζηνπνίεζεο, πσο 

ην κλεκείν γίλεηαη θηιηθφ, δηαδξαζηηθφ θαη επαλνηθεηψλεηαη, απφ ζεκείν πνπ ήηαλ 

ζηελ αξρή ηψξα δε βηψλεηαη σο μέλν, αιιά ην αληίζεην, δηαηεξεί δεζκνχο κε ηα κέιε 

πνπ εθθξάδεη ή ηελ θνηλφηεηα ηεο νπνίαο ηε κλήκε ζπγθξνηεί.
43

 

Μλεκεία θαη αγάικαηα ζηεκέλα ζε κηα θνηλφηεηα εγγξάθνπλ κέζα ηνπο ηφζν 

ηελ ηζηνξηθή φζν θαη ηελ θνηλσληθή κλήκε. Έηζη, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεηάζνπκε, 

λα επαιεζεχζνπκε ή λα δηαςεχζνπκε αλ απηνί νη ηφπνη κλήκεο ζπγθξφηεζαλ θαη ζε 

πνην βαζκφ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ Δβξαίνπ ζηελ θνηλφηεηα ηεο Άξηαο ή αλ 

απνηέιεζαλ ην πεδίν δηακάρεο γηα ην πνηφο ηειηθά γξάθεη ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία, 

θαη ηη ζεκαίλεη ε αιήζεηα ζηα πιαίζηα ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο. Δπίζεο, αλ ηειηθά 

απηφ ην βίσκα θαζνξίδεη ηελ ησξηλή δσή θαη πξαγκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ηζηνξηθψλ 

ππνθεηκέλσλ, ή αλ ελ ηέιεη ην ίδην ην θξάηνο ηνπο αλαγλψξηζε σο ηζηνξηθά 

ππνθείκελα.  

Παξαηεξνχκε κηα έληνλε ηάζε γηα θαηαγξαθή ηεο κλήκεο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

θαηνηθνχλ ζε έλαλ ηφπν. Ζ κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο έρεη ζπκβάιεη ζηελ απνζχλδεζε 

ηεο «επίζεκεο» εθδνρήο ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ 

θνξείο εμνπζίαο, απφ ηελ «αλεπίζεκε» ζπιινγηθή κλήκε, φπσο απηή βηψλεηαη κεηαμχ 

νκάδσλ-θνξέσλ ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ εθδνρέο θαη 

εξκελείεο ηνπ παξειζφληνο πνπ βξίζθνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο «επίζεκεο» 

εθδνρέο ηνπ. 

Ζ αλάγθε ηνπο απηή γηα θαηαγξαθή ζπζπεηξψλεηαη γχξσ απφ ηε δεκηνπξγία 

αγαικάησλ θαη κλεκείσλ ζε θάζε πφιε. Σα κλεκεία απφ ηελ άιιε είλαη ζπλδεδεκέλα 

κε ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξν ζηελ πεξηνρή. θνπφο είλαη κέζσ ησλ 

αγαικάησλ θαη ησλ κλεκείσλ ν θάηνηθνο ή κε ηεο πεξηνρήο λα αλαθαιέζεη ζηε 

κλήκε ηνπ, σο κέινο ή κε ηεο πεξηνρήο, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα γεγνλφηα ψζηε λα 

ληψζεη κέξνο ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ πνπ αλήθεη
44

. Οη εθάζηνηε αξρέο πηζηεχνπλ φηη 

κέζα απφ ην άγαικα ή ην κλεκείν - πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ εηθφλεο - κπνξνχλ λα 

πεξάζνπλ κελχκαηα θαη λα παγηψζνπλ κηα ηζηνξηθή κλήκε. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

                                                           
42

Paul Thompson, Φσλέο απφ ην παξειζφλ-Πξνθνξηθή Ηζηνξία, (κεηάθξαζε Ρ. Β. Μπνχζρνηελ- Ν. 

Πνηακηάλνο, επηκέιεηα: Κ. Μπάδα- Ρ. Β. Μπνχζρνηελ, Πιέζξνλ, 2002, ζει. 2-5.  
43

 Αληψλεο Ληάθνο, Πψο ην παξειζφλ γίλεηαη ηζηνξία, Πφιηο, Αζήλα, 2007, ζ. 242.  
44

Άλλα- Μαξία Γξνπκπνχθε, Μλεκεία ηεο Λήζεο, Ίρλε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ Διιάδα θαη 

ζηελ Δπξψπε, εθδφζεηο Πφιηο, Αζήλα 2014, ζ. 34-43.  
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νπζηαζηηθά έρνπκε δπν ππνθείκελα. Σν έλα ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ην έλα 

ζηνηρείν θάηη ζέιεη λα πεη ή λα δείμεη θαη απηφ απνηειεί ηνλ πνκπφ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά έρνπκε ην άιιν ζηνηρείν ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα δερζεί, λα αληηιεθζεί 

δειαδή ηα φζα ην πξψην ζηνηρείν ηνπ ιέεη ή ηνπ δείρλεη άξα απηφ απνηειεί ηνλ 

δέθηε. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν έρνπκε ην δνκηθφ ζρήκα: Πνκπφο-Μήλπκα-Γέθηεο.
45

 

Θα κπνξνχζακε, ίζσο, λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην άγαικα ή ην κλεκείν είλαη ην 

ζηνηρείν εθείλν κέζα ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ρψξν ην νπνίν εθπξνζσπεί θαηά κηα 

έλλνηα ηελ εμνπζία, θαζψο απνηειεί ηελ πιηθή δνκή, ελφο επηιεγκέλνπ θνκκαηηνχ ηεο 

ηζηνξίαο. Με ην εζληθφ κλεκείν δηαζθαιίδεηαη ν ζεζκηθφο ραξαθηήξαο σο εζληθνχ 

ηζηνξηθνχ ηφπνπ θαη κέζσ ησλ ηειεηνπξγηψλ θαη ενξηψλ επελδχεηαη ζηαζεξά ε 

ζπκβνιηθή θαη ε ηεξνηειεζηηθή ηνπ δηάζηαζε. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπκβάιινπλ ηα 

εγθαίληα κεηά ηε δεκηνπξγία θαη ηα απνθαιππηήξηα ηνπ αγάικαηνο ή ηνπ κλεκείνπ. 

Αθφκε, νη ενξηαζκνί πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ κλεκείσλ ζπληεξψληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο. Οπνηνδήπνηε πιηθφ ίρλνο πνπ 

εμππεξεηεί απηφ ην ζηφρν ηίζεηαη σο έκβιεκα, ζπκκεηέρνληαο ζηελ επηβαιιφκελε 

ζπιινγηθή κλήκε. Έηζη ην άγαικα θαη ην κλεκείν είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα 

δηεγνχληαη ηζηνξία, αιιά θπξίσο λα δεκηνπξγνχλ ηζηνξία πξνο δηήγεζε.  

Αξραηνινγηθνί ρψξνη, παιηά θηίξηα, εξείπηα, θαιιηηερλήκαηα, φια ηα πιηθά 

θαηάινηπα ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ αλαδεηθλχνληαη ζπλεηδεηά θαη ζπζηεκαηηθά ζε 

κλεκεία. Σα κλεκεία απηά έρνπλ κηα ηέηνηα δπλακηθή κέζα ζε έλα ρψξν πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ απφιπηε θπξηαξρία ηνπο ζε απηφλ. Ίρλε θαη εκβιεκαηηθά ζεκεία 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, πνπ αληηηίζεληαη ή δελ εμππεξεηνχλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηαο, παξακέλνπλ αλελεξγά. Δίλαη, ινηπφλ, 

εκθαλέο φηη νη θπξίαξρεο ηδέεο πιάζνπλ, νπζηαζηηθά, ηελ εηθφλα ηνπ δεκφζηνπ 

ρψξνπ. Καηά ηνλ ηαπξίδε «Μπνξνχκε λα κηιάκε γηα ζπιινγηθή κλήκε κφλν ζην 

βαζκφ πνπ αληηθεηκελνπνηείηαη ζε αληαιιαγέο αλάκεζα ζε άηνκα θνηλσληθά. Σέηνηεο 

αληαιιαγέο κπνξεί λα κεζνιαβνχληαη απφ ηειεηνπξγηθέο δξάζεηο, απφ αθεγήζεηο ή 

γεληθά απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ δίλνπλ κνξθή ζε ζεκαίλνπζεο πξαθηηθέο. Γελ ππάξρεη 

άιινο ηξφπνο γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηε ζπιινγηθή κλήκε παξά κφλν 

επηβεβαηψλνληαο θνηλέο αλαθνξέο θαζψο απηέο θηλνχλ ζπκπεξηθνξέο εθθξαζηηθέο. Ζ 

ζπιινγηθή κλήκε είλαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηφπνο παξαγσγήο θνηλά 

                                                           
45

Λπθνχδεο Μηράιεο, «Δηθφλεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ή θαληαζηηθά είδσια;», πεξηνδηθφ Πξφηαζε, 

πεξηνδηθή έθδνζε ηέρλεο θαη πνιηηηζκνχ, Ήρνο θαη Δηθφλα Αλαθνξά ζηελ Άξηα θαη ηελ Ήπεηξν, Άξηα 

1998, ζει. 255-264.  
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αλαγλσξίζηκσλ λνεκάησλ. Οη ζπιινγηθέο κλήκεο δηακνξθψλνληαη ζηε δηαδηθαζία 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη νη κνξθέο ηνπο είλαη ήδε θαζνξηζηηθφ γλψξηζκα 

ηεο δπλακηθήο ηνπο».
46

 

Έηζη, κέζσ ησλ αγαικάησλ θαη ησλ κλεκείσλ νπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη κηα 

ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θνηλψλ λνεκαηνδνηήζεσλ γχξσ απφ θάπνηα 

ζχκβνια ηα νπνία ππνδειψλνπλ ηελ ηζηνξηθή δηάξθεηα, ηε ζπλνρή αιιά θαη ηε 

ζπλέρεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε έλαλ ηφπν. 

 πσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαη 

λα ζθηαγξαθεζεί ε ηζηνξία ηεο Δβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο Άξηαο, ε κλεκνληθή 

αλαθνξά ηεο πφιεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο Δβξαίνπο απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη θαηά πφζν 

δνκεί ηελ ηαπηφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Αθφκε, εάλ ε δηαδηθαζία ηεο ζησπήο θαη ηεο 

ιήζεο δνκεί ηαπηφηεηα. Γηα λα επηηεπρηεί απηφο καο ν ζηφρνο σο θχξηα κέζνδνο 

επηιέρηεθε ε επηηφπηα έξεπλα θαη σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ε ζπλέληεπμε – ηζηνξία 

δσήο. Σα άηνκα (άληξεο θαη γπλαίθεο δηαθφξσλ ειηθηψλ) θιήζεθαλ ειεχζεξα λα 

κηιήζνπλ γηα ηε δσή ηνπο, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ θαη ηηο ζρέζεηο πνπ είραλ αλαπηχμεη κε ηνλ Δβξατθφ πιεζπζκφ ηεο Άξηαο. Ζ 

βηνγξαθηθή κέζνδνο αλήθεη ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ θαη έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

θαηλνκέλσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ αθήγεζε ηεο βησκέλεο αηνκηθήο εκπεηξίαο θαη 

βηντζηνξίαο «ησλ ζησπεξψλ ππνθεηκέλσλ ηεο ηζηνξίαο». Ο εξεπλεηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα κέζα απφ αθεγήζεηο δσήο, ηζηνξίεο δσήο θαη πξνθνξηθέο ηζηνξίεο λα 

ζπιιέμεη ην «απηνβηνγξαθηθφ» πιηθφ, δηαθξίλνληαο δηάθνξεο βησκαηηθέο φςεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηφκσλ
47

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

ηαχξνο ηαπξίδεο, φ.π., ζει. 13 
47

 Μπάδα Κ., φ.π., ζ. 6-7.  
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Κεθάιαην ΙΙ 

1) Ιζηνξία θαη κλήκε ησλ Δβξαίσλ 

Ζ ηζηνξία ησλ Δβξαηψλ ζηελ πφιε ηεο Άξηαο εθηείλεηαη αξθεηνχο αηψλεο. 

ηελ αξραία Ακβξαθία
48

 ζχκθσλα κε ηνλ Ηνπδαίν θηιφζνθν Φίισλα
49

 δελ ππήξρε 

εβξατθή θνηλφηεηα. Γελ ππάξρνπλ έγθπξεο πεγέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

Δβξαίσλ
50

 ζηελ πφιε. Καηά ηνλ 10
ν
 αηψλα ήξζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ νη πξψηνη 

Ρσκαληψηεο
51

 Δβξαίνη. Πξνέξρνληαλ απφ ηελ Πεινπφλλεζν, θπξίσο απφ ηελ Κφξηλζν 

θαη ηελ Πάηξα εμαηηίαο δηψμεσλ απφ ηε Νηθφπνιε
52

. Σν 1173 ν Ηζπαλνεβξαίνο 

ξαββίλνο Benjamin απφ ηελ πεξηνρή ηεο Σνπδέιεο επηζθέθηεθε ηνπο Δβξαίνπο ηεο 

Άξηαο. Σν 1246 ήξζαλ Ρσκαληψηεο Κεξθπξαίνη φηαλ ν Ρνγήξνο Β΄, βαζηιηάο ηεο 

ηθειίαο θαη ηεο Νεάπνιεο, πνιέκεζε ηνπο Έιιελεο θαη αθαίξεζε ην λεζί ηεο 

Κέξθπξαο απφ ηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία. Έηζη, ε εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Άξηαο 

ζεσξήζεθε κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο ζηελ Διιάδα
53

. 

                                                           

48
Γελ ππήξραλ Δβξαίνη ζηελ αξραία Ήπεηξν θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ αξραία Ακβξαθία, βι επί 

Παχινπ, (Δπηζηνιή πξνο Σίηνλ 3, 4), βι. Υξ. Δπειπίδε, «Δβξαίνη θαη Έιιελεο», πεξηνδηθφ Υξνληθά, 

ηρ. 51, 1982, ζει. 3. Ζ Αθέληξα Μνπηδάιε, πξψελ έθνξνο Βπδαληηλψλ αξραηνηήησλ ζηελ Άξηα ζε 

άξζξν ηεο ππνζηήξημε ηελ χπαξμε εβξατθήο εμειιεληζκέλεο θνηλφηεηαο (ζ. 92, ππνζ. 36), βι. ιήκκα 

γηα ηελ Ήπεηξν ηνπ D. I. Pallas ζην Dizionario Pastritico e‟ di antichita cristiane, ηφκ. 1(1983), ζη. 

1179. Λαλζαζκέλα πηζηεχσ φηη ππνζηήξημε κηα ηέηνηα άπνςε επεξεαζκέλε απφ ην άξζξν ηεο Άλλαο 

Λακπξνπνχινπ πνπ αλαθέξεη ηελ χπαξμε εβξατθήο θνηλφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηησιίαο («Ζ 

εβξατθή παξνπζία ζηελ Πεινπφλλεζν θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν ζην «πιινγηθφ έξγν. Οη Δβξαίνη 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν: Εεηήκαηα ηζηνξίαο ζηε καθξά δηάξθεηα : Πξαθηηθά ηνπ Α' πκπφζηνπ Ηζηνξίαο 

ηεο Δηαηξείαο Μειέηεο Δβξατθνχ Διιεληζκνχ: Θεζζαινλίθε, 23-24 Ννεκβξίνπ 1991 / πιινγηθφ 
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Καξαδήκνπ -Γεξνιχκπνπ, Βαζίιεο Κνιψλαο, Οληέη Βαξψλ- Βαζάξ, Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, θ.ά. 
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Μειέηεο Διιεληθνχ Δβξατζκνχ, ζει. 45.  
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Ο ξαββίλνο Benjamin απφ ηελ Σνπδέιε είρε επηζθεθηεί ηελ Άξηα θαη ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ αλαθέξζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα. Δίρε πεξηνδεχζεη ζηε Νφηηα 

Δπξψπε θαη είρε ζπιιέμεη ζηνηρεία γηα ηε δσή ηνπο. ην έξγν ηνπ «Βηβιίν ηαμηδηψλ» 

αλαθέξεη φηη κεηά ηελ Κέξθπξα επηζθέθηεθε ηελ Άξηα, ε νπνία είρε κηα θνηλφηεηα 

πνπ αξηζκνχζε πεξίπνπ 100 νηθνγέλεηεο
54

, νη νπνίεο είραλ πλεπκαηηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, γλσζηνπνίεζε φηη επί απηνθξάηνξα ηνπ 

Βπδαληίνπ Μαλνπήι Α΄ Κνκλελνχ, νη αξρεγνί ησλ Δβξαίσλ ηεο Άξηαο ήηαλ ν R. 

Solomon θαη ν R. Heracles. 

Ο Μηραήι Α΄, ηδξπηήο ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ, ήηαλ απηφο πνπ 

θαηνρχξσζε ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο, ελψ, αξγφηεξα ν γηνο ηνπ Μηραήι Β΄ ηνπο βνήζεζε 

ζηελ ίδξπζε ηεο πξψηεο κεγάιεο πλαγσγήο, θνληά ζην θάζηξν. Ζ πλαγσγή απηή 

νλνκάζηεθε Κετιάη Κφληεο Σαζζαβίκ, πνπ ζεκαίλεη ζπλάζξνηζε ησλ θαηνίθσλ. 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ε άπνςε ησλ Καδνπτζηψλ, δειαδή ησλ ζνθηζηψλ πνπ 

ηζρπξίδνληαλ φηη νη Δβξαίνη πνπ είραλ έξζεη απφ ηελ Κέξθπξα είραλ αλεγείξεη κηα 

πλαγσγή ησλ «θεξθπξαίσλ» Δβξαίσλ πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε ζπλαγσγή ησλ 

«απηνρζφλσλ» ή ησλ «ξσκαλησηψλ»
55

. ε απηή ηε πλαγσγή ιεηηνχξγεζε ζρνιή 

δηδαζθαιίαο ηεο εβξατθήο γιψζζαο (κηληξάο). 

Ζ εβξατθή θνηλφηεηα αλαπηχρζεθε νηθνλνκηθά σο ην 1346, ρξνλνινγία θαηά 

ηελ νπνία ππέζηε δησγκφ απφ ηνλ ηέθαλν Νηνπζάλ ηεο εξβίαο. Ζ επαγγεικαηηθή 

θαη θνηλσληθή ηνπο δσή δηακνξθψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγεκνλίαο ησλ Οξζίλη, 

ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγεκνλίαο ησλ Σφθσλ αλέπηπμαλ ηζρπξή νηθνλνκία. Μεηά 

ηελ θαηάθηεζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο θαη ηελ ππνηαγή 

ηεο Άξηαο ην 1449, νη Δβξαίνη έδεζαλ αξκνληθά καδί ηνπο. Οη Οζσκαλνί ηνπο 

παξερψξεζαλ ζξεζθεπηηθή θαη νηθνλνκηθή ειεπζεξία θη απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο πεξηνπζίεο. Σα πξνλφκηα πνπ θαηείραλ ηνπο βνήζεζαλ ζηνλ 

έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ ηεο πεξηνρήο
56

. ζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ 

Ρσκαλησηψλ Δβξαίσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο είλαη ειάρηζηεο 

νη πεγέο καο. Απηφ ην γεγνλφο νθείιεηαη είηε ζηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ Ηζπαλψλ 
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Andrew Sharf, Byzantine Jewryrom Justinian to the Fourth Crusade (The Littman library of Jewish 

civilization), London 1971, ζει. 137, θαη Steve Bowman, «Ηνπδαίνη ζην Βπδάληην», 1204-1453, 

Υξνληθά, ηρ. 117, ζει. 15-16.  
55

A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire 324-1453, Volume II, University of Wisconsin Press, 

1958, ζει. 381 θαη Ρ. Γθηνχιε, «Υξνληθφ ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο Άξηεο», πεξηνδηθφ θνπθάο, 

ηρ. Α‟, 1955, ζει. 345.  
56

Κσλζηαληίλνπ Α. Σζηιηγηάλλε, Σνπξθνθξαηνχκελε Άξηα, Άξηα 1992, ζει. 16, 46 ζε ζχγθξηζε κε ην 

άξζξν ηεο Καηεξίλα Μπίρηα, «Ζ εβξατθή θνηλφηεηα Σξηθάισλ ηνλ 16
ν
 αηψλα», Υξνληθά, ηρ. 177, ζει. 
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Δβξαίσλ είηε ζην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ξαβηληθήο ινγνηερλίαο γξάθηεθε 

απφ ηζπαλνχο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
57

. 

Σν 1472 ν βαζηιηάο Φεξδηλάλδνο θαη ε Ηζαβέιια ηεο Ηζπαλίαο έδησμαλ ηνπο 

Δβξαίνπο απφ ηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν θαη απηνί κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηελ Ηηαιία θαη 

ηελ Διιάδα. Ζ Άξηα δε δέρζεθε ηζπαλφθσλνπο Δβξαίνπο αιιά αληίζεηα δέρζεθε 

εβξαίνπο απφ ηελ Ηηαιία
58

. Κπξίσο δέρζεθε απφ ηελ Απνπιία θαη ζε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ απφ ηελ Καιαβξία θαη ηε αξδελία, φηαλ εθδηψρζεθαλ ην 1494. Καηά ηελ 

θαζεγήηξηα MinnaRozen
59

: «Γελ ππήξραλ Ηζπαλνί Δβξαίνη ζηελ Άξηα… Οη ιφγνη πίζσ 

απφ ηε δηαηήξεζε ηνπ ξσκαληψηηθνπ ηξφπνπ δσήο ζηελ Άξηα θαίλεηαη φηη ήηαλ ε 

αξηζκεηηθή ππεξνρή ηεο θνηλφηεηαο, ην γεγνλφο φηη νη άιιεο θνηλφηεηεο ήηαλ ηηαιηθέο 

θαη φρη ηβεξηθέο, ε δπλαηή πνιηηηζηηθή βάζε ηνπο, θαη νη απφ γελεέο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ 

ειιεληθφ ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ. Οη Δβξαίνη ηεο Άξηαο κηινχζαλ ειιεληθά κέρξη ην 

ηξαγηθφ ηέινο ηεο θνηλφηεηαο ην 1944 θαη πξνζεχρνληαλ θαηά ηνλ ξσκαληψηηθν 

ηξφπν». 

Οη Ρσκαληψηεο Δβξαίνη βξέζεθαλ ζηα δπηηθά ηκήκαηα ηεο Διιάδαο, φπσο ε 

Ήπεηξνο φπνπ ππήξραλ ηξεηο παιηέο θνηλφηεηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηα Ησάλληλα, ηελ 

Άξηα θαη ηελ Πξέβεδα. ζνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Άξηα απνηέιεζαλ μερσξηζηή 

ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα θαη αλήγεηξαλ δηθή ηνπο ζπλαγσγή, πεξίπνπ δηαθφζηα κέηξα 

λνηηνδπηηθά ηεο «Γξέθα»
60

. Απηή ηελ νλφκαζαλ «Πνπιηέδα» επεξεαζκέλνη απφ ηελ 

Απνπιία ζηελ νπνία δνχζαλ πξηλ. χκθσλα κε ην HalilInalcik (νη Δβξαίνη ζηελ 

νζσκαληθή νηθνλνκία 1450-1500) πιεξνθνξνχκαζηε φηη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αξθεηνί Ρσκαληψηεο απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο Άξηαο εθηνπίζηεθαλ εθεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Οζσκαλνχο. Σνλ 16
ν
 

ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ 1500 Ρσκαληψηεο Δβξαίνη ζηελ πφιε ηεο Άξηαο. ηα 

δηνηθεηηθά ζέκαηα είρε δνζεί ην δηθαίσκα ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο ησλ κε 

Οζσκαλψλ λα είλαη επηθεθαιήο ηνπ ιανχ θαη ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. Έηζη, ν ξαββίλνο 

ηεο Άξηαο ξχζκηδε ηα δεηήκαηα νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη δηνηθεηηθήο θχζεσο. 
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Υξνληθά, ηρ. 182, Αζήλα 2002, ζει. 12 θαη Εαλέη Μπαηηίλνπ, «Ζ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Άξηαο: Μηα 

δηαδξνκή ζην ρψξν θαη ην ρξφλν», πεξηνδηθφ Πξφηαζε, Άξηα 1997, ζει. 130.  
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Θέζπηζε κηα ζεηξά θαλφλσλ πνπ αθνξνχζαλ ην εκπφξην δηαζθαιίδνληαο ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. ηε δηνίθεζε νη απνθάζεηο 

έπξεπε λα εγθξηζνχλ απφ ηνλ Καδή
61

. Τπάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο πεξηπηψζεηο 

παξαλνκίαο ησλ Δβξαίσλ γηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ θαηαγγέιινληαλ ζηνλ Καδή
62

. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα Αξηηλνχ Δβξαίνπ, ν νπνίνο είρε αλαθέξεη ζηνλ 

Καδή ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ εβξατθή θνηλφηεηα Άξηαο γηα λα 

απνθξπθηεί ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ θαη λα κεησζεί ε θνξνινγία. Σελ 

πεξίνδν εθείλε ππάξρεη έληνλε αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ εμαηηίαο ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο εμνπζίαο, πνπ επηδεηά ε κηα πλαγσγή ζε βάξνο ηεο άιιεο
63

.  

Ο νπιηάλνο Βαγηαδήη πξνέηξεςε ηνπο Δβξαίνπο λα αζθήζνπλ επαγγέικαηα 

ζρεηηθά κε ην εκπφξην θαη ππνζρέζεθε ειεπζεξία θηλήζεσλ δηφηη «δελ ζα ηνπο 

εκπνδίζνπλ λα θχγνπλ γηα λα αζθήζνπλ ην εκπφξην ή άιια επαγγέικαηα, αιιά αλ 

θχγνπλ ζα δψζνπλ κηα εγγχεζε γηα ηνλ θεθαιηθφ θφξν». Απφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ήηαλ ε ππφζρεζε γηα απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη αληαγσληζκψλ 

κε ηνπο ληφπηνπο θαιιηεξγεηέο, δειαδή ηνπο Υξηζηηαλνχο. Δλδερνκέλσο απφ ηελ 

πξνλνκηαθή ζηάζε ησλ Δβξαίσλ ηελ πεξίνδν εθείλε δεκηνπξγήζεθαλ έξηδεο φρη φπσο 

ζηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ.  

Μαδί κε ηνπο Δβξαίνπο βηνηέρλεο ηεο πεξηνρήο δξαζηεξηνπνηνχληαλ θαη άιια 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο σο κεηαιινπξγνί, αρζνθφξνη, θεξνπνηνί, ζαπσλνπνηνί, θαη 

ζαξάθεδεο. Δπίζεο, ινγηθή είλαη ε χπαξμε επαγγεικάησλ φπσο θξενπσιψλ, 

αξηνπνηψλ θαη ηπξνθφκσλ, επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο. Οη έκπνξνη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε πεξηνρέο φπσο ε αιαγφξα, ε 

Ραγθνχδα θαη ε Μπάζηηα πξνο ηελ Κέξθπξα θαη απφ θεη ζηε Βελεηία. Δπίζεο, είραλ 

εκπνξηθέο ζρέζεηο θαη κε πεξηνρέο απφ ηελ Ήπεηξν, ηελ Αηησιναθαξλαλία, ηε 

Θεζζαιία, ηε Μαθεδνλία θαη θπξίσο κε ηε Θεζζαινλίθε
64

. Απφ ηελ κηα πφιε ζηελ 

άιιε ππήξρε δηαθνξά ζηελ αμία ησλ λνκηζκάησλ κε απνηέιεζκα απφ ην εκπφξην λα 

κε βγαίλνπλ πάληα θεξδηζκέλνη. Τπάξρνπλ αλαθνξέο ζε ηέηνηα πεξηζηαηηθά θαη γηα 

ηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ν εβξατθφο πιεζπζκφο κεηξά πεξίπνπ 
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Aryeh Shmuelevitz, The Jews of the Ottoman Empire in the Fifteenth and the Sixteenth Centuries, 

Leiden 1984, ζει. 66.  
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ηαλ πέξαζε ν Κνζκάο ν Αηησιφο απφ ηελ πφιε ηεο Άξηαο δίδαμε ζηηο 11/1/1778 θαη ηνλ 

παξαθνινχζεζαλ 1400 άλζξσπνη. Θέκα ηνπ ήηαλ ε αξγία ηεο Κπξηαθήο θαη ε απαγφξεπζε ηνπ 

παδαξηνχ απηή ηε κέξα. Γη' απηφ ην ιφγν νη Δβξαίνη «πιήξσζαλ ηνλ Καηή» θαη ηνλ έδησμαλ απφ ηελ 

πφιε. Βι. Μαξία Μακαζνχια, Παηξνθνζκάο Ηεξνπξγφο ηνπ ιφγνπ & ηεο πξάμεο, Έθδνζε Οξζνδφμνπ 

Φηιαλζξσπηθήο, Ηεξαπνζηνιήο& Πνιηηηζηηθήο Δλψζεσο ε «Αγία Φηινζέε», Αγξίλην 2001, ζει. 34.  
63

Aryeh Shmuelevitz, φ.π., ζει. 88, 119.  
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Aryeh Shmuelevitz, φ.π., ζει. 66.  
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300 νηθνγέλεηεο πνπ φκσο δελ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο 

θνηλφηεηαο γηα λα κελ επηβαξχλεηαη απηή θνξνινγηθά. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία εληάζεσλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θφξνπ
65

. 

Γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, αξθεηέο πιεξνθνξίεο παίξλνπκε απφ ην 

βηβιίν ηνπ πεξηεγεηή Δβιηγηά Σζειεκπή
66

 πνπ είρε επηζθεθηεί ηελ Άξηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηαμηδηψλ ηνπ. Δθηφο απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο πφιεο δίλεη παξάιιεια θαη 

ζηνηρεία γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξηο ζπλνηθίεο
67

. 

Δμαηηίαο ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ δπν πλαγσγψλ
68

 κε δηαθνξεηηθνχο ξαββίλνπο, 

δεκηνπξγείηαη έλαο άηππνο αληαγσληζκφο κε απνηέιεζκα λα ηδξπζνχλ δπν ζρνιεία 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο εβξατθήο γιψζζαο θαη δηάθνξνη θηιαλζξσπηθνί ζχιινγνη. 

Απηνί ήηαλ ν «Υεβξά ηζε δαθά» [Φηιφπησρνλ], «Υεβξά κπεθνχξ ρνιέκ» 

[Δπηζθεπηψλ Αζζελψλ], «Υεβξά αθαληάζ αρίκ» [Αδειθφηεηα], «Υεβξά ηαικσηαξά» 

[ρνιηθήο Δπηηξνπήο] θαη πνιχ αξγφηεξα ν ησληζηηθφο χιινγνο Άξηαο απφ ηελ 

ππέξκαρν ηεο ησληζηηθήο ηδέαο Υνπίκη Γαληήι. Οη δπν ζπλαγσγέο δηαηεξνχζαλ 

ζξεζθεπηηθή απηνλνκία αιιά δηέθεξαλ σο πξνο ηηο αληηιήςεηο πνπ αθνξνχζαλ ην 

εζηθφ θαη εζηκηθφ δίθαην. Οη δηαθσλίεο ηνπο δηαθξίλνληαη ζηνπο ζπλαγσγηθνχο 

θαλνληζκνχο πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηνλ 16
ν
 θαη 17

ν
 αηψλα

69
. 

Ο 17
νο  

αηψλαο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ θνηλφηεηα θαζψο ηελ πεξίνδν 

εθείλε παξαηεξείηαη νκαιφηεηα ζρέζεσλ. Δπηβάιιεηαη ε ξσκαληψηηθε παξάδνζε θαη 

ελψλνληαη νη «ράβξεο» ζηνρεχνληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεηψπηδαλ. ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 17
νπ

 αηψλα ε θνηλφηεηα είλαη αλαπηπγκέλε κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ σζεί ζε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή άλζεζε ζηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 

αηψλα. Παξνιαπηά, εμαηηίαο ινηκσδψλ επηδεκηψλ
70

 ν εβξατθφο πιεζπζκφο κεηψζεθε. 

Σα πεξηζζφηεξα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα αλήθνπλ ζε Δβξαίνπο, νη νπνίνη παξάιιεια 

ηδξχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηδησηηθέο ηξάπεδεο. 

Ο W.W. Leake ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηαμηδεχεη πξνο ηε Βφξεηα Διιάδα 

θαη πεξλψληαο απφ ηελ πφιε ηεο Άξηαο αλαθέξεη φηη ππήξραλ 5.000 Έιιελεο, 500 

Σνχξθνη θαη 500 Δβξαίνη. Καηά ηα έηε 1810-1821 ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο ζχκθσλα 
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Aryeh Shmuelevitz, φ.π., ζει. 134, 170.  
66

Πεξηεγεηήο πνπ ηαμίδεςε ζηελ Διιάδα ην 1667-1670. Πεξηγξάθεη ην θξνχξην θαη ηελ πφιε ηεο 
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 Ν. Υεηιαδάθε, Δβιηά Σζειεκπή, Σαμίδη ζηελ Διιάδα, εθδ. Δθάηε, Αζήλα 1991, ζει. 255-256.  
68

 Διιελφθσλνη «Γξαηθνί» θαη Ηηαιφθσλνη «Απνπιηέδνη».  
69

νθία Μπηζθαλάθε, φ.π., ζει. 5.  
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Γλσζηέο επηδεκίεο έγηλαλ θαηά ηα έηε 1736, 1737, 1769.  
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κε ηνλ Κπξηάθν ηκφπνπιν ήηαλ 7000 Έιιελεο, 800 Σνχξθνη θαη 1000 Δβξαίνη
71

. 

Αξγφηεξα, ν Άγγινο πεξηεγεηήο Henry Holland
72

 αλαθέξεη φηη ην 1812 ε κεγάιε 

εκπνξηθή αγνξά ηεο πφιεο ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ήηαλ αλνηρηή κέρξη αξγά ην βξάδπ. 

Τπήξραλ θαηαζηήκαηα γηα ρνλδξεκπφξην θαη ιηαλεκπφξην. Κχξηνη έκπνξνη ήηαλ νη 

Υξηζηηαλνί θαη νη Δβξαίνη. Σα θαηαζηήκαηα ήηαλ κηθξά θαη εθνδηαζκέλα κε ληφπηα 

πξντφληα θαη άιια απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε. Τπήξραλ απνζήθεο γηα αζθαιή 

απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ ζηελ Ήπεηξν, ηε 

Θεζζαιία θαη ηελ Αηησιναθαξλαλία. Κχξηα είδε εμαγσγήο ήηαλ: δεκεηξηαθά, 

μπιεία, ιάδη, βακβάθη, θαπλά θαη καιιί. Σα εηζαγφκελα ήηαλ θαθέο, δάραξε, θηελά 

πθάζκαηα, ιηλά, βεινχδα, δηάθνξα ζηδεξηθά, ππξίηηδα, ππξνβφια φπια. Σα ηειεπηαία 

ηα εκπνξεχνληαλ νη Δβξαίνη γηαηί νη Οζσκαλνί ηνπο εκπηζηεχνληαλ πεξηζζφηεξν ζε 

ζρέζε κε ηνπο Υξηζηηαλνχο
73

. 

Σν 1816-17 πιεξνθνξνχκαζηε φηη ηα κνλαζηήξηα ηεο Κάησ Παλαγηάο, 

Θενηνθηνχ θαη Βιαρέξλαο πεξηέζαιςαλ πεξίπνπ 300 νηθνγέλεηεο Δβξαίσλ θαη 

Υξηζηηαλψλ. Σελ πεξίνδν εθείλε ν πιεζπζκφο ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά Δβξαίσλ κεησλφηαλ ελψ ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ απμάλνληαλ, αιιά θαη 

νη νηθνλνκηθά επθαηάζηαηνη εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο
74

 άξρηζαλ λα 

παξαθκάδνπλ. Ο Holland ζπλερίδεη λα καο πεξηγξάθεη φηη ην 1821 ν δηεπζπληήο ηνπ 

Σεισλείνπ ήηαλ Δβξαίνο θαη έιεγρε ηα πάζεο θχζεο εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα 

εκπνξεχκαηα ζηε δνγθάλα ηεο αιαψξαο
75

 θνληά ζηε θάια. ηε αιαψξα 

βξηζθφηαλ έλα εμνρηθφ παιάηη ηνπ Αιή Παζά πνπ είρε πνιιά επηπισκέλα δσκάηηα 

γηα επηθαλείο εκπφξνπο θαη αμησκαηνχρνπο. Καηά ηνλ Holland ην βξάδπ 

δηαλπθηέξεπαλ εθεί θαη Δβξαίνη έκπνξνη πνπ γιεληνχζαλ ζηνλ νληά φπσο φινη κε 

θξαζί θαη αθνχγνληαο επεηξψηηθα ηξαγνχδηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1821, φζνη Δβξαίνη κπνξνχζαλ ζπκκεηείραλ ζηνπο αγψλεο ππέξ ηεο 
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Κπξηάθνο ηκφπνπινο, Ξέλνη Σαμηδηψηεο ζηελ Διιάδα 1810-1826, Αζήλα 1985, ζει. 341. Ίζσο ν W. 

W. Leake καο έρεη δψζεη ιαλζαζκέλν αξηζκφ Δβξαίσλ. Γηφηη κέζα ζε δπν ρξφληα δηπιαζηάζηεθε ν 

αξηζκφο ηνπο απφ 500 είραλ γίλεη 1000 άηνκα.  
72
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Henry Holland, φ.π., ζει. 79.  
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Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο ησλ δηαδνρηθψλ εηζβνιψλ απφ ηνπο Βελεηνχο(1688), 
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ηνξφθαο Γ., Σν Γαιιηθφ Πξνμελείν ηεο Άξηαο (1702-1798), Ησάλληλα 1981, ζ. 417 
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αλεμαξηεζίαο θαζψο ππήξραλ θνηλά ζηνηρεία πνπ ηνπο έλσλαλ κε ηνπο Υξηζηηαλνχο 

θαηνίθνπο ηεο Άξηαο
76

. 

Σν 1864 ν Dozon αλαθέξεη φηη ν πιεζπζκφο απνηεινχληαλ απφ 5000 

ρξηζηηαλνχο, 1900 Οζσκαλνχο θαη 1100 εβξαίνπο
77

. Σν Μάξηην ηνπ 1880 φηαλ 

καζεχηεθε ε απειεπζέξσζε ηεο πφιεο κε δηεζλή ζπλζήθε, ιήθζεθε απφθαζε απφ 

ηνπο αξκφδηνπο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζξεζθεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε. Ζ έθδνζε έγηλε ζηηο 17 Μαξηίνπ 1880 θαη ηηηινθνξήζεθε σο 

«Καλνληζκφο ηεο ελ Άξηε, Δθπαηδεπηηθήο Δηαηξίαο» (Υεβξά Σαικνχδ Σνξά
78

) θαη 

ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία έλα ρξφλν κεηά ηνλ Ηνχλην ηνπ 1881
79

, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε 

Άξηα
80

 παξαρσξήζεθε ζην Βαζίιεην ηεο Διιάδαο, κεηά απφ ην πλέδξην ηνπ 

Βεξνιίλνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1878. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ 

ππνδέρζεθαλ καδί κε ηνπο ρξηζηηαλνχο ζηηο 24/06/1881 ηα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα
81

. 

Οη εηνηκαζίεο γηα ηε γηνξηή ηεο απειεπζέξσζεο είραλ μεθηλήζεη απφ ηνλ Μάην. Ζ 

παξάδνζε ηεο πφιεο ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ ήηαλ κεγάιν γεγνλφο. Ο ππεχζπλνο ηεο 

ηνπξθηθήο πιεπξάο ήηαλ ν ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο Υαηδή Δκίλ Παζά. Οξηζκέλνη απφ 

ηνπο αγάδεο θαη ηνπο δηνηθεηέο δελ ζπκθσλνχζαλ κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο, 

κε απνηέιεζκα πξηλ απφ ηελ ηειηθή απνκάθξπλζε ησλ ζηξαηεπκάησλ λα δηεμαρζνχλ 

θφλνη θαη κηθξνζπκπινθέο. 
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Dozon, επίηηκνο Πξφμελνο ηεο Γαιιίαο ζηα Ησάλληλα, «Πξέβεδα θαη Άξηα, ζηαηηζηηθή θαη εκπνξηθή 

ζεκείσζε», θνπθάο, ηρ. 62-63, Άξηα 1982, ζει. 226-233.  
78

Σν θείκελν Σαικνχδ Σνξά είλαη εγρεηξίδην πνπ πεξηέρεη νδεγίεο ζξεζθεπηηθνχ θαη θνζκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ζπληάρζεθε ζε ηξεηο γιψζζεο, εβξατθά, ειιεληθά θαη ηηαιηθά.  
79

Chaim Peare, Reubens Brookes, Βαζηθέο αξρέο Ηνπδατζκνχ, Αζήλαη 1964, ζει. 95.  
80
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2)Αλαπαξαζηάζεηο ησλ Δβξαίσλ κέζα από ηνλ ηύπν θαη ηηο 

πξνθνξηθέο καξηπξίεο 

 

Αξθεηέο ελέξγεηεο δείρλνπλ φηη ν εβξατθφο πιεζπζκφο ηεο πφιεο ράξεθε κε 

ηελ έληαμε ηεο Άξηαο ζην Διιεληθφ θξάηνο. Δθεκεξίδεο ηεο επνρήο αιιά θαη 

δηάθνξα βηβιία ζθηαγξαθνχλ έλα πξφηππν ζπγθεθξηκέλν γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο 

επνρήο. πσο δηαβάδνπκε ζηελ εθεκεξίδα ηεο Άξηαο γηα ηε γηνξηή έληαμεο 

πθάλζεθαλ πνιιέο ειιεληθέο ζεκαίεο. Γπν απφ απηέο δηαθξίζεθαλ γηα ηε δνπιεηά 

ηνπο· ε κηα αλήθε ζηελ αδειθή ηνπ κεηξνπνιίηε εξαθείκ Α‟, ηελ νπνία βνήζεζαλ 

καζήηξηεο λα ηε πθάλεη θαη ε άιιε αλήθε ζηηο καζήηξηεο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο
82

. 

Παξάιιεια νη Αξηηλνί θαηαζηεκαηάξρεο ηεο νδνχ θνπθά, θπξίσο νη Δβξαίνη
83

,είραλ 

ρξσκαηίζεη ηηο πξνζφςεηο θαη ηηο πφξηεο ησλ θαηαζηεκάησλ κε ηα ρξψκαηα ηεο 

Διιεληθήο ζεκαίαο σο έλδεημε ραξάο θαη λίθεο. Δίλαη ινγηθφ ζε κηα ηέηνηα πεξίνδν 

πνπ πξέπεη λα αλπςψζνπλ ην αίζζεκα ππεξεθάλεηαο γηα ηελ παηξίδα λα ζρνιηάδεηαη 

ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ε δεκηνπξγία ειιεληθήο ζεκαίαο θαη ε δηάθξηζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

απηή έρεη πθαλζεί
84

.  

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, ζηηο 28 Ηνπλίνπ, εληφο ηνπ θξνπξίνπ ηεο πφιεο 

νξγαλψζεθε κηα γηνξηή θαηά ηελ νπνία ν Μεηξνπνιίηεο επιφγεζε ηηο ζεκαίεο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ. Αθνινχζεζαλ νκηιίεο ηνπ Μεηξνπνιίηε, ηνπ Αξρηξαββίλνπ 

θαη ηνπ Γεκάξρνπ
85

. Μεηά ην ηέινο ηεο δνμνινγίαο έγηλε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ 

Δβξαίσλ ζηε ζπλαγσγή «Απνπιηέδα» ζηελ νπνία κίιεζε ν αξρηξαββίλνο Υατκ Ηζήο 

γηα ηε ζεκαζία ηεο έλσζεο:  

«…Γηα ηεο πξνζαξηήζεσο ησλ ρψξσλ ηνχησλ εηο ην ειιεληθφλ βαζίιεηνλ, εκείο 

εηζεξρφκεζα ίλα κεηάζρσκελ λέαο πνιηηηθήο δηαζήθεο, ηεο δηαζήθεο ηεο 

ζπληαγκαηηθήο Διιάδνο, έλζα άπαληεο νη πνιίηαη νηνπδήπνηε ζξεζθεχκαηνο ίζνη 
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Γεκήηξηνο Καξαηδέλεο, Ζ εθαηνληαεηεξίο ηεο Άξηεο 1881-1981, Αζήλαη 1982, ζει. 54.  
83

πσο καο πιεξνθνξεί ν Γεκήηξηνο Καξαηδέλεο, φ.π., ζει. 22. Οη Δβξαίνη ηηο παξακνλέο ηεο 

απειεπζέξσζεο ζέινληαο λα αγνξάζνπλ ζε ρακειέο ηηκέο θάπνηα κεγάια εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ησλ 

Οζσκαλψλ δηέδσζαλ ηε θήκε φηη φηαλ θχγεη ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο νη Σνχξθνη ζα ππέθεξαλ θαη νη 

γπλαίθεο ηνπο δελ ζα είραλ ην δηθαίσκα λα θνξνχλ γηαζκάθ (θεξεηδέ) θαη έηζη ζα θαλεξψλνληαλ ην 

πξφζσπν ησλ άζρεκσλ γπλαηθψλ. Έηζη, απφ θφβν θαη ληξνπή νη Σνχξθνη έκπνξνη άξρηζαλ λα πνπινχλ 

ζε εμεπηειηζηηθέο ηηκέο ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα ππάξρνληα ηνπο. ηαλ ην ηέρλαζκα έγηλε γλσζηφ ήδε 

νη Δβξαίνη είραλ αγνξάζεη ηα πεξηζζφηεξα καγαδηά.  
84

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, „‟Σν Οινθαχησκα: Εεηήκαηα ινγνηερληθήο αλαπαξάζηαζεο‟‟, 

αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην ηνπ ΗΜΥΑ Οη Δβξατθέο Κνηλφηεηεο ηεο Ν. Α. Δπξψπεο, Θεζζαινλίθε 30 

Οθη. - 3 Ννεκ. 1992, (ζηα πξαθηηθά ππφ δεκνζίεπζε).  
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Δθεκεξίδα Άξηα, έηνο Α‟, αξ. 1. Άξηα 20-09-1881, ζει. 1-4.  
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ζεσξνχληαη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη ελ κφλνλ δίθαηνλ, κηα κφλε δηθαηνζχλε 

άπαληαο δηέπεη… δεψκεζα ηνπ Τςίζηνπ, φπσο επηδαςηιεχε επδαηκνλίαλ επί ηνλ 

θηιφζηνξγνλ βαζηιέα εκψλ Γεψξγηνλ Α’, επί ηελ επηήλ βαζηιηζζαλ ιγαλ, επί 

ηνλ δηάδνρνλ Κσλζηαληίλνλ θαη επί φινλ ηνλ βαζηιηθφλ Οίθνλ, σο θαη εγψ 

ηθεηεχσ Κχξηνλ ηνλ Θεφλ εκψλ, «επινγήζαη πάληαο, ζηήζαη ην φλνκα απηνχ εθ’ 

πκψλ θαη κπξηνπιαζίσο πιεζχλαη πκάο». Εήησ ν βαζηιεχο– Εήησ ην ειιεληθφλ 

έζλνο»
86

. 

ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα είλαη έληνλε ε πνιηηηθή ρξνηά ηνπ 

αξρηξαββίλνπ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηελ έλσζε ηεο πφιεο κε ην ειιεληθφ θξάηνο θαη 

παξάιιεια πξνζδνθά ζε δηαηήξεζε ηζρπξψλ δεζκψλ θαη εχλνηαο απφ ηνλ βαζηιηά 

ηεο ρψξαο, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεηαη ζην ιεμηιφγην θαη ζην χθνο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ηεο ιέμεο θηιφζηνξγνο. ην ηέινο ηεο νκηιίαο θιείλεη 

κε ηππηθφ ραηξεηηζκφ γηα ηνλ βαζηιηά ηεο ρψξαο θαη ην έζλνο πνπ δειψλεη ηελ πιήξε 

«ππνηαγή» ζην πνιίηεπκα ηεο βαζηιείαο. 

ηηο 16 Απγνχζηνπ έγηλε ε επίζεκε νξθσκνζία ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ 

ελψπηνλ ηνπ Μεηξνπνιίηε γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο θαη ηνπ Αξρηξαββίλνπ γηα ηνπο 

Δβξαίνπο
87

. ηηο 16 επηεκβξίνπ επηζθέθηεθε ν βαζηιηάο Γεψξγηνο Α΄ ηελ πφιε θαη ν 

Αξρηξαββίλνο εθθψλεζε ιφγν
88

 γηα λα ηηκήζεη ηελ επίζθεςε απηή:  

«Μεγαιεηφηαηε! Οη Ηζξαειίηαη ηεο Άξηεο, νη κεη’ αθάηνπ ραξάο θαη ζειθηηθψλ 

πξναηζζεκάησλ παλεγπξίζαληεο ηελ επί ησλ επάιμεσλ ησλ λέσλ Διιεληθψλ 

ρσξψλ αλαζηήισζηλ ηεο ηξηζεβάζηνπ θπαλφιεπθνπ ζεκαίαο, ζπεχδνπζη 

ζήκεξνλ ίλα πξνζαγνξεχζσζη ηελ ειπηδνζηεθή Τκψλ άθημηλ ελζάδε, θαη ίλα 

δη΄ εκνχ δηαβεβαίσζη ηελ Τ. Μ. φηη ελ παληί ρξφλσ ζέιεηε εχξεη απηνχο 

ελσκέλνπο κεηά ησλ άιισλ πνιηηψλ πξνο ππεξάζπηζηλ ηνπ Θξφλνπ θαη ηεο 

Παηξίδνο. Μεγαιεηφηαηε! Απφ πνιινχ ήδε γηγλψζθνκελ φηη Τκείο ηπγράλεηε 

παηήξ κάιινλ ή βαζηιεχο ηνπ Έζλνπο ε δε πκέηεξα Κπβέξλεζεο δηεπζχλεη ν 

πνιηηηθφλ ζθάθνο εκπλεφκελε ππφ ησλ γελλαηνπξεπψλ αηζζεκάησλ ηεο 

αγάπεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ε δε θηιφζηνξγνο Διιάο εθηείλεη αθεηδψο ηαο 
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Δθεκεξίδα Άξηα, έηνο Α‟, αξ. 1. Άξηα 20-09-1881, ζει. 2. Γηα νιφθιεξν ην απφζπαζκα βι. 

παξάξηεκα.  
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Γεκήηξηνο Καξαηδέλεο, φ.π., ζει. 31.  
88

Ο ιφγνο πξνδεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα «Άξηα», ηνπ Ηαθψβνπ Κάνπ, 20/09/1881, ζει. 1-2.  
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κεηξηθάο πηέξπγαο δηα θηιειεπζέξσλ ζεζκψλ ακπλνκέλε θαη πξνζηαηεχνπζα 

άπαληα αδηαθξίησο ηα εαπηήο ηέθλα.
89

». 

Ο ιφγνο πνπ εθθσλήζεθε δνκείηαη αθξηβψο ζην ίδην κνηίβν κε ην 

πξνεγνχκελν απφζπαζκα. Ζ εθεκεξίδα ηεο επνρήο θαηά θχξην ιφγν εμππεξεηεί 

πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο
90

. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξαηεξνχκε ηελ έληνλε 

ζπλχπαξμε δπν δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ- ρξηζηηαλψλ θαη εβξαίσλ- νη 

νπνίνη είλαη ελσκέλνη γηα ην θνηλφ θαιφ ηνπ ηφπνπ ηνπο. Πηζηεχνπλ ζην ίδην φξακα 

ηεο έλσζεο θαη απηφ, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε ρψξα. 

ηηο 17/9 ν βαζηιηάο Γεψξγηνο Α΄ επηζθέθηεθε ην εβξατθφ ζρνιείν κεηά απφ 

πξφζθιεζε ηνπ Αξρηξαββίλνπ. Οη Δβξαίνη είραλ ζηξψζεη θφθθηλα ραιηά θαη ηνλ 

ππνδέρηεθαλ κέιε ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο φπσο ν Μηραήι Μπέζνπ, Μσπζήο 

Σδάθνπ θαη αιψκ Ησραλά. Οη καζεηέο έςαιαλ χκλν γηα ηνλ βαζηιηά θαη ηνλ έξαλαλ 

κε ινπινχδηα91. Γηα ην γεγνλφο ε εθεκεξίδα «Με ράλεζαη»92 πεξηγξάθεη ηελ ππνδνρή 

ηνπ βαζηιηά θαη αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ αξρηξαββίλν: 

 

«Σνλ Βαζηιέα πξνζεθψλεζε θαη ν Αξρηξαββίλνο ησλ Ηζξαειηηψλ. Πεξίεξγνο 

άλζξσπνο ν Ραββίλνο απηφο. Γέξσλ, νιίγνλ θπθφο, θέξσλ θέζηνλ εξπζξφλ 

πεξηζηξεθφκελνλ κειαλή ηαηλία, πέινπο εηο ηνπο νθζαικνχο θαη καθξφλ ιεπθφλ 

θαη πνδήξε ρηηψλα. Δίλαη γιπθχηαηνο, αιι’ εηο ηνπο ηξφπνπο ηνπ επρεξψο 

αλαγλσξίδνλην ηεο ηνπξθηθήο δνπιείαο ίρλε». Καη ζπκπιεξψλεη: «Σελ Άξηαλ 

νηθνχζη ζηαζεξψο πιείζηνη Ηνπδαίνη, πξνζχκσο θαη πηζηψο εθπιεξνχληεο πάζαο 

ηαο ππφ ησλ λφκσλ πεγάδνπζαο ππνρξεψζεηο. Δηο ηαο ζπλαγσγάο απηψλ 

δηέθξηλα πξνζεπρνκέλνπο Δπδψλνπο, θνκςψο θαη αξεηκαλίσο θέξνληαο ηελ 

Φνπζηαλέιιαλ. Ήζαλ Ηνπδαίνη ζηξαηηψηαη93». 

 

Μεηά ηελ πξνζάξηεζε ηεο Άξηαο ζηελ Διιάδα αλαρψξεζε ην 1/3 πεξίπνπ 

ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ απφ ηελ πφιε δηφηη κε ηελ πξνζάξηεζε είρε απνθνπεί ε 
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 Βι. Γεκήηξηνο Καξαηδέλεο, φ.π., ζει. 50-51.  
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Γηψξγνπ Ν. θιαβνχλε, Ηζηνξία ηνπ ηχπνπ, ζει: 151-159.  

91
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 Δθεκεξίδα «Με ράλεζαη», εθδφηεο Γαβξηειίδεο, Αζήλαη, 20-09-1881.  
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«Δπηζηνιαί», Πεξηνδηθφ Υξνληθά, ηρ. 51, 1982, ζει. 13 
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πφιε απφ ηνλ θάκπν κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε εκπνξηθή θίλεζε. Αθξηβή 

πιεζπζκηαθή εηθφλα δελ έρνπκε γηα ηελ πεξίνδν· νη γλψζεηο καο βαζίδνληαη ζην 

«Γνθίκην» ηνπ εξαθείκ Ξελφπνπινπ πνπ αλαθέξεη φηη πξηλ ηελ απειεπζέξσζε 

δνχζαλ ζηελ Άξηα 160 νηθνγέλεηεο Δβξαίσλ. κσο ζηελ απνγξαθή ηεο 3
εο 

Ηνπιίνπ 

θαηεγξάθεζαλ 617 Δβξαίνη (318 άληξεο θαη 299 γπλαίθεο)
94

. Σα ρξφληα πνπ 

αθνινχζεζαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ Δβξαίσλ θαη Υξηζηηαλψλ ήηαλ άξηζηεο θαηά ηνλ 

Γαβξηειίδε ν νπνίνο είρε γξάςεη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εθεκεξίδα ηνπ: «Δθ ηνχησλ, 

αιιά θαη πξνζσπηθήο εκπεηξίαο κεηαγελεζηέξαο θαηαδήισο καξηπξείηαη ε αγαζηή 

ζχκπλνηα ήηηο επεθξάηεη κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ εηο ηελ Άξηαλ
95

». 

Αξγφηεξα, ην 1913 κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ππφινηπεο Ζπείξνπ απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο ε εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Άξηαο κέρξη θαη ην 1919 δελ είρε αλαγλσξηζηεί 

επίζεκα απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. Με ην ζέκα απηφ είρε αζρνιεζεί ν πξφεδξνο Ηαθψβ 

Γθαλήο θαη ν γξακκαηέαο Βίθησξ Διηέδεξ, νη νπνίνη είραλ θαηαζέζεη γξαπηή 

παξαθιεηηθή αίηεζε ζηνπο βεληδειηθνχο βνπιεπηέο, αδειθνχο Καξαπάλνπ. Ζ 

θπβέξλεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ εμέδσζε λφκν γηα ηηο Ηζξαειηηηθέο 

θνηλφηεηεο
96

. Έηζη, ην 1920
 
αλαγλσξίζηεθε ε εβξατθή θνηλφηεηα σο λνκηθφ πξφζσπν 

κε απφθαζε ηνπ πξσηνδηθείνπ Άξηαο θαη ιάκβαλε κέξνο επίζεκα ζηηο θνηλσληθέο θαη 

πλεπκαηηθέο εθδειψζεηο ηεο πφιεο. Σα επφκελα ρξφληα είρε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πνιηηηθή δσή θαζψο αξθεηά κέιε ηεο είραλ εθιεγεί σο δεκνηηθνί ζχκβνπινη
97

.  

Σελ επφκελε δεθαεηία ην γεγνλφο πνπ πξνθαινχζε κεγάιν πξφβιεκα, φρη 

κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν αιιά ζε επξσπατθφ, ήηαλ ε άλνδνο ηνπ θαζηζηηθνχ 

θηλήκαηνο ζε ρψξεο φπσο ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία. Ζ ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία 

Ηηαιίαο θαη Γεξκαλίαο δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα γεληθφηεξα ζηελ Δπξψπε θαζψο 

νδήγεζε ζε πφιεκν κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο
98

. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ πνιινί Αξηηλνί Δβξαίνη έιαβαλ κέξνο ζην Αιβαληθφ 

κέησπν
99

. πγθεθξηκέλα νη Αξηηλνί πνιίηεο, είηε ήηαλ Υξηζηηαλνί είηε Δβξαίνη, 

ζπκκεηείραλ ζην 3/40 χληαγκα αξηηλψλ επδψλσλ πνπ βξηζθφηαλ ζηελ πξψηε 
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γξακκή
100

. Ζ Ηζξαειηηηθή θνηλφηεηα Αζελψλ εθ κέξνπο φισλ ησλ θνηλνηήησλ είρε 

δεκνζηεχζεη επηζηνιή ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνέηξεπαλ φινπο ηνπο Δβξαίνπο λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηελ παηξίδα κε φπνην ηξφπν κπνξνχζαλ θαη λα εληζρχζνπλ 

νηθνλνκηθά ηνλ εζληθφ αγψλα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Ηηαινγεξκαληθήο θαηνρήο
101

 

αξθεηνί Δβξαίνη ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ νκάδα ησλ «ηεζζάξσλ Ν» (Νίθν ηακνχιε, 

Νίθν Λαγνπάηε, Νίθν Καξαβαζίιε θαη Νίθν Εέξβα). 

 

«Έλα βξάδπ είρε έξζεη θαη ν Δκίι ακπάο θαη καο άθεζε άλαπδνπο. ξκεζε 

ζαλ αζηξαπή κφλνο ηνπ θαη κε απαξάκηιιν ζάξξνο έζθηζε φιεο ηηο 

πξνπαγαλδηζηηθέο πξνθεξχμεηο απφ ην πεξίπηεξν ηνπ Σακπάθε κέρξη ην 

εκπνξηθφ ζηνπ Αζιαλίδε, θζάλνληαο ρσξίο λα ην θαηαιάβεη θνληά ζηε 

πιαηζθνκαληαηνχξ. Πνηνο ην πεξίκελε απηφ; Καλείο… Ο Γεξκαλφο ζθνπφο 

άθνπζε εθείλε ηε ζηηγκή έλα κηθξφ ζφξπβν θαη θψλαμε κεζ’ ηε λχρηα- αιη! 

Πνηνο είλαη;… αιη! Ο ακπάο ηφηε θαη κφλν ηφηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη είρε 

πξνρσξήζεη ζρίδνληαο κε ακφθ ηα ηνηρνθνιιεκέλα γεξκαληθά ραξηηά πέξαλ ηνπ 

δένληνο, κέρξη ην ζηξαηησηηθφ δηνηθεηήξην ησλ Ναδί. Σξφκαμε, ζάζηηζε θαη 

θξχθηεθε ζηελ εζνρή κηαο πφξηαο θαη ινχθαμε. Όζηεξα ζηγά ζηγά πήγακε. Σνλ 

πήξακε θαη ηξέμακε ζηα ζνθάθηα πξνο ηα ςαξνπιηά γηα λα θξπθηνχκε κέζα ζε 

παιηνθαζφλεο. Σν πξσί μεθηλήζακε κε θάζε πξνθχιαμε γηα ηα ζπίηηα καο, 

έρνληαο κπξνζηά καο ηνλ γελλαίν. Ο ακπάο, ην Δβξαηφπνπιν, ήηαλ απηφο πνπ 

ζα ιέγακε ν κηθξφο ήξσαο ησλ παηδηθψλ καο ρξφλσλ».
102

 ( Ν. Καξαβαζίιε) 

 

Αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ θαηέθπγαλ ζηα βνπλά ησλ Σδνπκέξθσλ σο κνλαδηθή 

ειπίδα ζσηεξίαο γηα λα πνιεκήζνπλ θαη λα ζσζνχλ
103

. Οη ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ 
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Απαληάηαη ην φλνκα ηνπ ζηξαηηψηε Ηζαάθ ακνπήι ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ησλ θνλεπζέλησλ 

Διιήλσλ Δβξαίσλ ζηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν κε αξηζκφ 43, βι. ζην πεξηνδηθφ Υξνληθά, ηρ. 128, ζει. 

10, Αλαθέξεηαη φηη ν εβξαίνο ζηξαηηψηεο Αληάι Υατκ πεζαίλεη ζηελ Άξηα απφ γάγγξαηλα ζηηο 13-02-

1941 (Λεμηαξρείν Άξηαο).  
101

Ο Μεηξνπνιίηεο Άξηαο ππξίδσλ Γθηλάθαο είρε επηζθεθηεί ηνλ Γεξκαλφ ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή θαη 

ππέβαιε ελππφγξαθν αίηεκα λα κελ θνξνχλ νη Δβξαίνη πεξηβξαρηφλην κε ην αζηέξη ηνπ Γαπίδ σο 

δηαθξηηηθφ, δηφηη απηφ ην γεγνλφο αλεζπρνχζε ηνπο Δβξαίνπο ηεο πφιεο γηα πηζαλή ζχιιεςε ηνπο ζην 

κέιινλ. Οη Γεξκαλνί φκσο δελ ηθαλνπνίεζαλ ην αίηεκα ηνπ Μεηξνπνιίηε, ν νπνίνο ηνπο είρε 

εηδνπνηήζεη λα θχγνπλ ζηα βνπλά αιιά απηνί δελ ππάθνπζαλ γηα λα κε ράζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο.  
102

πλέληεπμε απφ Κ. Σζηιηγηάλλε, κέξνο ηεο δεκνζηεπκέλν ζην βηβιίν ηνπ Σζηιηγηάλλε, 2004 φ.π., 

ζει. 41.  
103

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Καηνρή βι. Βαγγέιεο Σδνχθαο, «Ζ Άξηα ηεο Καηνρήο θαη ηεο 

Αληίζηαζεο- κία ζπλνπηηθή επηζθφπεζε» ζην http://emfilios. blogspot. gr/2011/07/blog-post_11. html 

 ζ. 1-7.  

http://emfilios.blogspot.gr/2011/07/blog-post_11.html
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είλαη νδπλεξέο γηα ηα ππνθείκελα θαζψο αιιάδεη ε ίδηα ηνπο ε δσή εμαηηίαο ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ. 

«ηαλ ην 1944 ζπλέιαβαλ φινπο ηνπο Δβξαίνπο εγθαηαιείςακε ηα ζπίηηα καο 

κε έπηπια, θεηκήιηα, πίλαθεο, θσηνγξαθίεο θαη φια ηα ππάξρνληα καο ηα νπνία 

πήξαλ νη θησρνί ρξηζηηαλνί θαη ηψξα ηα θαηέρνπλ σο δηθά ηνπο. Δγψ ε 

Βηθησξία Μηψλε, 21 εηψλ ηφηε, καδί κε ηνλ άλδξα κνπ πήξακε ην κσξφ καο ηελ 

Δζζεξνχια θαη πήγακε ζην Πέηα. Δθεί κεξηθνί θξπθνί αληάξηεο επηηάμαλε δψα 

θαη καο πήξαλ ζηελ Υψζεςε κε ηηο ρεηξφηεξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη καο 

θφξησζαλ ζην ζακάξη ην κσξφ θαη ζθέπαζαλ κε κηα θινθάηε ιφγσ κεγάιεο 

βξνρήο. Σν κσξφ καο ήηαλ εθηεζεηκέλν 14 ψξεο ζηελ ςχρξα θαη ζηε βξνρή θαη 

φηαλ θηάζακε ζηελ Υψζεςε είρε 41 ππξεηφ. Γηα λα ην ζψζνπκε πήγακε ζ’ έλα 

θηλεηφ λνζνθνκείν ησλ αληαξηψλ θαη ην βάιακε ζε κηα ζθάθε κε θξχν λεξφ. 

Δπέδεζε αιιά δπζηπρψο έκεηλε εθ’ φξνπ δσήο παξάιπηε ε άηπρε Ρνχια καο. 

ηε Υψζεςε ήξζαλ πεξίπνπ 10 Αξηηλνί Δβξαίνη θαη έγηλαλ αληάξηεο θαη 

πνιέκεζαλ ηνπο Γεξκαλνχο παίξλνληαο εθδίθεζε γηα ην νινθαχησκα ησλ 

νκνζξήζθσλ ηνπο. Θπκάκαη ηνλ εβξαίν γηαηξφ, αμησκαηηθφ ηνπ ΔΛΑ ηνλ 

Λάδαξν Διηέδεξ θαη ηα αδέιθηα ηνπ Ζιία θαη Ηζαάθ. Μεηά απφ 5 κήλεο, φηαλ 

απειεπζεξψζεθε ε Διιάδα απφ ηνπο Γεξκαλνχο, θχγακε γηα ηελ Αζήλα θαη 

πήγακε ζηνλ Δπαγγειηζκφ φπνπ παξνπζηάζακε ην ρξνληάξηθν θνξίηζη καο ζην 

γηαηξφ Μπαξηδψθα αιιά καο είπε φηη δπζηπρψο ζα κείλεη γηα κηα νιφθιεξε δσή 

παξάιπην. Μαο ππφδεημαλ λα ην βάινπκε ζ’ έλα ίδξπκα αιιά εγψ κηα πνλεκέλε 

κάλα ην θξάηεζα θνληά κνπ 52 ρξφληα θαη ππνθέξακε, κηα νιφθιεξε δσή, αο 

φςνληαη ηα θηήλε νη Γεξκαλνί
104

». (Βηθησξίαο Μηψλε- Γθηνχιε) 

ηελ Άξηα, ζηηο 23 Μαξηίνπ ηνπ 1944 έθηαζε επηζηνιή-δηαηαγή ηεο 

Γθεζηάπν, κε ηελ νπνία νη γεξκαλνί πήξαλ απφ ην Γεκαξρείν ηεο Άξηαο νλνκαζηηθή 

θαηάζηαζε ησλ Αξηηλψλ Δβξαίσλ κε ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο. Σν βξάδπ ζηηο 24 Μαξηίνπ 

νη δπλάκεηο ηνπ Γεξκαληθνχ ζηξαηνχ κε επηθεθαιήο ηνλ δηνηθεηή θαη ππφ ηελ 

επίβιεςε θιηκαθίνπ ηεο Γθεζηάπν πεξηθχθισζαλ ηηο εβξατθέο ζπλνηθίεο ζην θέληξν 

ηεο Άξηαο θαη ζπλέιαβαλ 352 Δβξαίνπο. Απηνί νδεγήζεθαλ βίαηα, ρσξίο λα ηνπο 

επηηξαπεί λα πάξνπλ καδί ηνπο ρξήκαηα, ξνχρα ή ηξφθηκα ζηνλ ηφπν ζπγθέληξσζεο, 

                                                           
104

Απφζπαζκα απφ ζπλέληεπμε βι. Κψζηαο Υαξηι. Βάγηαο, Ζ Άξηα ηνπ Πνιέκνπ θαη ηεο Καηνρήο-

αλαθνξέο θαη κλήκεο κε βάζε ην εκεξνιφγην ηνπ ηεξέσο ηαχξνπ Παπαρξήζηνπ, Μειέηεο γηα ηελ Άξηα 5, 

έθδνζε Μνπζηθνθηινινγηθνχ ζπιιφγνπ «Ο θνπθάο», Άξηα 2004, ζει. 237-238.  
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πνπ ήηαλ ν θηλεκαηνγξάθνο «Οξθεχο» ηνπ Βαζίιε Σζνιηά ζηελ πιαηεία Κηιθίο. Απφ 

ηελ επφκελε κέξα έζηεηιαλ φιεο ηηο εβξατθέο νηθνγέλεηεο ζην Birkenaw. Σα 

ππάξρνληά ηνπο φπσο έπηπια, θιηλνζθεπάζκαηα, ξνχρα, θεηκήιηα, ρξπζαθηθά, 

πίλαθεο, θιπ., ζπγθεληξψζεθαλ ζην Καπλεξγνζηάζην ηεο πφιεο πνπ βξηζθφηαλ 

κπξνζηά απφ ην Βπδαληηλφ θάζηξν, αθξηβψο δίπια απφ ην ξνιφη. ζα απφ απηά ήηαλ 

πνιχηηκα θαηαζρέζεθαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη κεηαθέξζεθαλ ζηε Γεξκαλία ελψ 

φζα ήηαλ άλεπ αμίαο ιεειαηήζεθαλ
105

. 

«ηηο 24/03/1944 ζπλειήθζεθαλ φιεο νη Δβξατθέο νηθνγέλεηεο ηεο Άξηαο. Οη 

Γεξκαλνί πξνκεζεχηεθαλ θαηαζηάζεηο φισλ ησλ εβξατθψλ νηθνγελεηψλ θαηά 

ζπίηη εβξατθφ κε δηεχζπλζε, νδφ θαη αξηζκφ απφ ην δήκν Αξηαίσλ επί 

Γεκάξρνπ Ράγγα
106

. Αληίζεηα ζηελ Αζήλα κε άκεζε επέκβαζε ηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ Γακαζθελνχ θαηαζηξάθεθαλ φια ηα αξρεία θη νη νηθνγελεηαθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ Αζελαίσλ Δβξαίσλ θαη εηδνπνηήζεθαλ λα θχγνπλ θαη λα 

θξπθηνχλ φπσο κπνξνχλ. ηελ Άξηα ηελ 3
ε
 εκέξα απφ ηελ ζχιιεςε ηνπο νη 

Δβξαίνη πξνσζήζεθαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο κε γεξκαληθά θνξηεγά ζην 

Αγξίλην, φπνπ εθεί ηνπο ζπγθέληξσζαλ ζε απνζήθεο θαπλνχ θαη παξέκεηλαλ 

εθεί 3 κέξεο, κεηά κε ηξέλν ηνπο πήγαλ ζην Κξπνλέξη θαη απφ εθεί κε βαπφξη 

ζηελ Πάηξα, ηνπο ζπγθέληξσζαλ ζε κηα απνζήθε θαη ηελ επφκελε κέξα ζε 

εκπνξηθά ηξέλα κεηέθεξαλ φξζηνπο, λεζηηθνχο εμνπζελσκέλνπο ηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ Δβξαίσλ ηεο Άξηαο ζην Άνπζβηηο απφ φπνπ δελ επέζηξεςαλ πνηέ…
107

». 

(Βίθησξα ακπά
108

) 

Σε λχρηα ηεο 24
εο

 θαη ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 1944, 352 Δβξαίνη απφ ηελ Άξηα 

ζπλειήθζεζαλ απφ κνλάδα SS Gestapo πνπ είρε έξζεη απφ ην Αγξίλην. Οδεγήζεθαλ 

κε θνξηεγά ζην Αγξίλην. Οη Δβξαίνη παξαδφζεθαλ ζηα ρέξηα ησλ Σαγκάησλ 
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Γεληθφηεξα ζηηο πφιεηο ηεο Ζπείξνπ φπσο ζηελ Άξηα, ζηα Γηάλλελα θαη ζηελ Πξέβεδα κέζα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο παξαηεξνχκε φηη πξφθεηηαη γηα θνηλή βησκέλε εκπεηξία.  
106

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαθέξεηαη φηη νη Δβξαίνη αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ, Βηδάι 

θαη αληίθ είραλ ζθάμεη ηνλ θαηνρηθφ δήκαξρν Ράγγα ζην ζπίηη ηνπ, σο εθδίθεζε, επεηδή νη Γεξκαλνί 

είραλ πάξεη ηε ιίζηα κε ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ Δβξαίσλ απφ ην Γεκαξρείν θαη κεηά 

θαηέθπγαλ ζην Ηζξαήι.  
107

πλέληεπμε κέξνο ηεο δεκνζηεπκέλν ζην βηβιίν ηνπ Σζηιηγηάλλε, 2004, φ.π., ζει. 49.  
108

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιίζηα νλνκάησλ πνπ θαηέθεξε ην Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ 

πκβνχιην λα δηαζψζεη γηα ηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο βι. Βηβιίν Μλήκεο, έθδνζε Κεληξηθνχ 

Ηζξαειηηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιάδνο, Αζήλα 1979, ζει. 139-147. Γηα ηελ πφιε ην πνζνζηφ 

ειάηησζεο ήηαλ 84% (απφ 384 θαηνίθνπο ζψζεθαλ νη 60) φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ζει. 9.  
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Αζθαιείαο ή «Σζνιηάδσλ» ηνπ Αγξηλίνπ πνπ είραλ ζηξαηνινγήζεη νη Γεξκαλνί θαη 

ηελ επφκελε κέξα ειέγρζεζαλ ηα ππάξρνληα ησλ Δβξαίσλ θαη ιεειαηήζεθαλ
109

. 

«[--]Σν βξάδπ ηεο 24
εο

 Μαξηίνπ 1944 θαζφκαζηε φιε ε νηθνγέλεηα γχξσ απφ ην 

καγθάιη θαη δηαβάδακε απνζπάζκαηα απφ ηελ παιαηά δηαζήθε… Πξηλ ιίγεο 

κέξεο είρε θαηέβεη απφ ην βνπλφ φπνπ ήηαλ αληάξηεο ν ινραγφο Ησάλλεο 

ηακνχιεο θαη ηνλ θηινμελνχζακε. Καηά ηηο 8 πεξίπνπ ην βξάδπ αθνχζακε λα 

θηππάλε δπλαηά ηελ πφξηα καο. Ννκίζακε πσο ήξζαλ λα ζπιιάβνπλ ηνλ 

ηακνχιε
110

 θαη ακέζσο ηνλ θξχςακε ζην παηάξη ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ… δελ 

καο εηδνπνίεζε θαλέλαο γηα ην πνγθξφκ
111

 θαη φηαλ αλνίμακε ηελ πφξηα κπήθαλ 

ζην ζπίηη καο Γεξκαλνί κε έλαλ ρσξνθχιαθα θαη καο είπαλ: «Πάξηε ιίγα 

αλαγθαία πξάγκαηα θαη πάηε γξήγνξα ζηελ πιαηεία Κηιθίο». (Ηζαάθ Μηδάλ
112

) 

Ζ πεξηνρή ηνπ Αγξηλίνπ, πεξηνρή ζηελ νπνία κεηαθέξζεθαλ νη Δβξαίνη ηεο 

Άξηαο, απνηέιεζε ηφπν ζπιινγηθήο κλήκεο ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο. Παγηψζεθε σο 

ζεκείν αλαθνξάο ζρεδφλ γηα φινπο ηνπο πιεξνθνξεηέο
113

. 

«Σν βξάδπ ηεο 24/09/1944 νη Γεξκαλνί είραλ ζπγθεληξψζεη βίαηα ηνπο 

Δβξαίνπο ζην θηλεκαηνγξάθν «Οξθεχο» ηνπ Βαζίιε Σζνιηά. Σελ επφκελε 

πήγακε Αξηηλφπνπια ρξηζηηαλνί λα ηνπο δψζνπκε κπνκπφηα θαη ειηέο. 

Αληίθξηζα δπν ζθνπνχο Γεξκαλνχο κε ηα κάνπδεξ ζηα ρέξηα ηνπο. ηα αλνηρηά 

παξάζπξα ηνπ ζηλεκά βιέπακε θεθάιηα λα αθνπκπάλε ζηα πεξβάδηα κε 

θαηαθίηξηλα πξφζσπα θαη δαθξπζκέλα κάηηα. Πιεζηάζακε πξνο ηνπο ζθνπνχο 

θαη ηνπο δείμακε ηη θέξλακε θάλνληαο λνήκαηα φηη ζέινπκε λα ηνπο δψζνπκε, 
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Yitzchak Kerem, “Οη Δβξαίνη ηνπ Αγξηλίνπ ζηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν‟‟, ζην Καηνρή, Αληίζηαζε, 

Δκθχιηνο Πφιεκνο, ε Αηησιναθαξλαλία ζηε δεθαεηία 1940-1950, Δθδφζεηο Παξαζθήλην, Αζήλα 

2010, ζει. 79-88.  
110

Ο Ησάλλεο ηακνχιεο ήηαλ ινραγφο θαη είρε ππεξεηήζεη θαηά ηνλ Διιελντηαιηθφ πφιεκν ηνπ 1940-

1941 ζηνλ 6
ν
 ιφρν ηνπ 3/40 πληάγκαηνο ησλ Αξηηλψλ Δπδψλσλ. ην ιφρν ηνπ είρε ππεξεηήζεη ν 

Αξηηλφο Δβξαίνο ακνπήι Μηδάλ.  
111

Δίλαη γεληθεπκέλε ε αληίιεςε φηη νη Δβξαίνη νδεγήζεθαλ ζηελ εμφλησζε ηνπο ζαλ πξφβαηα επί 

ζθαγή, ρσξίο λα πξνβάινπλ θακία αληίζηαζε. Βι. Randolph Braham, “The Jewish Councils. An 

Overview”, Unanswered Questions: Nazi Germany and the Genocide of the Jews‟‟, ed. Francois Furet 

New York Schocken Books, 1989, ζει. 252.  
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αιιά απηνί απφηνκα θαη κε άγξην χθνο καο πξνγθήζαλ νπξιηάδνληαο «Ράνπο, 

ξάνπο». ηαλ αξγφηεξα νη Γεξκαλνί κεηαθέξαλε ηνπο ζπιιεθζέληεο Αξηηλνχο 

Δβξαίνπο κε νιφθιεξεο ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζηα ζηξαηησηηθά θνξηεγά 

ζπξψρλνληαο ηνπο θαη θσλάδνληαο άγξηα «λέι, ζλέι», ηφηε, ελψ ν Μάθεο 

Ηεξεκίαο ζπξσγκέλνο ζην γεξκαληθφ θνξηεγφ απηνθίλεην θψλαδε κε αγσλία 

ζηνπο θίινπο ηνπ: «Πνπ καο πάλε; Ξέξεηε πνπ καο πάλε;», ε θνληή θαη γιπθηά 

κνδηζηξνχια Δπζαιία θψλαδε: «Με ζηελνρσξηέζηε, ζα γπξίζνπκε πίζσ, ζα ζαο 

μαλαδνχκε». Απηφο ν άγγεινο έδηλε θνπξάγην φρη κφλν ζε καο ηνπο θίινπο ηνπο 

ρξηζηηαλνχο αιιά θπξίσο θαη ζηνπο δηθνχο ηεο, ζηνπο εμνπζελσκέλνπο απφ ηελ 

αγσλία εβξαίνπο. Γπζηπρψο, δελ ηνπο μαλαείδακε».(Νίθνο Καξαβαζίιεο
114

) 

ηηο καξηπξίεο ησλ επηδψλησλ επαλέξρεηαη ζπλερψο ζην ζέκα ε βίαηε 

απφζπαζε ηνπο απφ ηνλ ηφπν ηνπο. Οπζηαζηηθά γηαηί είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

νξίδνπλ σο κεηαβνιή ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνξίεο ηα ίδηα ηα άηνκα. Απφ εθείλε ηε 

κέξα ηίπνηα δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή ηνπ πνξεία θαη φια αιιάδνπλ. 

Οη αθεγήζεηο ησλ επηδψλησλ απφ ηε γελνθηνλία ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, 

αθνινπζνχλ θαηά θαλφλα έλα θνηλφ πιάλν, πνπ μεθηλά κε ηελ εμηζηφξεζε ηεο δσήο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ πξηλ απφ ηε ζχιιεςε, ζπλερίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηαμηδηνχ κε 

ην ηξέλν πξνο ηα ζηξαηφπεδα θαη ηέινο πεξηγξάθεηαη ε δσή ζηα ίδηα ηα ζηξαηφπεδα. 

Ο θφζκνο ζην ζηξαηφπεδν παξνπζηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε φια φζα είλαη 

νξγαλσκέλα λα παξσδνχλ ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ Δπξσπαίνπ, ηνπο ζεζκνχο θαη ηα 

θνηλσληθά αγαζά ησλ ειεχζεξσλ θνηλσληψλ. Ο ςπρνιφγνο Bruno Bettelheim
115

 ζην 

έξγν ηνπ γηα ηελ ςπρνινγία ησλ θξαηνπκέλσλ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ είραλ απηέο νη πξαθηηθέο ζηνπο 

αλζξψπνπο. Δπίζεο, αλαθέξεηαη θαη ζηνπο ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη θξαηνχκελνη φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαζθάιεηα, ε απψιεηα 

πξνζαλαηνιηζκνχ ή ην έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ. 

Ζ επίζθεςε ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο αθφκε θαη ζήκεξα κεηά απφ ηφζα 

ρξφληα πξνθαιεί πνηθίια ζπλαηζζήκαηα ζηα άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη ην ρψξν θαζψο 

είλαη απφ κφλνο ηνπ έλαο ηφπνο κλήκεο έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνο. 
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 πλέληεπμε, κέξνο ηεο δεκνζηεπκέλν ζην βηβιίν ηνπ Σζηιηγηάλλε, 2004, φ.π., ζει. 50-54.  
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Πήγα έρσ 6 κε 8 ρξφληα πεξίπνπ. Καη εδψ επίζεο ην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο 

απηφ… Ζ ηδέα κνπ ήηαλ εκέλα, ή πξαγκαηηθά, κία κπξσδηά βαξηά κπξσδηά, 

ζηαρηίιαο, γηαηί πεξλνχζακε δίπια αθξηβψο απφ ηνπο θνχξλνπο, αλνηρηέο νη 

πφξηεο απφ ηνπο θνχξλνπο, εδψ έλαο θνχξλνο, πεξλνχζακε θνληά ινηπφλ θαη 

καο ρηχπαγε κηα απαίζηα κπξσδηά. Καη απηφ ην πξάγκα, εγψ πξνθαηεηιεκκέλνο 

θιπ, αιιά κνπ ην είπε θαη κία άιιε θπξία, ε νπνία πήγε θαη απηή. Καη εγψ ην 

ίδην έπαζα, κνπ ιέεη, αηζζάλνκαη κία κπξσδηά βαξηά κπξσδηά. ’ απηφ αθξηβψο 

ην ζεκείν. (Λάκπξνο Δ. Φσκάο
116

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116
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Κεθάιαην ΙΙΙ 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο θαη Σόπνη κλήκεο 

 

Ζ πφιε ηεο Άξηαο ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε ζα ιέγακε πσο δελ 

έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαλνληθήο πφιεο αιιά ελφο κεγάινπ ρσξηνχ. Πξφθεηηαη 

γηα κηα κηθξή θνηλσλία αιιεινγλσξηκίαο, κηα ζπκβησηηθή νκάδα, κε έληνλα ηα 

ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο πνπ βαζίδνληαη ζε νηθνγελεηαθέο 

θαη ζπγγελεηαθέο ζρέζεηο
117

. Έηζη, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο πφιεο ζε πξψην επίπεδν 

ππήξραλ νη ζρέζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Ζ χπαξμε 

δπν πλαγσγψλ είρε σζήζεη ζε έλα άηππν ζπλαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο. Γη‟ απηφ ηνλ 

ιφγν είραλ δεκηνπξγεζεί δπν ζρνιεία θαη δηάθνξνη ζχιινγνη πνπ νξγάλσλαλ 

εθδειψζεηο.  

Γεληθφηεξα νη Δβξαίνη, ζχκθσλα κε ηηο πεγέο, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

σο κηα δεκέλε νκάδα κεηαμχ ηνπο ε νπνία θξφληηδε γηα ην θνηλφ θαιφ φισλ ησλ 

κειψλ ηεο. Γελ είραλ παξαηεξεζεί πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ απάξηηδαλ ηελ 

θνηλφηεηα. ε δεχηεξν επίπεδν, φκσο, αμηνζεκείσηεο είλαη νη ζρέζεηο κε ηνπο 

«άιινπο» δειαδή κε ηνπο Υξηζηηαλνχο θαηνίθνπο ηεο πφιεο πνπ απνηεινχζαλ θαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαίλεηαη ε χπαξμε κηαο ηαπηφηεηαο 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ κέζα απφ ηε κλήκε ηφζν ησλ 

ρξηζηηαλψλ αξηηλψλ φζν θαη ησλ Δβξαίσλ. 

Σα ππνθείκελα δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο κλήκε ε νπνία 

κεηαηξέπεηαη ζε ζπιινγηθή κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο ηφπνπο πνπ γηα ηνπο ίδηνπο 

αλαδχνπλ ζηνηρεία απφ ην παξειζφλ. Σν ζρνιείν ή ε γεηηνληά φπσο ζα εμεηάζνπκε 

είλαη ρψξνη πνπ κνηξάδνληαλ απφ θνηλνχ θαη νη δπν νκάδεο, ζπλδηαιέγνληαλ καδί, 

δεκηνπξγνχζαλ ζρέζεηο, βίσλαλ θαηαζηάζεηο πνπ ηηο παγηψλνπλ ζηε κλήκε ηνπο. 

Αληίζεηα, ην λεθξνηαθείν ή ε ζπλαγσγή ήηαλ ρψξνη «θαηαζθεπαζκέλνη» θαη 

νξηνζεηεκέλνη εηδηθά γηα ηνπο Δβξαίνπο. Παξνιαπηά, αθφκε θαη ν ρξηζηηαληθφο 

πιεζπζκφο έρεη παγηψζεη ηηο πεξηνρέο απηέο ζηε κλήκε ηνπ θαζψο δελ ήηαλ ρψξνη 

πνπ απέθιεηαλ ηνπο άιινπο. 
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1) ρνιείν 

 

Σν ζρνιείν απνηεινχζε έλαλ ρψξν ζεκαληηθφ γηα ηνπο Δβξαίνπο θαζψο 

έζηειλαλ ηα παηδηά ηνπο γηα λα κνξθσζνχλ. ην ρψξν απηφ ν δάζθαινο απνηεινχζε 

ηελ θεληξηθή κνξθή, εθφζνλ κε ηε γιψζζα, ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη 

πξνγξάκκαηα
118

 έπξεπε λα δηδάμεη ζε καζεηέο φισλ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. ηελ 

Άξηα ζπγθεθξηκέλα απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ιεηηνπξγνχζε ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο ε «Ηζξαειηηηθή Δθπαηδεπηηθή Δηαηξεία» ζηα εβξατθά 

«Υάβξα Σνικνχλ Σψξα
119

». χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ε ιεηηνπξγία ηεο είρε σο 

θχξην ζηφρν: «ηελ δηφξζσζηλ, ηελ ζηεξέσζηλ θαη ηελ δηαηήξεζηλ ησλ λπλ ππαξρφλησλ 

ζρνιείσλ, ηελ εθπαίδεπζηλ θαη ηελ πξφνδνλ ησλ Ηζξαειηηψλ ηέθλσλ». Απφ δηάθνξεο 

εθεκεξίδεο
120

 πιεξνθνξνχκαζηε γηα ην εβξατθφ ζρνιείν θαη ηελ πνξεία πνπ 

δηέγξαςε. Σν ηειεπηαίν νίθεκα βξηζθφηαλ ζηελ νδφ Φηιειιήλσλ ζηελ εβξατθή 

ζπλνηθία.  

«Σν ζρνιείν καο ήηαλ έλα ηζφγεην. Αξηζηεξά είρε δπν αίζνπζεο. ηε κία 

αίζνπζα, αλεβαίλνληαο δπν ζθαινπάηηα, δηδάζθνληαλ ηα παηδηά ηεο 1
εο

 θαη 2αο 

ηάμεο απφ ηνλ ανχι Μηδάλ θαη ζηε δηπιαλή αίζνπζα ηα παηδηά ηεο 3
εο

 θαη 4
εο

 

ηάμεο απφ ηνλ Υαράκ ακνπέι. Γεμηά ππήξραλ πάιη δπν αίζνπζεο, ζηελ πίζσ 

αίζνπζα πξνο ηνλ θήπν, βάδακε ηα «αηδαξά» φια ηα βηβιία θαη ηα ραξηηά γηα λα 

κελ ραζνχλ θείκελα ηνπ Θενχ. Θπκάκαη καο έιεγε ν Υαράκ «ραο βε, ζαιψκ» 

δειαδή πξνζέμηε κελ ηα παηήζεηε. Ζ κπξνζηηλή αίζνπζα ήηαλ γηα ηνπο 

δαζθάινπο θαη ηνπο επηζθέπηεο. Μεηά ηηο ηέζζεξηο αίζνπζεο πξνο ηα πίζσ, 

αλεβαίλνληαο κεξηθά ζθαινπάηηα ππήξρε ν θήπνο πνπ παίδακε ηα δηαιείκκαηα. 

Ση αλακλήζεηο…»
121

.(Βηθησξία Γθηνχιε) 
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ζει. 141.  



39 
 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη Δβξαίνη γνλείο ήηαλ ηδηαηηέξσο 

επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηηο ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα αλέπηπζζαλ ηα θνξίηζηα ηνπο κε 

αγφξηα πνπ ήηαλ ρξηζηηαλνί. Έηζη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ επέηξεπαλ λα 

πεγαίλνπλ ζην γπκλάζην εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ζχλαςεο ζρέζεο κε αιιφζξεζθν.  

«Τπήξρε έλα ζρνιείν κέρξη ηελ ηεηάξηε ηα εβξαηφπνπια ηεο Άξηαο δηδάζθνληαλ 

ηα εβξατθά απφ ηνλ δεκνδηδάζθαιν Υαράκ θαη Ραββίλν ανχι Μηδάλ έσο ηελ 

ηξίηε ηάμε θαη απφ ηνλ Υαράκ ακνπέι ζηελ ηεηάξηε ηάμε. Απφ ηελ πέκπηε 

δεκνηηθνχ κέρξη ηελ έθηε πεγαίλακε ζην ρξηζηηαληθφ φπνπ δίδαζθαλ ν 

Υξηζηνδνχινπ θαη ε Λνπηζάξε, δειαδή ζην Β’ Γεκνηηθφ ρνιείν Άξηαο. Σα 

αγφξηα φηαλ ηειείσζαλ ην δεκνηηθφ πήγαηλαλ ζην Γπκλάζην. Σα θνξίηζηα ηνπο 

νη Δβξαίνη δελ ηα έζηειλαλ ζην γπκλάζην γηαηί θνβφηαλ ηπρφλ εξσηηθέο ζρέζεηο 

κε Υξηζηηαλνχο καζεηέο θαη ππήξρε θφβνο λα αιιαμνπηζηήζνπλ θαη λα 

κεησζνχλ νη Δβξαίνη ζε αξηζκφ. Μεξηθά αγφξηα, φηαλ ηειείσλαλ ην εμαηάμην 

γπκλάζην ηεο Άξηαο πήγαηλαλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Απφ ηε δσή ζην 

ζρνιείν καο ζπκάκαη φηη ζηελ είζνδν κπαίλνληαο είρε αξηζηεξά δπν ηάμεηο θαη 

δεμηά άιιεο δπν θαη έλα γξαθείν δηδαζθάισλ. Γπν ήηαλ νη δάζθαινη Δβξαίνη, ν 

ακνπήι γηα ηηο κεγάιεο ηάμεηο θαη ν άνπι γηα ηηο κηθξέο. Καη νη δπν ήζαλ 

Ραββίλνη, ν ακνπήι ζηελ Πνπιηέδα θαη ν ανχι ζηελ Γθξέθα. Πην 

κνξθσκέλνο ήηαλ ν ακνπήι ν ακεξηθαλνεβξαίνο. Ο ανχι ήηαλ αξηηλφο. ην 

ζρνιείν ήκαζηαλ πεξίπνπ 50 παηδηά ην 1937. Θπκάκαη ηνλ βαξχ ρεηκψλα θάζε 

έλα παηδί θνπβαινχζε απφ ην ζπίηη ζην ζρνιείν μχια, γηαηί ην ζρνιείν ήηαλ 

παγσκέλν θαη είρε πνιχ πγξαζία
122

». (Κνχια ακπά) 

ηα «Υξνληθά»
123

 έρνπκε καξηπξίεο γηα ην εβξατθφ ζρνιείν ηεο Άξηαο. Οη 

πεξηζζφηεξνη αλαθέξνπλ ην θηίξην αιιά θαη νξηζκέλνπο δαζθάινπο ηνπο. Ο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο έρεη θξηζεί απφ φιεο ζρεδφλ ηηο ζπλεληεχμεηο σο εμαηξεηηθφο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε πνπ αθνινπζεί ηνλ άββα Ααξψλ: «κέλαλ έθζακβνη 

απφ ηε κειέηε θαη ηελ εμήγεζε πνπ ηνπο θάλακε απφ ηα Δβξατθά ζηα Διιεληθά». Ζ 

ιέμε ππνδειψλεη θαη πεξηθιείεη κηα έκκεζε πεξεθάληα γηα ηε κφξθσζε πνπ είραλ 

πάξεη απφ ην ζρνιείν ηνπο, πνπ ηνπο θαζηζηνχζε σο εμαηξεηηθνχο θαη ηνπο ίδηνπο. 

                                                           
122

 Απφζπαζκα απφ ζπλέληεπμε αξρείνπ ηνπ Σζηιηγηάλλε, κεξηθψο δεκνζηεπκέλε ζην βηβιίν ηνπ φ.π., 

ζει. 142.  
123

 Α. Ααξψλ θαη Μ. Μηδάλ, Υξνληθά, ηρ. 105, Ννέκβξηνο- Γεθέκβξηνο 1989, ζει. 20.  
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«ην εβξατθφ ζρνιείν, πνπ πήγαηλα ζην δεκνηηθφ κέρξη ηε η΄ ηάμε, έκαζα 

πάξα πνιιά γξάκκαηα ζηελ εβξατθή γιψζζα, μέξακε θαη λα ηα εμεγήζνπκε ζηα 

ειιεληθά. ια απηά ηα κάζακε απφ ην Ραββίλν θαη Υακάκ ακνπέι Γαληήι, ν 

νπνίνο είρε έιζεη απφ ηελ Ακεξηθή καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ Σζηπνξά. Γελ είραλ 

παηδηά, ήηαλ έλαο άλζξσπνο ζνθφο, κε κεγάιε κφξθσζε. Απ’ απηφλ ηνλ 

άλζξσπν εθείλε ηελ επνρή δηδαρηήθακε πνιιά πξάγκαηα. αο αλαθέξσ έλα 

ζρεηηθφ πεξηζηαηηθφ απφ ηελ ηφηε ζρνιηθή δσή. ηελ Άξηα ππήξρε κηα 

Υξηζηηαληθή Ηεξαηηθή ρνιή πνπ έβγαδε ηεξείο θαη δεκνδηδαζθάινπο. Κάζε 

ηφζν, ινηπφλ, εξρφληνπζαλ νη θαζεγεηέο ηεο ζρνιήο λα καο παξαθνινπζήζνπλ 

γηα ηα καζήκαηα ησλ εβξατθψλ θαη κέλαλ έθζακβνη απφ ηε κειέηε θαη ηελ 

εμήγεζε πνπ ηνπο θάλακε απφ ηα Δβξατθά ζηα Διιεληθά, ηφζν ζηε γξακκαηηθή 

φζν θαη ζην ιεμηιφγην. Σα εμεγνχζακε φια φπσο θαη φιεο ηηο εβξατθέο ηζηνξίεο 

απφ ηα εβξατθά ζηα ειιεληθά. Ήκαζηαλ φινη αγαπεκέλνη, θάλακε θαιέο 

ζπληξνθηέο φια ηα παηδηά ηνπ Δβξατθνχ ζρνιείνπ κέρξη ηε η΄ ηάμε. Δπίζεο, θαη 

ε δσή έμσ απφ ην ζρνιείν ήηαλ πνιχ θαιή, θάλακε παξέα αγφξηα θαη θνξίηζηα 

ζηα ζπίηηα θαζψο θαη ρνξνχο κεηαμχ καο, ππήξρε θάπνηνο θξίθνο πνπ καο 

ζπλέδεε. Τπήξρε βέβαηα θαη θάπνην πλεχκα θαηά ησλ εβξαίσλ γηαηί είρακε ην 

εκπφξην ζηα ρέξηα καο θαη απηφ δεκηνπξγνχζε κεγάιε αληηδειία θαη πνιιέο 

θνξέο είρακε θαη πξνζηξηβέο κε ηνπο Υξηζηηαλνχο. Πάλησο ε δσή ζηα ρξφληα ηα 

δηθά κνπ ζαλ καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ήηαλ πνιχ θαιή». (άββαο Α. 

Ααξψλ) 

Αληίζεηα, κε ηε γεληθφηεξε αληίιεςε πεξί νηθνλνκηθήο επκάξεηαο ηεο 

Δβξατθήο θνηλφηεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη ηέιεηεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο γηα ηα 

δεδνκέλα ηεο επνρήο φζνλ αθνξά ην ζρνιείν ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηηο ζπλεληεχμεηο 

πνπ δειψλνπλ ην αθξηβψο αληίζεην. 

«Σν ζρνιείν καο είρε δπν κεγάιεο αίζνπζεο, κηα δεμηά θαη κηα αξηζηεξά, 

αλάκεζα ηνπο δε ππήξρε έλαο καθξχο δηάδξνκνο πνπ νδεγνχζε ζηελ απιή κε 

δηάθνξα δέλδξα θαη ηνπαιέηεο. Ζ δεμηά αίζνπζα ήηαλ ρσξηζκέλε ζε δπν 

ρψξνπο. Ο έλαο πξννξηδφηαλ γηα δηδαζθαιία θαη ν άιινο ήηαλ απνζήθε γηα ην 

ζηηάξη πνπ ε θνηλφηεηα κνίξαδε ζηνπο θησρνχο. ηελ αξηζηεξή αίζνπζα 

γίλνληαλ καζήκαηα, δηαιέμεηο θαη ζπλεδξηάζεηο. ηνλ ηνίρν πίζσ απφ ηελ έδξα 

ηνπ δαζθάινπ ππήξρε κηα επηγξαθή ζηα εβξατθά, ε νπνία έιεγε «Μηζπάη εδάδ 

γηγηέ ιενιάκ» πνπ ζεκαίλεη φπσο θξίλεηο ηνλ έλαλ ζα θξίλεηο φινπο, δειαδή λα 
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κελ γίλνληαη δηαθξίζεηο. Θπκάκαη ηα ρξφληα πνπ πήγαηλα ζην ζρνιείν απηφ καδί 

κε ηνλ κεγαιχηεξν αδειθφ κνπ. Παίξλακε ηε ζάθα κε ην αλαγλσζκαηάξην θαη κε 

ην αβάθην απφ ην νπνίν θξεκφηαλ ην ζθνπγγάξη κε ην θνλδχιη. Σνλ ρεηκψλα ε 

κεηέξα καο, καο έδηλε θη απφ έλα θάξβνπλν γηα ηε θσηηά ψζηε λα ζεξκαλζνχλ 

νη αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ. Ο ρεηκψλαο καο δεκηνπξγνχζε κεγάια πξνβιήκαηα 

θαη ηδηαίηεξα φηαλ έβξερε, έπξεπε λα θζάζνπκε ζην ζρνιείν, λα δηαζρίζνπκε 

έλα ξπάθη πνπ βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηα δπν πεδνδξφκηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

ν επηζηάηεο έβαδε δπν καθξηέο θαξδηέο ζαλίδεο θαη εξρφηαλ λα καο πάξεη απφ 

απηή ηελ πξσηφηππε γέθπξα γηα λα καο βνεζήζεη λα πάκε ζην ζρνιείν». 

(Μηραήι Μηδάλ) 

Χζηφζν, ν Καλάξεο Κσλζηαληίλεο ην 1957 επηζεψξεζε ην δηψξνθν εβξατθφ 

ζρνιείν ζηελ νδφ Φηιειιήλσλ θαη θαηέιεμε ζην εμήο ζπκπέξαζκα: «Άπαληα ηα 

δηακεξίζκαηα πιελ ελφο ηειείσο θαηεζηξακκέλνπ επηηεηαγκέλα. Γεληθψο ε νηθνδνκή 

εηο ζρεηηθψο θαιήλ θαηάζηαζηλ
124

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124

 Κ. Κσλζηαληίλε, «Δβξατθή Κνηλφηεηα Άξηαο», Υξνληθά, ηρ. 142, ζει. 15.  
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2) Οηθία θαη θαγεηό 

 

Ζ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο 

θνηλσλίαο. Ο άλζξσπνο δεκηνπξγεί πνιηηηζκφ πξνζπαζψληαο λα νηθεηνπνηεζεί ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. Πνιηηηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί νηηδήπνηε δεκηνπξγεί κηα 

θνηλσλία απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη θαη μεθηλά λα παξάγεη ηζηνξία
125

. Οη 

παξαδνζηαθέο ζεσξίεο αζηηθήο αλάπηπμεο εζηηάδνληαη ζηε κνξθνινγία ησλ πφιεσλ 

θαη φρη ζηνπο κεραληζκνχο πνπ ηελ πξνθαινχλ. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο 

θαπηηαιηζηηθέο πφιεηο είλαη νη κεραληζκνί θαηαλνκήο ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ. 

Δλλννχκε δειαδή ηελ θαηνηθία, ηελ ππνδνκή, ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα αγαζά 

ζπιινγηθήο θαηαλάισζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ θη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ γεληθφηεξα. Έηζη, νη κεραληζκνί απηνί επελεξγνχλ ζηελ 

νηθηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεζπζκνχ θαη επεξεάδνληαη απφ απηή. Οη θπξίαξρεο 

ηάμεηο θαηά βάζε επηιέγνπλ ην ρψξν θαηνηθίαο ηνπο ρσξίο θαλέλα πιηθφ πεξηνξηζκφ. 

Αληίζεηα, γηα ηηο θαηψηεξεο ηάμεηο ν νηθηζηηθφο ρψξνο απνθξπζηαιιψλεηαη 

κέζα απφ πιήζνο πεξηνξηζκψλ θαη αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ θαη κεηαβάιιεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ. Γηαθνξεηηθνί 

κεραληζκνί θαηαλνκήο ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αγνξά, ε 

θνηλφηεηα θαη νη γξαθεηνθξαηηθνί κεραληζκνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πιεζψξα 

δηαθνξνπνηήζεσλ αλάκεζα ζηηο νηθηζηηθέο νκάδεο, ηηο γεσγξαθηθέο δηαξζξψζεηο, ηελ 

ππθλφηεηα ησλ ζπλνηθηψλ θαη ησλ θαηνηθηψλ
126

. 

ηελ πεξίπησζε ηεο πφιεο ηεο Άξηαο ηα εβξατθά ζπίηηα δελ βξίζθνληαλ 

θνληά ζηε πλαγσγή φπσο ζηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο πφιεηο. Θα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ηνπνγξαθηθά νη ζπλνηθίεο ησλ Δβξαίσλ βξίζθνληαλ ζην θέληξν ηεο πφιεο 

θνληά ζηελ πιαηεία πνπ ζεσξνχληαλ ε πεξηνρή «Μνλνπιηφ». Ζ ζπλνηθία πνπ 

βξίζθνληαλ ηα εβξατθά ζπίηηα είλαη γλσζηή σο «εβξατθή» ή «εβξατθά» ή «νβξέτθα» 

φπσο καο ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα
127

. Ζ γεληθή παξάδνζε λα θηίδνληαη ηα ζπίηηα 

θνληά ζηε πλαγσγή αθνξνχζε ηελ πξψηε εβξατθή ζπλνηθία πνπ ήηαλ ζηνλ «ρην» 

ή «Σζηκέληα» ζηελ νδφ Φηιειιήλσλ, πνπ βξηζθφηαλ ην ζρνιείν . Ζ δεχηεξε εβξατθή 

                                                           
125

Βαζίιεο Γ. Νηηζηάθνο, Παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο δνκέο, εθδφζεηο Οδπζζέαο, 1991, ζει. 15-16.  
126

Βι. ρσξνζέηεζε ή κεραληζκνί θαηαλνκήο ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ ζην Λίια Λενληίδνπ, Πφιεηο ηεο 

ησπήο, εξγαηηθφο επνηθηζκφο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, 1909-1940, Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ 

Ίδξπκα ΔΣΒΑ, 2001, ζει. 12-13 
127

χλεζεο θαηλφκελν αθφκε θαη ζήκεξα γηα λα δψζνπλ νδεγίεο νη παιηνί αξηηλνί γηα κηα ηνπνζεζία 

πξνο ηελ νδφ Φηιειιήλσλ λα ιέλε: «είλαη εθεί πίζσ πξνο ηα νβξέτθα».  



43 
 

ζπλνηθία βξηζθφηαλ ζηελ νδφ Κνπκνπλδνχξνπ, λπλ Μαθξπγηάλλε, θνληά ζηε 

πλαγσγή «Πνπιηέδα» θαη ε ηξίηε βξηζθφηαλ ζηελ πιαηεία Βφτδαξνπ θνληά ζηε 

πλαγσγή «Γθξέθα». Δπίζεο, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο εχπνξσλ Δβξαίσλ νη 

νπνίνη δελ θαηνηθνχζαλ ζε ζπλνηθίεο αιιά ήηαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο
128

. 

ηηο ζπλνηθίεο δεκηνπξγνχληαλ ππαξθηέο αληηζέζεηο· φρη κφλν θνηλσληθέο 

αιιά αληηζέζεηο πνπ πξνθαινχληαλ απφ ηελ ηξηβή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο εμαηηίαο ηεο 

ζπλχπαξμεο ηφζσλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ. Ο γείηνλαο είρε κηα μερσξηζηή ηδηφηεηα 

επεηδή γλψξηδε ζρεδφλ ηα πάληα γηα ηα άηνκα πνπ έκελαλ δίπια ηνπ. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη έλα είδνο παξέκβαζεο ηνπ ελφο ζηε δσή ηνπ άιινπ. Απφ ην επξχηεξν 

ζχλνιν ηεο ζπλνηθίαο θαη ηεο γεηηνληάο, ην ζπίηη ήηαλ ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ην άηνκν 

είρε ηελ δπλαηφηεηα λα απνκνλσζεί θαη λα εθθξαζηεί ειεχζεξα. Ζ νηθία είλαη κηα 

απηή απφδεημε ηεο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη ν ρψξνο ηνπ ζπηηηνχ, σο θνηηίδα 

θνηλσληθήο δσήο θαη παξαγσγήο πνιηηηζκνχ
129

.  

Σα πεξηζζφηεξα εβξατθά ζπίηηα είραλ παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπήο· ήηαλ 

κνλψξνθα θαη ειάρηζηα ήηαλ ηζφγεηα ή ηξηψξνθα. Μεξηθά απφ απηά είραλ απιή θαη 

θήπν. Σν εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ είλαη ν ρψξνο απηφο ζηνλ νπνίν αληαλαθιψληαη νη 

αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο φπσο ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δηάηαμε ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Μέζα απφ απηά θαλεξψλεηαη επίζεο ε ζέζε ηνπ θάζε αηφκνπ 

φπσο επίζεο θαη ε θαιαηζζεζία, ε εκκνλή ζηελ παξάδνζε ή ε επηξξνή απφ ηηο 

επηηαγέο ηεο κφδαο. ηελ πεξίπησζε ησλ ζπηηηψλ πνπ εμεηάδνπκε θάζε έλα απφ απηά 

είρε έλα κηθξφ δσκάηην ζην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα απνζεθεπηνχλ ξνχρα ή ηξφθηκα. 

Σν πιπζηαξηφ ηνπο ήηαλ ζην ππφγεην ελψ πην παιηά έπιελαλ ηα ξνχρα νη γπλαίθεο ζε 

ζθάθε. Σν εζσηεξηθφ ησλ δσκαηίσλ ήηαλ απιφ ρσξίο βαξηά έπηπια, πνιιά 

αληηθείκελα ή θάδξα ζηνπο ηνίρνπο. ηνπο ηνίρνπο θξεκνχζαλ θσηνγξαθίεο ησλ 

φζσλ είραλ πεζάλεη
130

 ή ηνπνζεηνχζαλ θσηνγξαθίεο απφ ην γάκν ηνπ δεπγαξηνχ. ην 

θαζηζηηθφ, φπσο θαη ζηηο θξεβαηνθάκαξεο ρξεζηκνπνηνχζαλ κπάληεο πθαληέο ή 

ζηακπσηέο ζε δηάθνξα ρξψκαηα θαη ζρέδηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία. ηελ 

θεληξηθή είζνδν θάζε ζπηηηνχ φπσο θαη ζηελ είζνδν θάζε δσκαηίνπ ζην επάλσ δεμί 

κέξνο ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ε «κεδνπδά» φπσο θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ ή 

                                                           
128

 Σζηιηγηάλλεο, φ.π., ζει. 95 
129

Μηραήι Γ. Μεξαθιήο, Διιεληθή Λανγξαθία, θνηλσληθή ζπγθξφηεζε, ήζε θαη έζηκα, ιατθή ηέρλε, 

εθδφζεηο Οδπζζέαο, 2004, ζει. 33.  
130

Σξφπνο δηαηήξεζεο ηεο κλήκεο γηα φζα άηνκα είραλ θχγεη απφ ηε δσή. Αθφκε θαη ζήκεξα νη 

θσηνγξαθίεο δελ θξεκηνχληαη ζηνλ ηνίρν αιιά ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε έπηπια ζε εκθαλέο ζεκείν.  
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ησλ εξγαζηεξίσλ
131

. Διάρηζηνη ήηαλ νη Δβξαίνη ηεο Άξηαο πνπ ήηαλ ηδηνθηήηεο 

αθηλήησλ
132

. Ο παηέξαο ηνπ Α. Δπηαμία ήηαλ δηθεγφξνο ηεο Δβξατθήο Κνηλφηεηαο 

Άξηαο, νη γλψζεηο ηνπ γηα ηνπο Δβξαίνπο ήηαλ δεδνκέλεο φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο 

εμαηηίαο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ πνπ δηαηεξνχζε ε νηθνγέλεηα ηνπ κε ηελ Δβξατθή 

Κνηλφηεηα. Μηα ζρέζε φρη κφλν ζπκθέξνληνο αιιά νπζηαζηηθήο θηιίαο. 

 

«[--]αιιά ζπκάκαη ηα ζπίηηα ηνπο μέξεηο ήηαλ πξνο ηε ζπλνηθία Σζηκέληα γηα λα 

θαηαιάβεηο ζηελ νδφ Φηιειιήλσλ. ια ηα νηθφπεδα ηνπο θαη ηα ζπίηηα ηνπο 

ήηαλ κηθξά θαη ζηελά ζαλ θέξη κπνη (γειάεη). Ναη λαη έηζη ζε ηέηνην ζρήκα 

ζηελφκαθξα. Απηφ πνπ ζπκάκαη θαη κνπ έθαλε εληχπσζε πάληα ήηαλ φηη είραλ 

δίπια ηνπο ζηα ζπίηηα, εεε είραλ πεγάδηα. Ήζειαλ λα είλαη απηφλνκνη απφ 

λεξφ
133

. Δίραλ δσκάηηα θαη ήηαλ δηψξνθα ηα ζπίηηα. Απφ ηα πην σξαία πνπ 

ζπκάκαη ήηαλ ηνπ Μηδάλ, ε ηνπ Ηζάαθ Μηδάλ. Ξερψξηδε γηαηί ήηαλ ην πην ςειφ, 

θαη ήηαλ ζην θέληξν. Απέλαληη απφ ην παιηφ Αξηηλφ
134

, εθεί ήηαλ κεηά ην ζπίηη 

ηνπ πξψελ δεκάξρνπ ηνπ Βάγηα πνπ πέζαλε. Γεληθά ηα ζπίηηα ηνπο ήηαλ 

πεξηπνηεκέλα θαη βξίζθνληαλ ζην θέληξν γηα λα έρνπλ θαη πξφζβαζε ζηα 

καγαδηά ηνπο γηαηί απηνί ήηαλ πνπ θξαηνχζαλ ζρεδφλ φιν ην εκπφξην ηεο 

πφιεο. ια ηα ζπίηηα άιιαμαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κφλν ηα καγαδηά ηνπο 

πνπ είλαη δηαηεξεηέα· έρνπλ κείλεη αλέπαθα».(Άξεο Δπηαμίαο
135

) 

Οη Δβξαίεο ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηηο Υξηζηηαλέο σο θαιέο λνηθνθπξέο φπσο 

ζεσξνχλ θαη νη ίδηεο φηη είλαη. ην ζέκα ηεο λνηθνθπξνζχλεο νη Υξηζηηαλέο θαη νη 

Δβξαίεο είλαη ηζάμηεο «Πνιχ φκνξθα ζνπ ιέεη θαη θαζαξά θαη ηαρηνπνηεκέλα, ζα λα 

κπήθεο ζε έλα ζπίηη ρξηζηηαληθφ». Απηφ ήηαλ ζηνηρεηφ ζεκαληηθφ γηα ηε γπλαίθα ηεο 

επνρήο εθείλεο θαζψο νη πεξηζζφηεξεο δελ εξγάδνληαλ αιιά δηαθξίλνληαλ γηα ηε 

καγεηξηθή ηνπο. Οη γπλαίθεο έθαλαλ αλαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπηηηψλ αιιά θαη 

ζηα θαγεηά πνπ ήηαλ ζαλ ηα ρξηζηηαληθά φπσο ηνλίδεηαη θαη ζηελ παξαθάησ 

                                                           
131

 Ζ «κεδνπδά» είλαη έλα ζξεζθεπηηθφ ζχκβνιν γηα ηνπο Δβξαίνπο ην νπνίν ήηαλ έλα κηθξφ θνκκάηη 

πεξγακελήο κε γξακκέλεο ηηο δπν πξψηεο παξαγξάθνπο ηεο «εκά». Σν ηνπνζεηνχζαλ ζηελ πφξηα γηα 

λα ππνδειψζνπλ ηελ παξνπζία ηνπ ζενχ. Ήηαλ έλαο ηξφπνο θαζαγηαζκνχ ηφζν ηνπ ρψξνπ φζν θαη ησλ 

αλζξψπσλ πνπ δηέκελαλ ζ‟ απηφλ. Βι. Chaim Peare θαη Reubens Brookes, Βαζηθέο αξρέο Ηνπδατζκνχ, 

Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην Διιάδνο, 1997, ζει. 76.  
132

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ηα εβξατθά ζπίηηα, Κσλζηαληίλνπ Α. Σζηιηγηάλλε, φ.π., ζει. 99.  
133

Γηα ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ βι. ην λεξφ ζηελ ειιεληθή ιατθή παξάδνζε ζην Βαζίιεο Γ. 

Νηηζηάθνο, Λανγξαθηθά Δηεξφθιεηα, εθδφζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα 1997, ζει. 53-64.  
134

 Δλλνεί καγαδί ζηελ Άξηα, εζηηαηφξην, ην νπνίν έθιεηζε πξηλ ιίγα ρξφληα αιιά αθφκε θαη ζήκεξα 

απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο πνιίηεο.  
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 πλέληεπμε γξαπηή απφ Κ. Αγγέιε, Άξηα, 17/09/2016.  
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ζπλέληεπμε. Ζ θνπδίλα είλαη ζηνηρείν πνιηηηζκνχ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

κηιάκε γηα θνηλφ πνιηηηζκφ. Με ηε θξάζε ηελ θνπδίλα ηε δηθηά καο καγεηξεχαλε 

δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπλχπαξμε ησλ αλζξψπσλ ηεο ίδηαο πφιεο πνπ δνπλ ζηελ ηδία 

ρψξα αιιά δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην ζξήζθεπκα. ηνηρείν, βέβαηα, πνπ έκκεζα 

ζίγεηαη θαζψο ε πιεξνθνξήηξηα δελ είδε αλ ππήξραλ εηθφλεο δηθέο ηνπο θαη ην ηνλίδεη 

γηα λα δείμεη ηε δηαθνξά απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο. Γελ ήηαλ αηκνβφξνη φπσο αλαθέξεη. 

Μέζα απφ ηα ιεγφκελα ηεο πξνθχπηεη ην ζηνηρείν πνπ είρε παγησζεί ζηε ζπλείδεζε 

ησλ πεξηζζνηέξσλ θαη  θνβνχληαλ ηνπο Δβξαίνπο γηαηί νη Δβξαίνη έπηλαλ ην αίκα ησλ 

αλζξψπσλ κε ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα. Σα ζπίηηα θαη ην θαγεηφ ήηαλ θάηη πνπ 

κνηξάδνληαλ νη Δβξαίνη κε ηνπο Υξηζηηαλνχο αιιά ε ζξεζθεία ήηαλ ην ζηνηρείν πνπ 

ηνπο ρψξηδε. Ζ πιεξνθνξήηξηα Αγγειηθή Φπιινχ εμαηηίαο ηνπ εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο πθαζκάησλ πνπ δηαηεξνχζε κε ην ζχδπγν ηεο αλέπηπμε ζηελέο ζρέζεηο 

κε ηνπο Δβξαίνπο εκπφξνπο πνπ δηαηεξνχζαλ θαηαζηήκαηα ζηελ νδφ «θνπθά», νη 

ζρέζεηο ηνπο ήηαλ ηφζν ζηελέο ψζηε αληάιιαζαλ επηζθέςεηο ζηα ζπίηηα. Δπίζεο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο αλέθεξε εθηφο καγλεηνθψλνπ φηη ην Δβξατθφ δεπγάξη 

ηνπο είρε βνεζήζεη δίλνληαο ζπκβνπιέο πάλσ ζε επαγγεικαηηθά ζέκαηα, γηαηί νη 

Δβξαίνη ήηαλ θαιχηεξνη έκπνξνη απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο. Παξαθάησ αθνινπζεί 

απφζπαζκα απφ ηελ επίζθεςε ζε εβξατθφ ζπίηη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ε ίδηα βίσζε απηή 

ηελ εκπεηξία θαζψο, φπσο, ζπκάηαη είρε ην άγρνο λα δεη αλ ηα εβξατθά ζπίηηα είραλ 

θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ρξηζηηαληθά.  

«Ο Γηνπδέπε
136

 καο είπε «Φέηνο, εεε ζήκεξα ζα ζαο έρσ κνπζαθηξένπο ζην 

ζπίηη! Πήγακε ζην ζπίηη, ζηελ θπξία Κνχια, καο πεξηπνηήζεθε, καο είρε φκνξθα 

εθεί πέξα θξεαηάθηα ζνπξσηφ θαη ξπδάθη ζνπξσηφ, εθεί πέξα πξψηε θνξά γηαηί 

εκείο παιηά εθεί πάλσ ζηελ κάλα κνπ ξπδάθη ζνπξσηφ δελ ην μέξακε, κεηά ην 

έκαζα θαη ην καγείξεπα θη εγψ ζπίηη κνπ. Σν είρε ζε κπνι θαη ην είρε έηζη ζην 

ζην πηάην ζηξνπκπνπιφ θαη δίπια ην ην κεδέ κε ηε ζάιηζα. αιαηηθά θαη φια 

απηά θαη γιπθίζκαηα, καο πεξηπνηήζεθαλ πνιχ σξαία νη άλζξσπνη. Θέισ λα 

πσ φηη ηελ θνπδίλα ηελ δηθή καο καγεηξεχαλε. ηα θαγεηά; ηα δηθά καο! Κη φηαλ 

ήξζαλ θη εδψ απηνί φηαλ ήηαλ γηνξηή ηνπ αλδξφο κνπ ηνλ Γελάξε, παίξλαλ θαη 

ηνχξηα θη εξρφηαλ ζην ζπίηη γηα ρξφληα πνιιά. Διιεληθά δειαδή. Μηινχζαλ 

σξαία δειαδή επ επζαξζψο ηα ειιεληθά. Καη πνιχ επηθνηλσληαθνί. Γελ ήηαλ 
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Ο Γηνπδέπε ήηαλ Δβξαίνο ν νπνίνο δηέκελε ζηελ Άξηα αιιά φηαλ δηαιχζεθε ε εβξατθή θνηλφηεηα 
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άλζξσπνη αηκνβφξνη. Πνιχ ζπλεξγάζηκνη. Οη θνπξηίλεο ζπκάκαη, ηα θεξα ηα 

κάηηα γχξα, ην ηξαπέδη, ε θνπδίλα ηεο, ηα θνπδηληθά ηεο φια. Πνιχ φκνξθα ζνπ 

ιέεη θαη θαζαξά θαη ηαρηνπνηεκέλα, ζα λα κπήθεο ζε έλα ζπίηη ρξηζηηαληθφ. Άκα 

δελ είδα εηθφλεο, δελ είδα ηέηνηα. α κήπσο ηψξα βιέπνπκε παληνχ;». 

(Αγγειηθή Φπιινχ
137

) 

Δδψ δηαθξίλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο ησλ Δβξαίσλ θαη Υξηζηηαλψλ κε ηε θξάζε 

κηινχζαλ επζαξζψο ηα ειιεληθά. Θέιεη λα δειψζεη φηη ηα κηινχζαλ θαιά αξά ελψ 

ηνπο ζεψξεη ζηε δηθή ηεο ζπλείδεζε σο θάηη δηαθνξεηηθφ ζηελ νπζία δελ ήηαλ ηφζν. 

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αθφκε θαη αλ νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα πνπλ θαη λα 

ζπκεζνχλ κφλν ηα θαιά ζηνηρεία ησλ Δβξαίσλ θαη λα βγάινπλ κηα σξαηνπνηεκέλε 

εθδνρή ζηελ νπζία ηα ιφγηα ηνπο ηα ίδηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θξχβνπλ κηα 

αληίζεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137
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3) Γεηηνληά θαη ζρέζεηο 

 

Οη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ζρέζεηο -θνηλσληθέο 

ζρέζεηο- κεηαμχ αηφκσλ πνπ κνηξάδνληαη έλαλ θνηλφ πνιηηηζκφ. Μηα θνηλσλία κπνξεί 

λα πεξηγξαθεί σο ην άζξνηζκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Σε βαζηθή έλλνηα 

απνηεινχλ νη ζρέζεηο πνπ απνθηνχλ νληφηεηα θαζψο απηέο ζπλαξζξψλνληαη αλάκεζα 

ζηα θνηλσληθά γεγνλφηα θαη ζην ζχλνιν ησλ θαηλνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

θνηλσλίεο
138

. Οη άλζξσπνη ρηίδνπλ ζπίηηα θαη αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε απηνχο πνπ 

έρνπλ δίπια ηνπο. Οη Δβξαίνη δελ έκελαλ ζε δηαθνξεηηθή πεξηνρή απνκνλσκέλε· 

αληίζεηα έκελαλ ζην θέληξν ηεο πφιεο έρνληαο σο γείηνλεο ρξηζηηαλνχο κε ηνπο 

νπνίνπο είραλ θαζεκεξηλή επαθή θαη αλέπηπζζαλ ζρέζεηο. 

«Ζ κακά είρε ζρέζεηο κε κία γεηηφληζζα. Δίραλ θάηη γαιέηεο, ζπγθεθξηκέλα πνπ 

ηα είραλ κφλν νη Δβξαίνη, γαιέηεο. Απηά ήηαλ θάηη ζαλ θνπινπξάθηα ζθιεξά 

ιεπηά. Θπκάκαη έδηλε ε θα ίκνπ ζηα παηδηά ηεο γεηηνληάο θαη κνπ έδηλε θαη 

εκέλα, θάηη γαιέηεο λαη ελ ησ [--] ήηαλ θαη κία ρξηζηηαλή εδψ ζηε γεηηνληά καο 

πνπ αγάπεζε έλαλ Δβξαίν. ηελ πίζηε ηνπο είλαη πηζηνί. Γελ αιιάδνπλ εχθνια 

πίζηε. Λνηπφλ, ελψ απηνί αγαπηφληνπζαλ πνιχ, νχηε ε ρξηζηηαλή γηλφηαλ 

Δβξαία, βέβαηα, αιιά νχηε θαη ν Δβξαίνο ρξηζηηαλφο θαη ζπδνχζαλ καδί. 

Δξρφηαλ έλαο παπάο λα ηνπο ρσξίζεη. Γελ ην ρσξνχζε ε ςπρή ηνπ λα είλαη ε 

ρξηζηηαλή κε ηνλ Δβξαίν. Δξρφηαλ, εξρφηαλ, πήγαηλε ζπλέρεηα εθεί. Καη κάιηζηα 

ν παπάο δελ κε άθελε λα πεγαίλσ πξνο ηα εθεί, κε ραιάζνπλ ηα ρξεζηά κνπ 

ήζε (γειάεη)».(Σξηαληαθχιινπ Διεπζεξία
139

) 

ε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο δηαγξάθνληαη νη θηιηθέο ζρέζεηο Δβξαίσλ θαη 

ρξηζηηαλψλ. Ο έλαο ζπκβνχιεπε ηνλ άιινλ. Οη Υξηζηηαλνί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

πηνζεηνχζαλ ζηνηρεία απφ ηνπο Δβξαίνπο θαη αληίζηξνθα. Ο Κ. Σζηιηγηάλλεο, ν 

νπνίνο έγξαςε βηβιίν γηα ηελ Δβξαίνπο ηεο Άξηαο, απφ κειεηεηήο γίλεηαη ν ίδηνο 

πιεξνθνξεηήο θαη κέζα απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ δηαγξάθεηαη ην ζηνηρείν ηεο 

επγλσκνζχλεο πνπ ηνλ δηαθαηέρεη γηα ηνπο Δβξαίνπο πνπ δηαηεξνχζαλ θηιηθέο 

ζρέζεηο κε ηνλ πάηεξα ηνπ θαη ηνλ ζπκβνχιεπζαλ πξηλ μεζπάζεη ν πφιεκνο πσο ζα 
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Βαζηιηθή Ρφθνπ, Ζ παξαδνζηαθή θνηλσλία, απφ ηε κεγάιε ζπλέρεηα ζηε κεγάιε δηάξθεηα, Ησάλληλα 
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έπξεπε λα πξνγξακκαηίζεη ηε δσή ηνπ ψζηε λα κελ έρεη κεγάιν πξφβιεκα απηφο θαη 

ε νηθνγέλεηα ηνπ.  

«[--]Σν νηηδήπνηε θάλσ θαη είκαη ζήκεξα ην ρξσζηψ ζε απηνχο. Ο παηέξαο 

κνπ ν Σάζνο ήηαλ δεξκαηέκπνξνο ζηελ Άξηα, θαη κνπ είρε εθκπζηεξεπηεί φηη 

πξηλ μεζπάζεη ν β’ παγθφζκηνο πφιεκνο ν Γαβξηήι ακπάο πνπ ήηαλ θαη απηφο 

δεξκαηέκπνξνο εδψ, ζα ηνπο έιεγε θάπνηνο θαη αληαγσληζηέο ηνπ είπε: «Σάζν, 

λα έρεηο ζχλεζε θαη ινγηθή θάλε ηα ρξήκαηα ζνπ ιίξεο γηαηί έξρεηαη πφιεκνο ζα 

είλαη δχζθνια ηα πξάγκαηα ζα πεηλάζνπκε». Ο παηέξαο κνπ επηπρψο άθνπζε ηε 

ζπκβνπιή ηνπ. Μάδεςε ιίξεο κεηά ηελ πξνηξνπή ηνπ ακπά. Απηά ηα ρξήκαηα 

ήηαλ πνπ βνήζεζαλ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη αξγφηεξα κε βνήζεζαλ θαη κέλα λα 

πάσ λα ζπνπδάζσ. Να ζπνπδάζεηο εθείλε ηελ επνρή δελ ήηαλ εχθνιν φπσο 

ζήκεξα. Αλ δελ ήηαλ ν ακπάο λα δψζεη ηε ζπκβνπιή απηή ηη ζα θάλακε;».(Κ. 

Σζηιηγηάλλεο
140

) 

Σα κέιε ηεο θάζε νηθνγέλεηαο ησλ Δβξαίσλ είλαη δεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη απηή 

ε εηθφλα βγαίλεη θαη πξνο ηα έμσ. Δίλαη άλζξσπνη ήξεκνη, θξφληκνη, λνηθνθχξεδεο 

θαη θαινί νηθνγελεηάξρεο πνπ δελ πξνθαινχλ. Θα ιέγακε φηη είλαη έλα κνηίβν 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαληάηαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο
141

.Σελ Κπξηαθή πήγαηλαλ 

πεξίπαην θαη θάζνληαλ ζηα ρξηζηηαληθά θαθελεία γηα λα πηνπλ θαθέ ή αλαςπθηηθφ 

ελψ απέθεπγαλ ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά. 

 

«Θπκάκαη ηφηε παιηά εθεί ζην άγαικα ηνπ Κξπζηάιιε. Τπήξρε έλα θαθελείν ηνπ 

Κξπζηάιιε ην ιέγακε θαη ε βφιηα καο πήγαηλε κέρξη εθεί. Δθεί κπξνζηά απφ εθεί 

γηλφηαλ ην λπθνπάδαξν πνπ ιέγακε ηφηε. Φάρλακε φινη λα βξνχκε ηξαπέδη λα 

θαζίζνπκε θαη πνηνλ δελ έβιεπεο ηφηε. Σηο Κπξηαθέο πήγαηλαλ φιεο νη νηθνγέλεηεο 

γηα λα θάλε ην γιπθφ ηνπο θαη λα πηνπλ ην αλαςπθηηθφ ηνπο ήηαλ πνιχ σξαία. 

Θπκάκαη κε πήγαηλαλ θαη κέλα νη γνλείο κνπ εθεί θαη ήκαζηαλ φινη καδί, ήηαλ 

πνιχ σξαία». Έβιεπεο θαη Υξηζηηαλνχο θαη Δβξαίνπο κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο λα 

θάλνπλ βφιηα. Οη άληξεο νη Δβξαίνη ήηαλ πνιχ πεξηπνηεκέλνη ζηελ εκθάληζε κε 

ηα θνπζηνχκηα θαη ηηο γξαβάηεο ηνπο. Οη δε γπλαίθεο απφ ηελ άιιε ζπκάκαη φηη 
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 πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε, Άξηα, 05/05/2014, βι. παξάξηεκα ζει. 204.  
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Βι. Λήδα Παπαζηεθαλάθε, «Άλζξσπνη ηαπεηλνί, θξφληκνη, λνηθνθπξεκέλνη θαη θαινί 

νηθνγελεηάξρεο…», Πξνο κηα θνηλσληθή Ηζηνξία ηεο Δβξατθήο Κνηλφηεηαο ησλ Ησαλλίλσλ ηνλ 20
ν
 

αηψλα, ζην Δβξατθέο Κνηλφηεηεο αλάκεζα ζε αλαηνιή θαη Γχζε, 15
νο

-20
νο

 αηψλαο: Οηθνλνκία, 

θνηλσλία, πνιηηηθή, πνιηηηζκφο, Πξαθηηθά Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ(Ησάλληλα, 21-23 Μαΐνπ 

2015), εθδφζεηο Ηζλάθη, Ησάλληλα 2016, ζ. 127-144.  
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ληχλνληαλ κε πνιχ σξαία θνξέκαηα. Δίραλ θαη ηα καγαδηά απηνί κε ηα πθάζκαηα 

θαη ηα ξνχρα ηνπο ηα έξαβαλ κνδίζηξεο ζην ζπίηη ή ηα έξαβαλ νη ίδηεο. Ήηαλ 

πάληα θαζαξέο, φκνξθεο θαη πεξηπνηεκέλεο, πνιχ λνηθνθπξέο θαη αζρνινχληαλ 

πνιχ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Δκείο εδψ πνπ κέλακε πξνο ηα πάλσ δελ είρακε ζηε 

γεηηνληά καο Δβξαίνπο γηα γεηηφλνπο απηνί είραλ ζπίηηα πξνο ην θέληξν. Οχηε ζην 

ζρνιείν είρα ζπκκαζήηξηεο Δβξαίεο, εγψ ηνπιάρηζηνλ νχηε ε αδεξθή κνπ. Αιιά 

δελ ζα είρα θαη ζέκα λα θάλσ παξέα φινη ην ίδην ήκαζηαλ. Οη γνλείο κνπ φκσο 

θαληάδνκαη δελ ζα ηνπο άξεζε δελ ζα πξέπεη λα ην έβιεπαλ κε θαιφ κάηη. Γελ 

είραλ πξφβιεκα κε ηνπο αλζξψπνπο αιιά επεηδή ήηαλ άιιεο ζξεζθείαο ήηαλ απηφ 

πνπ ιέκε απφ καθξηά θαη αγαπεκέλνη».(Καίηε Εηψξε
142

) 

Οξηζκέλνη ρξηζηηαλνί γνλείο απέηξεπαλ ηα παηδηά ηνπο λα πάλε ζηε πλαγσγή 

νχηε λα πεξλάλε απφ θεη θαζψο θνβφληνπζαλ κήπσο αιιαμνπηζηήζνπλ. πσο ιέγαλε 

ραξαθηεξηζηηθά: «Μελ πάηε ζηε πλαγσγή, γηαηί ζα ζαο βάινπλ ζε βειφλεο
143

». Δλίνηε 

ηνπο απέδηδαλ θαη καγηθέο ηδηφηεηεο
144

. Απφ ηελ άιιε νη Δβξαίνη γνλείο κέρξη ην 1940 

δελ άθελαλ ηηο θφξεο ηνπο λα πεγαίλνπλ ζην γπκλάζην επεηδή ππήξρε ν θφβνο 

ζχλαςεο ζρέζεσλ κε θάπνηνλ Υξηζηηαλφ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε ζπλέληεπμε 

παξαπάλσ. Τπήξραλ αξκνληθέο ζρέζεηο αιιά δελ επηδηψθνληαλ νη κεηθηνί γάκνη. 

Αθφκε, θαη ε είδεζε εξσηηθήο ζρέζεο κεηαμχ Δβξαίσλ θαη Υξηζηηαλψλ ήηαλ ηθαλή 

γηα λα μεζπάζεη ζθάλδαιν. 

«έηπρε κία ζπκθνηηήηξηα ηεο θφξεο καο ηεο κεγάιεο πνπ είρε έλα δεζκφ εδψ 

ρξφληα. Βα Βαζηαξνχρα ιεγφηαλ ε θνπέια. Απηή γλσξίζηεθε κε έλαλ Δβξαίν ε 

θνπέια. Σεο έιεγε ε ζπγαηέξα κνπ <<Λέλα… απνηξαβήμνπ! Γελ είλαη ζσζηφ 

απηφ πνπ θάλεηο. Σειηθά ηνλ παληξεχηεθε ην ην ηνλ Μίλν! έθαλαλ δχν παηδάθηα 

έλα αγφξη πξψηα θη έλα θνξηηζάθη. Σν θνξηηζάθη φηαλ απηνθηφλεζε απηή ζα ηαλ 

ηξηψ ρξνλψλ. Σε γέιαζε απηή θαη ηα βξήθε κε θάπνηα Δβξαία απηφο πάιη 

κπιέρηεθε θη απηήλ φηαλ ην έκαζε ζηελνρσξήζεθε πάξα πνιχ. Σειηθά 

απηνθηφλεζε. Καη ην καζέ ε ζπγαηέξα κνπ θαη ηεο έιεγε «Μελ ην παίξλεηο έηζη 

βξε Λέλα! Μελ ην παίξλεηο!» «Γελ κπνξψ! Αααιιαμνννπίζηεζα εγψ γηα απηφλ 

αιιαμνπίζηεζα θαη ηψξα λα κνπ ην θάλεη απηφ!» θαη ηειηθά απηνθηφλεζε. Πάεη 

                                                           
142

 πλέληεπμε γξαπηή απφ Κ. Αγγέιε, Άξηα, 05/02/2014.  
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 Βι Διπηδνθφξν Ηληδέκπειε, φ.π., Υξνληθά, ηρ. 182, 2002, ζει. 11-14.  
144

Ο Κψζηαο Βάγηαο ζε ιφγν ηνπ αλαθέξεη: «ηελ παξνπζία ησλ Ηζξαειηηψλ ζηελ Άξηα, ζπκάκαη απφ 

κηθξφ παηδί, ηελ κεγάιε θαληαζία πνπ είρακε ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπο. Πηζηεχακε φηη ηα παηδηά ηνπ 

Γαπίδ είραλ έξζεη απφ καγηθέο καθξηλέο ρψξεο, φηη θαηείραλ κπζηθά πινχηε, φηη είραλ ηζηνξηθά κπζηηθά, 

φηη αλ ήζειαλ κπνξνχζαλ λα θαηαθέξνπλ ηα πάληα». Βι. Κψζηαο Υαξηι. Βάγηαο, φ.π., ζει. 229.  
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ρακέλε! Απφ ηνλ Δβξαίν. ηαλ πέζαλε θαη πάεη ε θφξε κνπ κνπ ιέεη <<Πσ, πσ 

κακά>> ιέεη <<δελ βάιαλε έηζη, ηελ είραλ καδεκέλε θαη ηε δέζαλε κε έλα 

ζεληφλη γχξσ γχξσ, γχξσ γχξσ, ρέξηα πφδηα θαη ηελ βαιαλ κπξνχκπηα>> ιέεη / 

έηζη έρνπλε η ζπλήζεηα απηνί. ην θνπηί κπξνχκπηα έηζη[--] Ζ κάλα ηεο δεη ε 

θαεκέλε εδψ δελ ηελ έρσ ξσηήζεη. Απφ ιεπηφηεηα δειαδή. Καη ιέσ θακηά θνξά 

λα ηελ πάξσ ηειέθσλν. Έρεη απνγνεηεπηεί θη απηή έρεη άιιε κηα θφξε ε 

γπλαίθα [--] αιιά ν θαεκφο θαεκφο ηεο κάλαο. Κη έηζη πάεη ρακέλε[--] <<Σα 

εγγφληα κνπ δελ ηα μαλαείδα>> κνπ είπε <<Απφ ηφηε>. Μνπ ιέγε θάπνηα θνξά 

πνπ ηε βξήθα. <<Κάλε ππνκνλή!>> ηεο είπα».(Αγγειηθή Φπιινχ
145

) 

 Δθηφο, απφ ην πεξηζηαηηθφ ηεο Βαζηαξνχρα, ππήξμε άιινο έλαο γάκνο πνπ είρε 

πξνθαιέζεη αίζζεζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Άξηαο. Μηα Δβξαία, ε ηέιια 

εξσηεχηεθε έλαλ Υξηζηηαλφ ελάληηα ζηε ζέιεζε ησλ γνληψλ ηεο. Ο Υξηζηηαλφο ηελ 

έθιεςε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο, θαη έδεζαλ καδί. Ζ θνπέια δελ είρε επαθέο κε ηνπο 

δηθνχο ηεο θαζψο ζεσξήζεθε κεγάιν ιάζνο πνπ απαξλήζεθε ηελ πίζηε ηεο αιιά θαη 

επεηδή ηελ έθιεςαλ απφ ην ζπίηη κε απνηέιεζκα λα δηαζπξζεί ε ππφιεςε ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

«Ζ ηέιια ήηαλ Δβξαία θαη παληξεχηεθε αδεξθφ ηνπ παηέξα ηνπ Κ. πνπ ήηαλ 

βνπιεπηήο, ππνπξγφο. Καη ην ζπίηη ηεο ήηαλε πνπ είλαη ηψξα ζηε Φηιειιήλσλ 

πνπ ήηαλ ε ηξάπεδα ε «Πξνπαλθ» απηφ ήηαλ ην ζπίηη πνπ έκεηλε απηνχ έκεηλε ε 

εβξαία απηή. Ζ νπνία πέζαλε εδψ ρξηζηηαλή εε έγηλε ρξηζηηαλή, βαθηίζηεθε, γηα 

λα κπνξέζεη λα γίλεη ν γάκνο. Ζ νχια ε Βαζηαξνχρα έγηλε εβξαία ήηαλ κηθξή 

ε νπνία αξλήζεθε ην ρξηζηηαληζκφ, πάηεζε ην ζηαπξφ εεε θαη έγηλε ν γάκνο ηεο 

ζηε ζπλαγσγή ζηε Λάξηζα, εβξατθφο, απηή έγηλε εβξαία θαη κεηά ην κεηάλησζε 

θαη απηνθηφλεζε/».(Αγγειηθή Κνιηνχ καδί κε ηνλ Βαζίιε Παπαληθνιάνπ
146

) 

Σν πην γλσζηφ «ζθάλδαιν» γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Άξηαο ηφζν απφ ηε 

ρξηζηηαληθή πιεπξά φζν θαη απφ ηελ εβξατθή πνπ κέλεη αλεμίηειν ζηε κλήκε ησλ 

θαηνίθσλ ήηαλ ε αιιαγή πίζηεο ηνπ ηέσο ξαββίλνπ ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο ηεο 

Άξηαο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο ζπκνχληαη θαη αλαθέξνπλ ην 

πεξηζηαηηθφ ηνπ Παχινπ Φσηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ή ζε άζρεηε 

ρξνληθή ζηηγκή. Ο Φσηίνπ απαξλήζεθε ηελ πίζηε ηνπ ην 1952 θαη βαπηίζηεθε 
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 πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε, Άξηα, 10/07/2016, βι. παξάξηεκα ζει. 94.  



51 
 

Οξζφδνμνο Υξηζηηαλφο ζηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Άξηαο. Απνθφπεθε απφ ηελ εβξατθή 

θνηλφηεηα θαη δνχιεςε σο λεσθφξνο
147

 ζηελ εθθιεζία γηα λα κπνξέζεη λα δήζεη κε 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Απηφ ήηαλ έλα κεγάιν πιήγκα γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ην 

νπνίν δελ κπφξεζε λα ζπγρσξέζεη θαη απνκφλσζε ηφζν ηνλ άληξα φζν θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ, αθνχ πξψηα πξνζπάζεζαλ λα ηνλ κεηαπείζνπλ ψζηε λα μαλαγπξίζεη 

πίζσ ζηνλ Ηνπδατζκφ πξνζθέξνληαο ηνπ ππέξνγθα πνζά. Ο Φσηίνπ επεξεάζηεθε απφ 

ηνλ ηφηε κεηξνπνιίηε ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ ηειηθή ηνπ απφθαζε. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλφο φηη νη ηεξείο θαη νη ξαββίλνη δηαηεξνχζαλ θηιηθέο ζρέζεηο
148

 θαηά 

βάζε θαη δελ είραλ πξνθιεζεί αληηπαιφηεηεο κεηαμχ ηνπο, θαζψο ν έλαο ζεβφηαλ ηελ 

πίζηε ηνπ άιινπ. 

«Πξάγκαηη ηελ επνκέλελ εκέξαλ, πξψηελ εκέξαλ ηεο Πεληεθνζηήο ησλ 

Ηνπδαίσλ, κνπ παξνπζηάζζε νιφθιεξνλ ην πκβνχιηνλ ηεο Κνηλφηεηνο εηο ην 

ζπίηη κνπ θαηά ηαο έλδεθα (11) ην πξσί, δηά λα κε κεηαπείζνπλ πξνζθέξνληάο 

κνπ ππέξνγθα πνζά. Απηφ ηνχην έπξαμαλ θαη νη θαηαθζάζαληεο εθ Κεξθχξαο 

κεηέπεηηα ζπγγελείο κνπ. Αιι’εγψ πξνεηδνπνηεκέλνο ππφ ηνπ Κπξίνπ κνπ έκεηλα 

αθιφλεηνο, καδί κε ηελ νηθνγέλεηάλ κνπ, εηο ηελ κέιινπζαλ νξζήλ πίζηηλ, πνπ 

ζα ζπλεπιήξσλα βαπηηδφκελνο εηο ην φλνκα ηεο; Σελ επνκέλελ εηδνπνίεζα ηνλ 

εβαζκηψηαηνλ Μεηξνπνιίηελ Άξηεο θ.θ. εξαθείκ, ίλα βαπηίζε εκάο ηελ 8ελ 

Ηνπλίνπ 1952 εκέξαλ ηεο Πεληεθνζηήο θαηά ηελ Οξζφδνμνλ Δθθιεζίαλ. Μεηά 

δέθα εκέξαο ηελ Αλάιεςηλ ηνπ Κπξίνπ εκέξαλ Κπξηαθήλ ενξηήλ ηεο 

Πεληεθνζηήο θαη ψξαλ 12ελ κεζεκβξηλήλ εγέλεην ε βάπηηζίο καο, εκνχ θαη ησλ 

ηξηψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο κνπ ελψπηνλ ηνπ Κιήξνπ θαη ησλ Αξρψλ ηεο 

πφιεσο θαη πιήζνπο θφζκνπ, ππνινγηδνκέλνπ άλσ ησλ 3 ρηιηάδσλ. Απφ ηελ 

ηδίαλ φκσο εκέξαλ ηεο βαπηίζεψο καο ήξρηζαλ νη δησγκνί θαη αη ζπθνθαληίαη. 

Έδσζελ εηο εκάο ηέθλνλ άξξελ έπεηηα απφ 9 νιφθιεξα έηε πνπ είρνλ πεξάζεη 

απφ ηελ ηειεπηαίαλ καο ζπγαηέξα. 

Πξάγκαηη, κεηά παξέιεπζηλ ηξηψλ εηψλ απφ ηεο βαπηίζεψο καο θαη αθνχ πνιινί 

πξψελ Ηζξαειίηαη θαη λπλ αδειθνί καο ελ Υξηζηψ, πξνθαλψο άλεπ πίζηεσο 

δηέδηδνλ, φηη επεηδή δήζελ απεξλήζεκελ ηελ ζξεζθείαλ ησλ Παηέξσλ καο, 

αζπαζζέληεο ηνλ Υξηζηηαληζκφλ ε γπλή κνπ δελ πξφθεηηαη λα ηεθλνπνηήζε, θαη 

φηη κίαλ εκέξαλ πάιηλ ζα επηζηξέςσκελ εηο ηελ εβξατθήλ ζξεζθείαλ, κε 
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γλσξίδνληεο πξνθαλψο, φηη ε εβξατθή ζξεζθεία ήην πξφδξνκνο ηεο 

Υξηζηηαληθήο θαη φηη ν πξνβηβαδφκελνο δελ ππνβηβάδεηαη, ηνπο απέδεημε ν Θεφο 

ηνχην δηά ζαχκαηνο ηνλ Αχγνπζηνλ ηνπ 1955».(Παχινο Φσηίνπ
149

) 

 

 Ο Παχινο Φσηίνπ ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ αλαθεξφηαλ κε πάζνο ζηελ Οξζφδνμε 

Πίζηε θαη ζηε δχλακε πνπ ηνπ έδσζε ν Θεφο απνθαιχπηνληαο ηνπ ην ζσζηφ δξφκν. 

Ζ αιιαγή ηεο πίζηεο ξαβίλνπ ζε Υξηζηηαλφ Οξζφδνμν είλαη έλα ζηνηρείν
150

 πνπ 

εληφπηζα κέρξη ηε ζηηγκή νινθιήξσζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο 

Άξηαο. 
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4) πλαγσγή 

 

Δθηφο απφ ηα ζπίηηα, ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο Δβξαίνπο ήηαλ ε 

πλαγσγή
151

 ηνπο. ηελ πφιε πξηλ απφ ηελ θαηνρή ππήξραλ δπν πλαγσγέο ζε 

απφζηαζε 200 κέηξσλ ε κηα απφ ηελ άιιε. Οη πλαγσγέο απηέο φπσο έρνπκε 

αλαθέξεη ήδε πνιιέο θνξέο νλνκάδνληαλ «Γθξέθα» θαη «Πνπιηέδα». Σν Κεληξηθφ 

Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην έδσζε εληνιή ζηνλ Κ. Κσλζηαληίλε
152

 λα επηζθεθηεί ηηο 

εβξατθέο θνηλφηεηεο ζε φιε ηελ Διιάδα, λα θαηαγξάςεη ηηο θζνξέο θαη ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπο. Ζ πλαγσγή Γθξέθα είρε νηθνδνκεζεί ηνλ 15
ν
 αηψλα, 

μαλαθηίζηεθε ην 1852 θαη αλαθαηλίζηεθε ην 1882. Απφ ηνλ Κσλζηαληίλε έρνπκε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ ε πλαγσγή ην 1957 ζηελ νπνία 

είραλ απνκείλεη κφλν νη ηνίρνη
153

. Πξηλ δηαιπζεί ε εβξατθή θνηλφηεηα ν ρψξνο πνπ 

ζηεγάδνληαλ ε πλαγσγή δσξίζηεθε ζην Μνπζηθνθηινινγηθφ ζχιινγν «θνπθάο» 

γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηα γξαθεία ηνπ ζπιιφγνπ. 

«Δίραλε κία ζπλαγσγή απηνί εθεί πνπ έρεη ηψξα ν Καξαράιηνο ηελ απνζήθε 

επζεία ζε απηφλ ηνλ δξφκν είραλε, ήηαλε θάηη παιηά ρηίξηα, έλα κεγάιν ρηίξην 

ζπκάκαη εγψ γηαηί πήγαηλα ζρνιείν ηφηε ζην ξνιφη εθεί πεγαίλακε ζρνιείν. ην 

θάζηξν. Ναη θαη πεξλνχζακε απφ εθεί. Μηα αίζνπζα κεγάιε ήηαλε κηα πφξηα 

έηζη κεγάιε κ’ έλα, κηα ρεηξνιαβή ζηδεξέληα απέμσ ηε ζπκάκαη πνπ ρηππνχζαλε 

γηα λα, γηα λα αλνίμνπλ λα κπνχλε κέζα. Ήηαλ πάληα θιεηζηή. Αλ ηχραηλε θη 

έκπαηλε θαλέλαο θη έβιεπεο πφξηα αλνηρηή. Δκείο πεξλνχζακε ηα παηδάθηα γηα 

λα πάκε ζρνιείν, γπξίδακε. Αξγφηεξα πνπ κεγάισζα δελ κ’ έθεξλε ν δξφκνο 

πξνο ηα εθεί. ηαλ ηειείσζα ην δεκνηηθφ δειαδή, κεηά κεγάισζα κε θξάηεζαλ 

ζπίηη λα πάσ γηα κνδίζηξα, λα πάσ γηα αξγαιεηφ. Απηά δελ θπθινθνξνχζακε 

θάησ ηφηεε ζηελ αγνξά. Δηδηθά ηα θνξίηζηα». (Αγγειηθή Φπιινχ
154

) 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πλαγσγή Πνπιηέδα πεξηείρε ηα πεξηζζφηεξα αξρεία, 

ζξεζθεπηηθά ζθεχε θαη βηβιία. Κνληά ζηε πλαγσγή Πνπιηέδα ππήξρε έλαο κεγάινο 
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Πεξηζζφηεξεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πλαγσγέο ησλ Δβξαίσλ ζην Η. Δμάξρνπ, «Υξνληθφ ηεο 

Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο ηεο Άξηαο», Δξίβσινο, ηρ. 8, ζει. 3.  
152

Μσπζή Κ. Κσλζηαληίλε, Οη Ηζξαειηηηθέο Κνηλφηεηεο ηεο Διιάδνο κεηά ην Οινθαχησκα. Απφ ηηο 

εθζέζεηο ηνπ Καλάξε Γ. Κσλζηαληίλε 1945, Αζήλα 2015, ζει. 61-67.  
153

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ηνπ Κσλζηαληίλε ηξαβήρηεθαλ αξθεηέο θσηνγξαθίεο πνπ λα 

δείρλνπλ ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ ηα θηίξηα ηεο θνηλφηεηαο θαη ην λεθξνηαθείν.  
154

 πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε, Άξηα, 15/05/2016 βι. παξάξηεκα ζει. 186.  
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ρψξνο κε ινπηξά πνπ είρε κηα είζνδν απφ ηελ νδφ Κνπκνπλδνχξνπ θαη άιιε κηα 

είζνδν απφ ηελ νδφ Φηιειιήλσλ. Ζ ρξήζε ησλ ινπηξψλ απηψλ ήηαλ ζξεζθεπηηθή. Σα 

απνθαινχζαλ «ηεβηιά» θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηηο γπλαίθεο. Ο ρψξνο απηφο 

πεξηειάκβαλε ηξία κεγάια ινπηξά πνπ παιηά ηα απνθαινχζαλ νη εβξαίνη 

«ηηπηληέξην», «θαιεληέξην» θαη «θξηηδηληέξην»
155

. Αλάκεζα απφ ηελ είζνδν ηεο νδνχ 

Κνπκνπλδνχξνπ θαη ηνπ πξψηνπ ινπηξνχ «ηηπηληέξην» ππήξρε έλα κεγάιν πεγάδη. Ο 

κεραληθφο απφ ηνλ νπνίν είρε δεηήζεη εκπεηξνγλσκνζχλε απεθάλζε φηη επηβαιιφηαλ 

άκεζα ε γεληθή επηζθεπή ηεο ζηέγεο γηα λα κελ θαηαξξεχζεη εληειψο. Ζ γεληθή 

επηζθεπή ηεο ζηέγεο αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 3.200.000 δξαρκψλ
156

. Έηζη, νη 

Δβξαίνη ηεο πφιεο καδί κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Κεληξηθνχ Ηζξαειηηηθνχ πκβνπιίνπ 

έδσζαλ εληνιή λα μεθηλήζνπλ νη ελέξγεηεο γηα αλαπαιαίσζε ηεο πλαγσγήο. 

Γεκηνπξγήζεθε κηα εηδηθή εμακειή επηηξνπή κε ζηφρν ηελ ππεχζπλε δηαρείξηζε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ επηηξνπή απαξηηδφηαλ απφ ηα έμεο κέιε: ακπίλν 

Γαληήι, Ζιία Ηζή, Αβξακίλν Ηεξεκία, ακνπήι Μηδάλ, Βίθησξα ακπά, ακνπήι 

Μάηζα. Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, φκσο, ε πλαγσγή πνπιήζεθε
157

 θαη 

θαηεδαθίζηεθε.  

«Πήγα ζην εβξαίηθν ην ζπλαγψγ εθεί πνπ είλαη ην παηδί ην ζπηη ηνπ 

Παπαγεσξγίνπ καο πήξε ν πχξνο ν Ρνπζφπνπινο εκέλα θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ 

Γεκνζζέλε θαη πήγακε θαη έθαλαλ νη εβξαίνη εδψ «ρακ ρακ ρακ ρακ ραλνπκ 

ραλ ραλ», γχξηζαλ εκείο κεηά απφ θεη καο πεξηπνηήζεθε ε κάλα ηνπ καο είπε δελ 

έπξεπε λα πάηε, καο πήξε ν Ρνπζφπνπινο θαη ε Μαξία ε αδεξθή η. Μαο κάισζε 

δελ έπξεπε λα πακ, δελ εθάγακε μχιν καο κάισζε θαη θνξφηδεπαλ ηνπο 

Δβξαίνπο. Σίπνηε πήγακε λα δνχκε πσο πξνζεχρνληαλε λα δνχκε πσο 

πξνζεχρνληαη ηίπνηε άιιν έθαλε έλα παλί απάλσ «ρακ ρακ ρακ ρακ αβάκ» 

έιεγαλ ηα εβξαίηθα φινη έηζη ήηαλ απαζρνιεκέλνη δελ θνηηάγαλ ηξηγ θαη 

πξνζεχρνληαλ θαη κεηο θνηηαγάκε θαη πήξα θαη ην Ρνπζφπνπιν απφ θνληά πήξεο 

θαη ην παηδί θαη κηθξφηεξν απηή δελ ζα μαλαπάηε καο είπε».(Βαζηιηθή 

Κνιηνχ
158

) 
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Minna Rozen, «Υξνληθά», ηρ. 177, ζει. 7.  
156

 Έζδξα Μσπζή, Ζ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Λάξηζαο, έθδνζε Η. Κ. Λ., Λάξηζα 2000, ζει. 33 
157

Πσιεηήο ήηαλ ην ελ Αζήλαηο Κεληξηθφλ Ηζξαειηηηθφλ πκβνχιηνλ πληνληζκνχ θαη Γλσκαηεχζεσο 

θαη αγνξαζηήο ν Γεκνζζέλεο Η. Σξάληδαο, ν νπνίνο ήηαλ θάηνηθνο Άξηαο. Σν ζπκβφιαην απηφ 

ζπληάζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 07/12/1959 απφ ην ζπκβνιαηνγξάθν Αζελψλ Γξεγφξην η. Καβαιέθα. 

Βι. Τπνζεθνθπιαθείν Άξηαο, ηφκνο 37 θαη αξηζκφο 45(;).  
158

 πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε, Άξηα, 10/07/2016, βι. παξάξηεκα ζει. 94.  
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ηηο πλαγσγέο παιηφηεξα, φηαλ πήγαηλε θάπνηνο λα πξνζεπρεζεί θαζφηαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηελ νπνία είρε λνηθηάζεη απφ ηελ θνηλφηεηα γηα φιν ηνλ ρξφλν. 

Σα ρξήκαηα ηνπ ελνηθίνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ Κνηλφηεηα. Γηα ηα θαζίζκαηα ησλ 

εππφξσλ ηάμεσλ -πνπ λνηθηάδνληαλ ζε πςειέο ηηκέο- γλσξίδνπκε φηη ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλα ζην θέληξν ηεο πλαγσγήο αλάκεζα ζηελ «ηεβά», πνπ ήηαλ ε εμέδξα 

πνπ ηεξνπξγνχλ 159  νη ξαββίλνη 160 , θαη ζην «εράι» πνπ είλαη ε θηβσηφο πνπ 

θπιάζζνληαη νη πεξγακελέο θαη πιεθηά κε ςάζα. Αληίζεηα, ηα θαζίζκαηα πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα ηε κεζαία ηάμε ήηαλ ηνπνζεηεκέλα γχξσ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

ηνίρνπο. Γηα ηνπο άπνξνπο ππήξραλ μχιηλνη πάγθνη δηακνξθσκέλνη ζε εηδηθφ ρψξν. 

Τπήξρε δηάθξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηνπο 

ρξηζηηαληθνχο λανχο κε ηνλ γπλαηθσλίηε. Οη εχπνξεο γπλαίθεο λνίθηαδαλ αθξηβφηεξα 

ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ πξψηε ζεηξά. Με ην πέξαζκα ησλ εηψλ, φκσο, ην θαηλφκελν 

απηφ ηεο πιεξσκήο γηα κηα ζέζε ζηε πλαγσγή αηφλεζε θαη ήηαλ δσξεάλ ε 

πξφζβαζε ζηα θαζίζκαηα γηα φινπο. 
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Οη ξαββίλνη φπσο αληίζηνηρα θαη νη ηεξείο ζηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ζεσξνχληαη πξφζσπα κε 

πλεπκαηηθέο θαη εζηθέο επζχλεο, γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. «Οη ηεξείο: ζέζε θαη εμνπζίεο 

ηνπο», ζην Μ. Γ. Βαξβνχλεο, Λατθή Λαηξεία θαη ζξεζθεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ηεο άκνπ, 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Πλεπκαηηθφ Ίδξπκα άκνπ «Νηθφιανο Γεκεηξίνπ» 1, Βηβιηνζήθε 

Δπηζηεκνληθψλ Δθδφζεσλ, Αζήλα 1992, ζει. 40-45.  
160

Απφ ηα πην ζεβαζηά πξφζσπα ζηελ εβξατθή ζξεζθεία. Δίραλ ηε δπλαηφηεηα λα επέκβνπλ ζε 

νηθνγελεηαθφ επίπεδν αθφκε θαη επαγγεικαηηθφ.π.εξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία 

ησλ ξαββίλσλ ζηελ πφιε βι. Δβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηεο Άξηαο, «Άξηα», έηνο 1
ν
, 27/09/1881.  
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5)Νεθξνηαθείν 

 

Έλαο άιινο ρψξνο πνπ είλαη άμηνο ιφγνπ γηα ηελ ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ησλ 

Δβξαίσλ ήηαλ ην λεθξνηαθείν ηνπο. Σν λεθξνηαθείν είλαη έλα πνιπζχρλαζην κέξνο 

γηα κηα πφιε θαζψο ππάξρεη επαθή - θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθή- ησλ δσληαλψλ κε ην 

ρψξν. Μέζα απφ απηή ηελ επαθή θαλεξψλεηαη ε ζηάζε απέλαληη ζηνλ ζάλαην ή ην 

ζέκα ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο. Οη ηάθνη κεηαβάιινληαη ζε κηθξά θέληξα ζηα νπνία 

επαλαιακβάλνληαη πξνδηαγξακκέλα δξψκελα κε βαζηθά ζηνηρεία κηα 

ζθελνγξαθεκέλε δηάηαμε φπσο ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ηα ζχκβνια πνπ εηδνπνηνχλ 

γηα ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ηνπ λεθξνχ
161

, ηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ ίδηνπ ή ησλ 

ζπγγελψλ, ην θχιν, ηελ ειηθία, ην επάγγεικα
162

. Σν λεθξνηαθείν είλαη ν ρψξνο ζηνλ 

νπνίν ελππάξρνπλ δπν θαηαζηάζεηο αληηζεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Απφ ηελ κηα έρνπκε ηελ 

έληαζε ηνπ πάζνπο θαη απφ ηελ άιιε ην ηειεηνπξγηθφ εθηφλσζεο, έλα ηειεηνπξγηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνλ επηθνηλσλίαο
163

. 

«Σν εβξατθφ λεθξνηαθείν ηεο Άξηαο βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή Πεηξνβνχλη. 

Πξφθεηηαη γηα ηδηφθηεην ρψξν κάιινλ αιιά δελ είκαη θαη ζίγνπξνο αλ ε 

Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα είρε αγνξάζεη ηφηε ην ρψξν. Ήηαλ πξνο ηα πάλσ ζε 

βνπλφ αλέβαηλεο αλέβαηλεο θαη ήηαλ θνπξαζηηθφο δξφκνο. Κνπξαζηηθφο, 

καθξχο θαη πεηξψδεο. Ήηαλ ιεο θαη είρακε θάλεη θάηη θαη καο ηηκσξνχζαλ φηαλ 

έπξεπε λα αλεβνχκε εθεί. Νεθξφ δελ έρσ ζπλνδεχζεη γηα λα μέξσ λα ζνπ πσ 

αιιά απ’ φ,ηη έιεγαλ νη άιινη θαη απ’ φηη θαληάδνκαη… αρ! ήηαλ θνπξαζηηθφ. 

Απφ απηφλ ηνλ ρψξν ηίπνηα δελ έκεηλε φξζην κεηά ηνπο Γεξκαλνχο 

θαηαζηξάθεθαλ φια νχηε ηα θφθθαια δελ άθεζαλ ηα ζθπιηά
164

»
165

(Ηζάαθ 

Μηδάλ
166

) 

Ο Καλάξεο Κσλζηαληίλεο ην 1957 ζηελ έξεπλα ηνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δεκηψλ ζηηο θνηλφηεηεο αλαθέξεη ζρεηηθά κε ην λεθξνηαθείν φηη βξίζθεηαη ζε κηα 
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 Μέγαο Α. Γεψξγηνο, Εεηήκαηα Διιεληθήο Λανγξαθίαο Α’, Αθαδεκία Αζελψλ, 1939, ζει. 119.  
162

 Γηα ην λεθξνηαθείν, βι. Μηραήι Γ. Μεαξαθιήο, φ.π., ζει. 47-48.  
163

Βι. Γξεγνξίνπ Γθηδέιε, «Ζπεηξσηηθαί ζξεζθεπηηθαί παλεγχξεηο», Πξαθηηθά Α’ πκπνζίνπ 

Λανγξαθίαο ηνπ Βνξεηνειιαδηηηθνχ Υψξνπ, Θεζζαινλίθε 1975, ζει. 29.  
164

 Σα ζθπιηά ελλνεί ηνπο Γεξκαλνχο.  
165

Καηά ηνλ Μηραήι Μηδάλ: «Σν Νεθξνηαθείν ήηαλ θη απηφ ηδηφθηεην, δελ γλσξίδσ φκσο αλ ην δψξηζε ν 

Γήκνο ή αλ ε Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα αγφξαζε ην ρψξν. Βξηζθφηαλ πάλσ ζε βνπλφ θαη ν δξφκνο γηα λα 

θζάζεη θαλείο εθεί ήηαλ καθξηλφο θαη πεηξψδεο. ηαλ ζπλνδεχακε έλα λεθξφ ζηνπο ψκνπο καο, 

αιιάδακε κεηαμχ καο δπν θαη ηξεηο θνξέο κέρξη λα θζάζνπκε ζην Νεθξνηαθείν. Γηα ηνπο Ρακπαλίκ νη 

ηάθνη ήηαλ θηηζκέλνη θαη πεξηπνηεκέλνη ηδηαίηεξα», απφζπαζκα απφ Εαλέη Μπαηηίλνπ, φ.π., ζει. 133.  
166

 πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε, Αζήλα, 10/03/2014.  



57 
 

βξαρψδε έθηαζε 10 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ επί ηνπ ιφθνπ Πεξάλζεο. ηνλ ηνίρν 

ζηδεξέληαο πφξηαο κηαο παιηάο νηθίαο πνπ ζηεγαδφηαλ ν θχιαθαο θαη ρξεζηκνπνηφηαλ 

θαη σο λεθξνζάιακνο δηαζψδεηαη κέξνο ηνίρνπ πξνο αλαηνιάο. Σκήκα ηνπ έρεη 

πεξηθξαρζεί κε ζπξκαηφπιεγκα θαη είλαη ζπαζκέλν. Απφ ηνπο ηάθνπο δελ ζψδεηαη 

θαλέλαο. Σα κφλα ίρλε πνπ καξηπξνχλ πσο θάπνηε βξηζθφηαλ εθεί ην εβξατθφ 

λεθξνηαθείν είλαη ηα ιείςαλα ηνπ εκηθαηεζηξακκέλνπ κλεκείνπ. ηε κλήκε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ αλζξψπσλ ε ηνπνζεζία ηνπ λεθξνηαθείνπ είλαη ζνιή. Ζ πάγηα 

απάληεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπλεληεχμεηο ήηαλ «Ναη, ην λεθξνηαθείν ηνπο λα ήηαλ 

εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην δηθφ καο;». Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ζβήζεη απφ ηε κλήκε 

ηνπο ηελ χπαξμή ηνπ θαζψο είρε θαηαζηξαθεί εδψ θαη ρξφληα θαη εθφζνλ ε ρξήζε 

ηνπ ρψξνπ δηαθνξνπνηήζεθε ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ δελ απνηέιεζε ηφπν κλήκεο 

γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηφο απφ ειάρηζηεο εμαηξέζεηο πνπ έρνπλ δηαηεξήζεη ζηε κλήκε 

ηνπο νξηζκέλα πεξηζηαηηθά θαη θαηαζηάζεηο κε επίθεληξν ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

 

«Σν λεθξνηαθείν. Ήηαλ πάλσ ζην Πεηξνβνχλη. Σνπο ην ‘ρε δψζεη ε Αγία 

Θενδψξα γηα λα έρνπλ θάπνην κέξνο λα πάλε λα ζαθηνχλ θαη απηνί ζαλ 

άλζξσπνη αθνχ δνχζαλ ζηελ πφιε. Αιιά πνιχ πάλσ βξε παηδί κνπ, πσσσ άιιν 

λα ζνπ ιέσ θαη άιιν λα ην βιέπεηο. α λα αλέβαηλαλ ην δηθφ ηνπο Γνιγνζά αλ 

γηλφηαλ θακηά θεδεία, γηαηί ν δξφκνο ήηαλ φιν πέηξηα, εε πέηξα θαη θαθφ. Μηα 

θνξά φρη κε ην Μηδάλ γηαηί ήηαλ πην κηθξφ απηφ απφ κέλα εγψ έθαλα κε ηνλ 

αδεξθφ ηνπ παξέα θαη ήηαλ λα πάκε πξνο ην λεθξνηαθείν, ζέιακε λα 

θνπβαιήζνπκε θάηη μχια απφ θεη, κε κεραλάθη. Έβξερε θηφιαο θαη λα θξαηάκε 

θάηη μχια ληηπ ραδά ζνπ ιέσ θαη ηα δπν καο, ηφζν καο έθνβε θαη ηξψσ εγψ κηα 

γιίζηξα ζηε ζηξνθή απνξψ πσο δελ θαηέβεθα θνπηξνπβαιψληαο κέρξη ηνλ 

Άγην- Γεκήηξην. Καη είρα ζαθαηεπηεί είρα αίκαηα γηαηί δελ μέξσ πσο ην πάζα 

αιιά ήηαλ θαιφ πέζηκν θαη κεηά ήκνπλ γηα θάηη κέξεο κε ην πφδη λα κε πνλάεη 

πνιχ» (Βαζίιε Καξαηζψιε167) 

 

Τπήξρε ηζρπξηζκφο φηη ν Μηραήι Β‟ θαη ε ζχδπγφο ηνπ, ε βαζίιηζζα 

Θενδψξα είραλ δσξίζεη κε ρξπζφβνπιν ηελ έθηαζε ζην Πεηξνβνχλη ζηνπο Δβξαίνπο 
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 πλέληεπμε γξαπηή απφ Κ. Αγγέιε, Άξηα, 25/10/2015 
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γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λεθξνηαθείν εθεί
168

. Καηά ην παξειζφλ, ζηελ «Αξηηλή 

Δπζχλε» θαη ζηα «Υξνληθά» είρε δεκνζηεπηεί ε καξηπξία φηη θαηά ηελ επίζθεςε 

ζηελ πφιε ηεο Άξηαο ηνπ βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α‟ έλα απφ ηα κέξε πνπ είρε δεη ήηαλ ε 

πλαγσγή θαη είρε παξαρσξήζεη κέξνο ηνπ ιφθνπ ηεο Πεξάλζεο θνληά ζηνλ 

ζηξαηψλα γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο λεθξνηαθείν. Ζ αιήζεηα είλαη βέβαηα φηη 

θαη νη δπν πεξηπηψζεηο είλαη εζθαικέλεο ζρεηηθά κε ην πψο παξαρσξήζεθε ε πεξηνρή 

ζηνπο Δβξαίνπο. Ζ έθηαζε ηνπ εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ είρε δνζεί κε κνπθαηά
169

 

ζηνπο Δβξαίνπο θαη κεηά ην 1821 κε δσξεά απφ ην ζπκβνχιην Ζγνπκέλσλ ηεο Ηεξάο 

Μνλήο Κάησ Παλαγηάο Άξηαο. Ζ Μνλή είρε ζηελ θπξηφηεηα ηεο φιε ηελ έθηαζε ηνπ 

Πεηξνβνπλίνπ κέρξη ηε ζέζε Κνκκάηηα θαη έθαλε ηέηνηεο δσξεέο. Σν ίδην είρε θάλεη 

θαη κε άιιε έθηαζε ηεο γηα ην λεθξνηαθείν ησλ Υξηζηηαλψλ. Αληίγξαθν γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηεο έθηαζεο απφ ηε Μνλή Κάησ Παλαγηάο απαληάηαη ζην βηβιίν ηνπ 

εξαθείκ Α΄ 
170

.  
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 Α. Ααξψλ θαη Μ. Μηδάλ, Υξνληθά, ηρ. 105, Ννέκβξηνο- Γεθέκβξηνο 1989, ζει. 20.  
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 Γηελεθή κίζζσζε 
170

 εξαθείκ Α‟ Βπδάληηνο, Γνθίκηνλ Ηζηνξηθφλ, φ.π., ζει. 366.  
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Κεθάιαην IV 

Οηθνλνκηθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο ρέζεηο 

 

Ο εβξατθφο πιεζπζκφο ηεο πφιεο φπσο θαη ν ρξηζηηαληθφο δεκηνπξγνχζε 

ζρέζεηο είηε ζπλχπαξμεο είηε αληαγσληζκνχ γεγνλφο πνπ δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηε 

κλήκε ησλ αλζξψπσλ. Ο ζεκαληηθφηεξνο ηφπνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζρέζεσλ 

απηψλ ήηαλ ε αγνξά ηεο πφιεο, δηφηη εθεί δηαθηλνχληαλ ην ρξήκα ηνπ ηφπνπ, ην νπνίν 

δηακφξθσλε ζρέζεηο. ηελ θνηλσλία ηεο Άξηαο νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ήηαλ 

εμαξηεκέλεο είηε ζε κεγάιν βαζκφ είηε ζε κηθξφηεξν απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Δβξαίσλ, ε νκάδα απηή 

δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζηνηρείν κηαο ηππηθήο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο. 

Καζψο, ηα ζηνηρεία ηνπ θαπηηαιηζκνχ έρνπλ επηδξάζεη ζηελ ςπρνζχλζεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο απφ ηε λεαξή ηνπο ειηθία. Ο θαπηηαιηζκφο έξρεηαη ζην 

πξνζθήλην σο κνξθή νηθνλνκίαο, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ ηδηνηππία 

ηεο επηηάρπλζεο πνπ απνδεηθλχεη ηελ αληίζεζε ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ παιηνχ θφζκνπ 

πνπ ιεηηνπξγνχζε κε θξηηήξηα θνηλσληθά
171

. Αλ θαη ε Άξηα θαηά βάζε ζηεξίδεηαη 

ζηελ αγξνηηθή ηεο θαη θηελνηξνθηθή ηεο νηθνλνκία, ε πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ 

Δβξαίσλ δελ αζρνιείηαη κε απηφ ηνλ ηνκέα. Με ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία 

αζρνινχληαλ ν θάκπνο θαη ηα ρσξηά πνπ ήηαλ ζην βνπλφ. ε αληίζεζε ην θέληξν ηεο 

πφιεο βαζηδφηαλ ζην εκπφξην, ην νπνίν θαηά πιεηνςεθία ην δηαρεηξηδφηαλ νη Δβξαίνη, 

νη νπνίνη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ήηαλ απηνί πνπ θηλνχζαλ ηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο, 

θαζψο πξηλ απφ ηνλ πφιεκν ηνπ 1940 ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εκπφξσλ ήηαλ 

Δβξαίνη. Δθηφο απφ ηνπο εκπφξνπο πνπ πνπινχζαλ πθάζκαηα ππήξραλ θαη 

πξακαηεπηάδεο κε άινγα ή θάξα πνπ γχξηδαλ ζε δηάθνξεο γεηηνληέο θαη ρσξηά γηα λα 

πνπιήζνπλ ηελ πξακάηεηα ηνπο.  

«Οη Δβξαίνη δελ είραλ θηήκαηα ζηνλ Κάκπν. Γελ είραλ θηήκαηα είραλ κφλν 

αθίλεηα, αθίλεηα θαη ρξήκα ξεπζηφ ιίξεο, ην θηήκα ην βιέπαλ θαίλεηαη κε 

παξαγσγηθφ. ηη δελ ηνπο απέδηδε. Ο Δβξαίνο λα πνχκε ε λννηξνπία ηνπ ήηαλ 

δελ ήηαλ ε θαινπέξαζε γη’ απηφ θαη ζηαζήθαλε. Δβξαίνο ήηαλ φηη έρσ ηα 

απαξαίηεηα πξνο δελ θαη λα θηηάρλσ ινηπφλ λα πνχκε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
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 Βάζσ Ρφθνπ, Ζ βηνηερληθή πφιε ηεο παξαδνζηαθήο Κνηλσλίαο, Γηάλληλα 2009, ζει. 4. 
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Να θηηάρλσ ρξπζφ, γη' απηφ θαη είραλ φιν ην ρξπζφ λα πνχκε νη Δβξαίνη, 

βέβαηα θαη αθίλεηα φηη είραλε».(Β. Παπαληθνιάνπ
172

) 

Οη άληξεο ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ θαίλεηαη λα αλαθέξνληαη 

ζην επηρεηξεκαηηθφ δαηκφλην ησλ Δβξαίσλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πφιε. 

Αλαγλσξίδνπλ φηη νη ηξφπνη θαη ηα κέζα πεηζνχο ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ γηα λα ηνπο 

πξνηηκήζνπλ θαη λα αγνξάζνπλ απφ απηφο ήηαλ επθπέζηαηα. πλήζσο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο έρνπκε αιιαγή ηνπ ηφλνπ ηεο θσλήο θαη ελζνπζηαζκφ γηα 

ην ζέκα θπξίσο απφ ηνπο άληξεο. 

«Δίραλ ηα θαιχηεξα καγαδά. Τθάζκαηα, ξνχρα άιια θιπ θαη είραλ πνιχ 

επηζηήκνλεο ζηε δνπιεηά ηνπο. Έξρνληαλ πειάηεο ζην καγαδί ηνπο θαη αξρίδαλε 

ιέγαλε, ηη ζα ζαο θεξάζνπκε; Δλ ησ κεηαμχ είραλ έλα πηηζηξίθν βνεζφ θαη 

ιέγαλε, λα παο λα παξαγγείιεηο θαθέδεο. Αιιά ζα ζνπ θάλσ εγψ λφεκα, πφηε ζα 

ηνπο θέξεηο. Δίραλ φια απηά ηα πθάζκαηα θαη φηαλ μεθηλνχζαλ λα ηα 

παξαγγείινπλ θαη λα ηα θφςνπλ, ηνπο έθαλαλ λφεκα. Δθείλνη θαθέδεο, πνχ 

είλαη; πσο πήγαηλε εθεί ζα ηνπ έιεγαλ, λα ζε θεξάζσ. Άκα μεθίλαγε θαη 

παηξλε θάηη, ηφηε ζα έξρνληαλ ν θαθέο. Άκα δελ έπαηξλε ηίπνηα δε ηνπ έδηλαλ 

θαθέ. Μεηά δνπιεχακε θαη ήηαλ καγαδηά ηα νπνία δελ ήηαλ ζχγρξνλα θηηαγκέλα 

θαη θηηάρλακε ηα ξάθηα κέζα μχιηλα θαη ηα ππφζηεγα απ’ έμσ γηα ηα λεξά θαη 

ήηαλ πνιχ θαινί θαη ζηηο πιεξσκέο ηνπο θαη ζε φια. Καη ήηαλ έλαο ππεχζπλνο 

έλαο Φαθίηζαο ηφηε πνπ ηηο έπαηξλε ηηο δνπιεηέο απηέο θαη έβαδε εκάο θαη ηα 

θηηάρλακε θαη καο πιήξσλε.[--]Δίραλ κφλν κε πθάζκαηα. Δθεί ήηαλ φκσο 

θνξπθή. Δκπφξνη Παλαγία βφεζα!». (Λάκπξνο Παπαβαγγέιεο
173

) 

πσο παξαηεξνχκε ν ηξφπνο πνπ ηα ππνθείκελα βηψλνπλ ηελ ηζηνξία δελ 

είλαη ίδηνο κε απηφ πνπ πεξηγξάθνπλ νη ηζηνξηθνί θαηά ηελ Παζεξίλη θαη ζπλερίδεη κε 

ηελ άπνςε φηη ε ηζηνξία είλαη παξαγσγφο ζεσξίαο. Σα άηνκα πνπ εμεηάδνπκε 

δηακνξθψλνπλ ππνθεηκεληθφηεηεο κε βάζε ηηο εκπεηξίεο, ην θχιν ή ηελ θνηλσληθή 

ηνπο έληαμε
174

 φπσο αληηιακβαλφκαζηε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. ζνλ αθνξά ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο είλαη 

εκθαλήο ε έκθπιε δηάθξηζε άληξαο- γπλαίθα. Καζψο νη άληξεο αλαθέξνληαη θπξίσο 
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 πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε Άξηα, 10/07/2016, βι. παξάξηεκα ζει. 94. 
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 πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε Άξηα, 25/06/2016, βι. παξάξηεκα ζει. 161.  
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Λνπίδα Παζζεξίλη, παξάγκαηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε ηζηνξία σο βησκέλε εκπεηξία, εθδφζεηο Νεθέιε, 

Αζήλα 1998, ζει. 9-12.  
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ζηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αληξψλ θαζψο ελδφκπρα θαίλεηαη λα 

ζαπκάδνπλ ηνπο Δβξαίνπο γηα ην επαγγεικαηηθφ ηνπο δαηκφλην. Τπάξρεη έλαο 

δηαρσξηζκφο ζην θνκκάηη ησλ Δβξαίσλ εκπφξσλ θαη ησλ Υξηζηηαλψλ, κηα αληίζεζε 

πνπ κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαίλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ «εθείλνη» (νη 

Δβξαίνη) θαη «εκείο» (νη Υξηζηηαλνί) πνπ παξ‟ φια απηά δνχζαλ αξκνληθά αιιά 

αληαγσληζηηθά φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. Δλψ 

αληίζεηα νη γπλαίθεο αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηε λνηθνθπξνζχλε ησλ γπλαηθψλ 

θαη αξθνχληαη κφλν ζε απιή αλαθνξά ζηα καγαδηά πνπ δηέζεηαλ νη Δβξαίνη θαη ζηα 

νπνία πήγαηλαλ λα ςσλίζνπλ πθάζκαηα θαη αλαθέξνπλ ηα «εβξατθά παδάξηα» γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξεο ηηκέο ζηα πξντφληα. 

«νη Δβξαίνη φηαλ ζα πήγαηλεο κέζα λα πάξεηο θάηη, ζα ζνπ έιεγε, θάλεη 20 

δξαρκέο μέξσ γσ π.ρ. ηφηε πνπ ήηαλ; Σψξα είλαη αθξηβφ μέξσ γσ ηη. Δ εληάμ, 

απφ ην 20 κπνξεί λα ην έπαηξλεο θαη 10 ή θαη 15 θαη ζην 10 λα έθηαλεο αθφκα 

–αθφκα. Καη είρε κείλεη χζηεξα απηφ θαη ιέγαλε «νβξαίηθα παδάξηα», νη 

Δβξαίνη έθαλαλ παδάξηα, δειαδή ζνπ έιεγαλ κία ηηκή θαη κεηά ζην έδηλαλ. ζν 

πήγαηλαλ, θαηέβαηλαλ. Άκα πήγαηλεο λα θχγεηο. Έια κσξέ, δε θάλεη ιίγν, 

ιηγφηεξν; Έκεηλε απηφ. Καη ζνπ ιέεη, εληάμ, ζα ζνπ θφςσ θάηη, αιιά φρη πνιχ. 

«Οβξαίηθα παδάξηα», είρε κείλεη ηφηε απηή ε έθθξαζε». (Βαζηιηθή Σδνχκα- 

Πιαθηά
175

) 

 Αθφκε θαη ηα παηρλίδηα ησλ κηθξψλ Δβξαίσλ πνπ έπαηδαλ κε ηα άιια αιιφδνμα 

παηδηά αθνξνχζαλ ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο φπσο κάζαηλαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο ζε 

κηθξέο ειηθίεο. Σν παηρλίδη είλαη ηξφπνο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ.  

«Κάπνην άιιν Δβξαηφπνπιν πνπ εξρφηαλ εθεί πέξα απηά θαη είραλ καγαδί, εκείο 

παίδακε κε άιια πξάγκαηα, είρακε θνχθιεο απηή, ηηο θνπκπάξεο, φηη άιιν 

πξακαληί φια ηα παηρλίδηα ηα παηδηθά ηφηε θαη ηα Δβξαηφπνπια καο ιέγαλε, 

πνπιάκε, πνπιάκε… αγνξάζηε θαη θάλακε θαη εκείο φηη αγνξάδακε. Δκείο 

αγνξάδακε. Δκείο αγνξάδακε. ινη έκπνξνη. Ο Αβξακίλνο, ν κνλαδηθφο, 

έθηηαρλε ηζίγθνπο. Ήηαλ ιίγα ηα καγαδηά, δελ ππήξρε καγαδί, νχηε απηνθίλεηα 

λα πεξλάλε έηζη. Διεχζεξα παίδακε ζην δξφκν». (Σξηαληαθχιινπ Διεπζεξία
176

) 
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 πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε Άξηα, 10/09/2016, βι. παξάξηεκα ζει. 129.  
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 πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε Άξηα, 17/06/2016, βι. παξάξηεκα ζει. 143.  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά εθηφο απφ ηηο αξκφληθεο ζρέζεηο ζπλχπαξμεο πνπ είραλ 

δεκηνπξγεζεί ππήξραλ θαη αληαγσληζκνί πνπ δηαθαίλνληαλ ζε θάζε επθαηξία φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε δξψκελα ηεο απνθξηάο θαηά ηα νπνία νη καζθαξεκέλνη θνξφηδεπαλ ηνπο 

Δβξαίνπο πξάμε ηελ νπνία δελ ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ηελ θάλνπλ νπνηαδήπνηε άιιε 

ζηηγκή. Σν εκπφξην ηεο πφιεο, ην νπνίν νη Δβξαίνη θαηείραλ ζην κεγαιχηεξν βαζκφ, ήηαλ 

απηφ πνπ δηακφξθσλε ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ. Απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηα ιατθά 

δξψκελα ηεο Απνθξηάο ζπκκεηέρνπλ νη «κπαληίδεο», ε θνηλσληθή νκάδα ησλ 

εξγαηψλ, ησλ θαιθάδσλ, ηεο δνπιεηάο ηνπ πνδαξηνχ θαη ε θνηλσληθή νκάδα ησλ 

«γχθησλ» (σο νξγαλνπαίρηεο, ζαηηξηθνί, κεηακθηεζκέλνη φκηινη) απνηεινχλ ηα 

δξψληα ππνθείκελα, ηνπο παξαγσγνχο θαη θαηαλαισηέο ηνπ θαξλαβαιηνχ. Δλψ 

αληίζεηα ηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα δείρλνπλ λα έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ 

απηέο ηηο πάλδεκεο ιατθέο γηνξηέο
177

.  

«Σηο απφθξηεο απηφ θάλαλε. Σνπο Δβξαίνπο κε κηζφ κάηη ηνπο βιέπαλε. 

Γηφηη φιν ην ρξφλν νη Δβξαίν ήηαλ Δβξαίνη, είραλ ηα θαηαζηήκαηα εδψ 

πέξα ζηε θνπθά, ζθιεξά παδάξηα θαη έβξηζθαλ κία αθνξκή λα ηνπο 

θνξντδέςνπλ ηηο απνθξηέο. Έβγαηλε έλαο ηχπνο, ν νπνίνο θνξνχζε θαη 

αλάπνδα κάιηζηα ην ζαθάθη θαη ηξαγνχδηα ηξαγνχδαγε: «ηξεηο Μσζέ 

θαη ακάλ – ακάλ, ηξεηο Μσζέδεο θαη ν Γηαθφο, ηξεηο Μσζέδεο θαη ν 

Γηαθφο θαη ν Νηαβί, Νηαβίζαξνο, επαληξεχσλ ηε Ρεβέθθα θαη ηεο δίλσλ 

ηνλ Νηαβί, ηνλ Νηαβί, Νηαβίζαξν». Απηφ ην ηξαγνχδη ιέγαλε ηφηε, γηα λα 

θνξντδέςνπλ, γηα λα πεξηγειάζνπλ αθξηβψο ηνπο Δβξαίνπο. Μπνξεί 

απιά θάηη ζαλ παξάδνζε εάλ ην θξαηήζνπκε θαη αλ εδψ ηα παηδηά πνπ 

βγαίλνπλ ηηο απφθξηεο απηφ νη «Μπαληίδη», νη «Μπαληίδη» λνκίδσ φηη ην 

ηξαδνπγνχλ απηφ ην ηξεηο Μσζέδεο θαη ν Γηαθφο, δειαδή ηξεηο 

Μσυζήδεο δειαδή θαη ν Γηαθφο, ν Ηάθσβνο θαη ν Νηαβίλη, Νηαβίζαξνο, 

ν Γαπίδ δειαδή, απηά είλαη ηα νλφκαηα, επαληξεχαλ ηελ Ρεβέθθα θαη 

ηεο δίλαλ ηνλλλ Νηαβί, ηνλ Γαπίδ δειαδή, ηνλ Νηαβί, Νηαβίζαξν». 

(Κσλζηαληίλνο Πιαθηάο
178

) 
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Κεθάιαην IV 

Μλεκεηνπνίεζε Σεο Μλήκεο θαη Μλήκεο 

ηελ πεξίπησζε ησλ Δβξαίσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Άξηαο ε ζπιινγηθή κλήκε 

ησλ αλζξψπσλ κεγάιεο ειηθίαο ήηαλ πνιχ έληνλε. Παξνιαπηά ε ίδηα ε Πνιηηεία 

έδεηρλε λα κελ ελδηαθέξεηαη λα αλαδείμεη σο ηζηνξηθφ θνκκάηη ηεο πφιεο ηελ εβξατθή 

θνηλφηεηα. Γελ ππήξρε θακία αλαθνξά ζε εβξαίνπο ζπκπνιίηεο, δελ είραλ γξαθηεί 

βηβιία νχηε ππήξρε θάπνην κλεκείν. Σα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, κε ηε ζπζηεκαηηθή 

ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ησλ Δβξαίσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο κλήκεο παξαηεξήζεθε 

ζηελ πφιε ηεο Άξηαο κηα αιιαγή θπξίσο απφ ηνπο πνιηηηθνχο θνξείο. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 νη ηνπηθέο αξρέο απνθαζίδνπλ λα αλαδείμνπλ ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηεο πφιεο, αλαδεηθλχνληαο ρψξνπο θαζαξά Οζσκαληθνχο φπσο 

ην ηδακί ηνπ Φατθ Παζά θαη ην Ηκαξέη αιιά θαη παίξλνληαο ηελ απφθαζε λα 

αζρνιεζεί κε ηελ εβξατθή θνηλφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία κλεκείνπ ζηελ πφιε. Ζ 

«επίζεκε κλήκε», ινηπφλ, ηεο πφιεο απνθάζηζε λα απνηηλάμεη ηε ιήζε ηνπ 

παξειζφληνο θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηφπνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

κλεκνληθνί
179

 θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα ηαπηφηεηα γηα ηνπο αξηηλνχο πνιίηεο. Ζ 

ηαπηφηεηα ηεο πφιεο απνθηά λέν αέξα. ηελ Άξηα δε δνχζαλ κφλν Υξηζηηαλνί αιιά 

Μνπζνπικάλνη θαη Δβξαίνη παξάιιεια. Ζ αλαθνξά πιένλ δίλεη έκθαζε, αθφκε θαη 

ζηηο μελαγήζεηο, ζηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε δηαθφξσλ νκάδσλ. Πιένλ δε κηιάκε γηα 

κηα θαηαζθεπαζκέλε «άιιε» νκάδα, πεξηζσξηνπνηεκέλε
180

,αιιά γηα κηα νκάδα πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη σο ζπκπνιίηεο, θίινη, αδέιθηα καο θαη αλαθέξεηαη ζηνπο Δβξαίνπο. 

Ζ δεκφζηα ηνπνζέηεζε ελφο κλεκείνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην ρσξηθφ 

πιαίζην έληαμήο ηνπ θαη ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφ. Σν 

κλεκείν δελ εληάζζεηαη κφλν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη επελδχεηαη λνεκαηηθά απφ ηηο 

πνηθίιεο ρξήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απνδίδεη 

ηαπηφηεηα ζην ρψξν, ππνβαζκίδνληαο, ηξνπνπνηψληαο ή εκπινπηίδνληαο ηηο ζεκαζίεο 

ηνπ. Έηζη, απφ ηε κία, νη επηκέξνπο ρψξνη ηεο πφιεο κεηαηξέπνληαη ζε πεγέο 

επηιεγκέλεο κλήκεο, ηφζν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο φζν θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο, 
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δηακνξθψλνληαο έλα θνηλφ πεδίν λνεκάησλ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη ην παξφλ 

ηεο θαη απφ ηελ άιιε ε θνηλσληθή κλήκε δηακνξθψλεηαη απφ ην ζπκβνιηθφ ηνπίν 

ηεο. Σα κλεκεία, ηα αγάικαηα δειαδή ησλ δεκφζησλ ρψξσλ, βαζίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ή θχξηα ζηε κνξθή θαη πξννξίδνληαη λα έρνπλ κία ηδενινγηθή δξάζε
181

. 

Ζ αξρή γίλεηαη ην 1994 κε ηελ πιαηεία εβξαίσλ καξηχξσλ. Ο Γήκνο Αξηαίσλ 

κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Κ. Σζηιηγηάλλε θαη ηνπ δεκάξρνπ Κ. Βάγηα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 

324/94 νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έδσζε ζηελ πιαηεία πνπ 

βξίζθεηαη αθξηβψο κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ θάζηξνπ ηεο πφιεο, απέλαληη απφ ην 

εξγαηηθφ θέληξν, ηελ νλνκαζία «πιαηεία Δβξαίσλ Μαξηχξσλ», σο θφξν ηηκήο γηα 

ηνπο ζθαγηαζζέληεο εβξαίνπο. Ζ ζέζε δελ είλαη ηπραία θαζψο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν βξηζθφηαλ κηα εθ ησλ δπν πλαγσγψλ πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ηεο. Απφ ην 1994 

πέξαζαλ δέθα ρξφληα αθξηβψο γηα λα δεκηνπξγεζεί ην 2004 κλεκείν πνπ λα είλαη 

αθηεξσκέλν ζηελ Δβξατθή Κνηλφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε κλήκε ησλ 384 

Διιήλσλ εβξαίσλ ηεο Άξηαο φπσο θαίλεηαη λα είλαη γξακκέλν πάλσ ζην κλεκείν. 

Σν εζληθφ κλεκείν, επνκέλσο, ελζσκαηψλεηαη ζηελ εζληθηζηηθή ξεηνξηθή, 

δηαζθαιίδεηαη ν ζεζκηθφο ηνπ ραξαθηήξαο σο εζληθνχ ηζηνξηθνχ ηφπνπ θαη κέζσ ησλ 

ηειεηνπξγηψλ θαη ενξηψλ επελδχεηαη ζηαζεξά ε ζπκβνιηθή θαη ε ηεξνηειεζηηθή ηνπ 

δηάζηαζε. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπκβάιινπλ πνιιαπιά ηα εγθαίληα θαη νη 

ενξηαζκνί πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ κλεκείσλ, ηα νπνία ζπληεξνχλ ηελ 

αίζζεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Οπνηνδήπνηε πιηθφ ίρλνο πνπ εμππεξεηεί απηφ ην 

ζηφρν εκβιεκαηνπνηείηαη, ζπκκεηέρνληαο ζηελ επηβαιιφκελε ζπιινγηθή κλήκεο. Σν 

ίρλνο, φρη κφλν δηεγείηαη ηζηνξία, αιιά θπξίσο δεκηνπξγεί ηζηνξία πξνο δηήγεζε
182

. 

Σελ εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα θνπθάο κηα κέξα πξηλ 

απφ ηα απνθαιππηήξηα παξαθνινχζεζαλ ν Μεηξνπνιίηεο Άξηαο θ.θ. Ηγλάηηνο, ν 

Ννκάξρεο Άξηαο Λάκπξνο Ρίδνο, ν δήκαξρνο Αξηαίσλ Παλαγηψηεο Οηθνλνκίδεο, ν 

πξψελ δήκαξρνο Κψζηαο Βάγηαο, ν νπνίνο είρε θάλεη θαη ηελ θεληξηθή νκηιία. 

Παξεπξίζθνληαλ ν πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Άξηαο Γηψξγνο Δπηαμίαο, 

εθπξφζσπνη ησλ Ηζξαειηηηθψλ θνηλνηήησλ, εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ θαη 

άιινη θνξείο. Ζ νκηιία
183

 ηνπ Κ. Βάγηα επηθεληξψζεθε ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη 

                                                           
181

Υ. Κνπινχξε, Ζ ζπιινγηθή κλήκε ησλ δξφκσλ, άξζξν ζηελ εθεκεξίδα Σν Βήκα, 3/5/1998 ζην 

http://www. tovima. gr/opinions/article/?aid=98877.  
182

 Βι. Γ. Ρέληδνο, , Αλζξσπνγεσγξαθίεο ηεο πφιεο, εθδφζεηο Σππσζήησ-Γαξδαλφο, Αζήλα, 2006, ζει. 

275.  

183 Κσλ. Υ. Βάγηαο, «ε Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα ηεο Άξηαο», ‟θνπθάο‟, Βξαβείνλ Αθαδεκίαο Αζελψλ 

1975, Σφκνο ΗΒ‟. Άξηα 2004, ηεχρνο 97, ζειίδεο 631-635.  

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=98877


65 
 

αλακλήζεηο ηνπ απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη νινθιήξσζε ηελ νκηιία ηνπ κε ηα 

εμήο ιφγηα: 

«Γηα κέλα φια απηά είλαη κλήκε. Ζ λέα γεληά φκσο δπζηπρψο δελ ηα γλψξηζε. 

Καη εδψ είλαη ην θαζήθνλ καο απηήλ ηε κλήκε λα ηελ κεηνπζηψζνπκε ζε 

ηζηνξία, ζε κάζεζε, ζε γλψζε, φηη ζε ηνχηνλ εδψ ηνλ ηφπν έδεζε, 

κεγαινχξγεζε, πξνζέθεξε κηα θνηλσλία αλζξψπσλ πνπ ζε ηίπνηε δελ δηέθεξε 

απφ καο παξά ζηελ ζξεζθεία, ζε ηνχην ηνλ ηφπν αλαπηχρζεθε κηα απφ ηηο 

θαιχηεξεο Ηζξαειηηηθέο παξνηθίεο ζηελ Διιάδα. Έλα κλεκείν φκσο δελ είλαη 

παξά ην πξψην ιηζαξάθη, ζηελ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη έηζη ψζηε ε 

κλήκε, ε ηζηνξία, ε Παξάδνζε λα δηαζσζεί. Καη γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη 

πξνζσπηθφ θαη ζπιινγηθφ θαζήθνλ φισλ καο, λα απνδψζνπκε έζησ θαη ζηα 

επίπεδα ηεο πζηεξνθεκίαο, έλα κηθξφ αληάιιαγκα φζσλ πξνζέθεξε ε εδψ 

Ηζξαειηηηθή παξνηθία, δηαζψδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο, ηηκψληαο ηελ κλήκε ηεο, 

σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Ηζηνξίαο ηεο πφιεο ηεο Άξηαο, σο κέξνο ηεο 

ζπιινγηθήο καο κλήκεο». 

Ζ εθδήισζε
184

 μεθίλεζε κε επηκλεκφζπλε δέεζε πνπ εςάιεη απφ ην ξαββίλν 

Αζελψλ Ηαθψβ Αξάξ. ηελ ηειεηή ησλ απνθαιππηεξίσλ ζπκκεηείραλ ζρεδφλ φινη νη 

θνξείο πνπ ήηαλ ην άββαην ζηηο εθδειψζεηο ηνπ «θνπθά» θαη επηπιένλ ν 

βνπιεπηήο Κψζηαο Καξακπίλαο. 

Σν κλεκείν απηφ είλαη καξκάξηλν θαη νπζηαζηηθά απεηθνλίδεη έλα ηξαπέδη ζην 

νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα αλνηρηφ άζπξν βηβιίν πνπ γξάθεη «Πνηέ πηα». Δπίζεο 

ζηε βάζε είλαη ραξαγκέλα ηα εμήο: «ΣΖ ΜΝΖΜΖ ΣΧΝ 324 ΔΛΛΖΝΧΝ ΔΒΡΑΗΧΝ 

ΣΖ ΑΡΣΑ ΠΟΤ ΔΞΟΝΣΧΘΖΚΑΝ ΣΑ ΝΑΕΗΣΗΚΑ ΣΡΑΣΟΠΔΓΑ 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ. ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ- ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΗΡΑΖΛΗΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ». 

Σν κλεκείν δεκηνπξγήζεθε ην 2004 επί δεκαξρίαο Πάλνπ Οηθνλνκίδε (αλ θαη 

ε απφθαζε θαη ε πινπνίεζε έγηλε επί δεκαξρίαο Βάγηα).Ο Ηζαάθ Μηδάλ, επηδψλ απφ 

ηα γεξκαληθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο φπσο πξναλαθέξακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νκηιίαο ηνπ θαηά ηα απνθαιππηήξηα είπε ηα εμήο: 

«Αγαπεηνί, παηξηψηεο, θίινη θαη ζπκκαζεηέο, 24 Μαξηίνπ ηνπ 1944 είρε 

βξαδηάζεη. ην ζπίηη καο θξχβακε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ινραγνχ ηακνχιε πνπ 

ήηαλ αληάξηεο ζηα βνπλά. Ννκίζακε φηη ήηαλ γη’ απηνχο. Καζπζηεξήζακε λα 
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ηνπο αλνίμνπκε γηα λα ηνπο δψζνπκε ηελ επθαηξία λα θξπθηνχλ ζην παηάξη. Οη 

Γεξκαλνί φκσο είραλ έξζεη γηα καο. Με ηελ ηξαρηά θσλή ηνπο καο δηέηαμαλ λα 

πάξνπκε βηαζηηθά πξφρεηξα ξνχρα θαη λα πάκε καδί ηνπο. Σα ππφινηπα 

αξγφηεξα. Μαο πήγαλε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπ Βαζίιε Σζνιηά ζην Κηιθίο. 

Μεηά απφ δπν κέξεο καο θφξησζαλ ζε απηνθίλεηα γηα ην Αγξίλην, ηελ Πάηξα 

θαη ηέινο ηελ Αζήλα. Μεηά απφ ιίγεο κέξεο καο θφξησζαλ ζε βαγφληα γηα ην 

Άνπζβηηο. Γέθα κέξεο ρσξίο θαΐ, ρσξίο λεξφ, ρσξίο λα κπνξνχκε λα 

μαπιψζνπκε, λα νπξήζνπκε, λα αλαπλεχζνπκε. Μφιηο θηάζακε ζην Άνπζβηηο 

εμαληιεκέλνη, μεθίλεζε ε δηαινγή. Γέξνη, κάλεο κε κηθξά ζηελ αγθαιηά ηνπο θη 

αλήκπνξνη γηα εξγαζία δεμηά ζεηξά γηα ηα θξεκαηφξηα. Δκάο ηνπο άιινπο ηνπο 

γεξνχο, καο θνπξέςαλε, καο μπξίζαλε, καο ηξχπεζαλ ην ρέξη κε ην λνχκεξν θαη 

καο αλέζεζαλ ζθιεξέο, εμνλησηηθέο εξγαζίεο. Απηή ε δηθή κνπ καξηπξία κνηάδεη 

κε πνιιέο πνπ έρεηε αθνχζεη απφ ρηιηάδεο άιινπο Έιιελεο Δβξαίνπο θαη κνηάδεη 

κε πνιιέο άιιεο καξηπξίεο πνπ δελ αθνχζαηε πνηέ γηαηί νη θσλέο ηνπο δελ 

γχξηζαλ πνηέ ηνπο. Υάζεθαλ ζηε θξίθε ηνπ πην αδπζψπεηνπ, ηνπ πην θξηθαιένπ 

εγθιήκαηνο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. 3 Ηνπιίνπ 2004, 60 ρξφληα αξγφηεξα, 

κέξα κλήκεο θαη λνζηαιγίαο. Αο ζπκεζνχκε ηα ληάηα καο, ηε γεηηνλία καο, ηελ 

Άξηα καο. Αγαπεηνί κνπ θίινη Αξηηλνί, πξηλ ιίγα ρξφληα κε αμίσζε ν Θεφο λα 

γπξίζσ γεξφο απ’ ηα ζηξαηφπεδα, λα παληξεπηψ, λα δνπιέςσ, λα γλσξίζσ ηελ 

επεκεξία ηεο εηξήλεο, λα θάλσ νηθνγέλεηα θαη λα επηζηξέςσ ζήκεξα ζηελ Άξηα 

λα ηηκήζσ ηνπο ζπκπαηξηψηεο κνπ πνπ ήηαλ ιηγφηεξν ηπρεξνί απφ κέλα. Αξηηλνί 

παηξηψηεο, πνπ ραζήθαηε ζηα ζηξαηφπεδα ηεο Πνισλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, ην 

Μλεκείν απηφ είλαη δηθφ ζαο. Δίλαη ε δηθή ζαο ε καξηπξία, είλαη δηθή ζαο ε 

ζπκβνιή ζηελ παγθφζκηα εηξήλε. Απηφ ην Μλεκείν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

φινπο εκάο ηνπο Έιιελεο Δβξαίνπο ηεο Άξηαο, ηνπο Έιιελεο Δβξαίνπο ηεο 

Διιάδαο, ηνπο Έιιελεο Υξηζηηαλνχο. Δίλαη έλα Μλεκείν θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ, 

ηνπ θαζηζκνχ, ηνπ πνιέκνπ».
185

 

 

                                                           
185

Αζαλαζία εξδελέ, «Μλήκε ησλ εμνλησζέλησλ εβξαίσλ ηεο Άξηαο», Δθδειψζεηο κλήκεο θαη ηηκήο 

γηα ηνπο 384 Δβξαίνπο πνπ εμνληψζεθαλ ζηα Ναδηζηηθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο έγηλαλ ην 

αββαηνθχξηαθν ζηελ Άξηα απφ ην Γήκν Αξηαίσλ θαη ην Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην ηεο 

Διιάδνο. Απνθαιππηήξηα ηνπ Μλεκείνπ ησλ Δβξαίσλ. ‟θνπθάο‟, Βξαβείνλ Αθαδεκίαο Αζελψλ 

1975, Σφκνο ΗΒ‟. Άξηα 2004, ηεχρνο 97, ζειίδεο 624-629.  
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Σφζν ην κλεκείν φζν θαη ε εθδήισζε παγηψζεθε ζηε κλήκε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ αξηηλψλ. 

«Μαδί κε ηνλ Κψζηα (ελλνεί ην Βάγηα, ηνλ παιηφ δήκαξρν Άξηαο), ην 

ζπδεηνχζακε θαη γσ ην πξφηεηλα. Καη ν Κψζηαο πήξε ηελ απφθαζε γηαηί 

πηζηεχακε ην ίδην. Σν θάλακε γηα λα ππάξρεη θάηη απηφ πνπ λα δείρλεη φηη 

έκελαλ απηνί νη άλζξσπνη εδψ. Ήζεια εθεί θνληά ζην θάζηξν πνπ είραλ ηδξχζεη 

ηελ πξψηε ηνπο ζπλαγσγή. Διπίδσ θάπνηα ζηηγκή λα γίλνληαη εηήζηεο ηειεηέο 

θαη φρη κηα φπσο έγηλε ηφηε ζηα εγθαίληα. Να πάλε ηα ζρνιεία λα κάζεη θάπνηνο 

ζε απηά ηα παηδηά ηελ ηζηνξία ηεο κηθξήο γιπθηάο καο πφιεο. Γελ θηινδνμψ φιε 

ε πφιε λα κάζεη. Παο γηα έλα πεξίπαην πεξλάο απφ απηφ ην κέξνο θαη βιέπεηο 

απηφ ην κλεκείν, δελ ζα ζθεθηεί λα ςάμεη ν λένο γηαηί έγηλε εδψ απηφ ην 

πξάγκα; Οη κεγάινη φηαλ ην δνπλ δελ ζα ζπκεζνχλ; ααα! Σν κλεκείν ησλ 

εβξαίσλ. Σσλ εβξαίσλ καο! Γηαηί θαη απηνί ήηαλ δηθνί καο γλσζηνί καο, θίινη 

καο, ζπληνπίηεο καο, αδέξθηα καο».(Κ. Σζηιηγηάλλεο
186

) 

Σελ εκέξα ησλ απνθαιππηεξίσλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ πξψελ δεκάξρνπ Κ. 

Βάγηα ζε αλάκλεζε ηεο εθδήισζεο θπηεχηεθε ζπκβνιηθά έλαο θνίληθαο ζηε ζέζε 

πνπ πξνυπήξραλ άιινη δπν, απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ κνπζηθνθηινινγηθνχ ζπιιφγνπ 

«θνπθάο», Βαζίιε Καξαηζψιε θαη απφ ηνλ Κσλζηαληίλε. 

«ηαλ είραλ γίλεη ηα εγθαίληα γηα ην κλεκείν ήκνπλ πξφεδξνο ηνπ θνπθά. 

Ήηαλ ν Βάγηαο, ν Σζηιηγηάλλεο, θφζκνο πνιχο ζνπ ιέσ απφ ηνπο επηζήκνπο ν 

Οηθνλνκίδεο πνπ ήηαλ ηφηε δήκαξρνο θαη είρε θεξδίζεη ηηο εθινγέο απφ ηνλ 

Κψζηα
187

, ν βνπιεπηήο ν Καξακπίλαο. Θπκάκαη αθφκε ηνλ Μίδαλ πνπ είρε 

κηιήζεη θηφιαο, ηνλ ξαββίλν ηνπο ηνλ Αξάξ. Θπκάκαη πνιχ έληνλα φηη είρα 

θπηέςεη ζπκβνιηθά έλα θνίληθα καδί κε ηνλ Κσλζηαληίλε. Ο θνίληθαο μέξεηο 

είλαη ζπκβνιηθφ ζηνηρείν θαη ζε καο ζην ρξηζηηαληζκφ. ηαλ πάλησο ην έθαλα 

έλησζα πνιχ θαιά κε ηνλ εαπηφ κνπ ήηαλ ζαλ ηειεηνπξγηθφ λα ζέιακε λα 

ηειεηψζνπκε κηα πεξίνδν κε απηή ηελ θίλεζε θαη λα μεθηλήζνπκε κηα 

άιιε».(Βαζίιεο Καξαηζψιεο
188

) 

 

                                                           
186

 πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε, Άξηα, 01/05/2014βι. παξάξηεκα ζει. 204.  
187

 Δλλνεί ηνλ Βάγηα.  
188

 πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε, γξαπηή Άξηα, 02/02/2014.  



68 
 

Ζ κλήκε φκσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη ζηαηηθή θαη πάγηα. 

Αληηζέησο επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο
189

. πσο 

αλαθέξεη ν Σδνλ Γθίιηο: «Σν θαίξην λφεκα θάζε αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, 

δειαδή έλα αίζζεκα νκνηφηεηαο κέζα ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν, νξίδεηαη απφ ηε 

κλήκε. Καη απηφ πνπ ζπκάηαη θαλείο είλαη θαζνξηζκέλν απφ ηελ εθάζηνηε 

πξνζιακβαλφκελε ηαπηφηεηα»
190

. ηελ πεξίπησζε ηεο εθαηέξσζελ ζπλέληεπμεο 

θάλνπκε ιφγν γηα πιήξε ακθηζβήηεζε ηεο ζηξνγγπιεκέλεο εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο. 

«Σν κλεκείν ησλ εβξαίσλ πίζσ ζπκάκαη φηη είραλ γίλεη εγθαίληα θάπνηε αιιά 

δελ είρα πάεη λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα πήγαλ φινη νη κεγάινη εκείο ν απιφο 

θφζκνο κπα φρη ηφζν. Έθαλαλ θαη απηνί κλεκείν. Υκρκ (θαζαξίδεη ην ιαηκφ) γη’ 

απηνχο ην έθαλαλ ην κλεκείν
191

 γηα πνηνλ ην έθαλαλ γηα καο; Σνπο πνιίηεο; Ση 

λα ζπκφκαζηε; Γηαηί καο ξψηεζε θαλέλαο ηη έρνπκε μεράζεη; Γίπια δίπια έκελα 

κε ηνπο Δβξαίνπο καδί κεγαιψζακε κηα γεηηνληά. Γειαδή ηη ζβήζηεθαλ νη 

αλακλήζεηο κνπ θαη κνπ θέξαλ έλα κλεκείν γηα λα κνπ ηηο δψζνπλ πίζσ. Μηθξφ 

παηδί ήκνπλ φηαλ ηνπο κάδεςαλ, θφβνο θαη αγσλία γηα ην ηη ζα ηνπο θάλνπλ. 

Απηά λα ληψζεηο, έρνπλ απνηππσζεί, ηψξα ζπκήζεθαλ φινη λα θάλνπλ θάηη ηφζα 

ρξφληα πνπ ήηαλ; λα πάεη ν Κ. θαη λα δψζεη ην ζπίηη πνπ ηνπο πεξέ θαη άιινη 

θαη άιινη θαη κεηά λα θάλνπλ θαη κλεκείν. Σνπο πήξε ν πφλνο ηψξα;. Απηνί πνπ 

έδεζαλ εδψ θαη έθπγαλ γηαηί δελ μαλάξζαλ αθνχ φινη ηνπο ζπκπεξηθεξζήθακε 

ηννφζν θαιά; Αθνχ ηνπο θάλακε θαη κλεκείν; Μήπσο έρνπκε ιεξσκέλε ηε 

θσιηά καο; Άζηα παηδί κνπ άζηα θξίκα ν θφζκνο. Μηα θνξά ζπκάκαη φπσο 

γπξλνχζα απφ ην λεθξνηαθείν πέξαζα απφ ηελ πιαηεία Εέξβα θαη ήκνπλ κε ηα 

πφδηα θαη ιέσ θάηζε ζα πάσ ζηνλ Υξεζηάθε λα πάξσ γιπθφ, κε έθεξε ν δξφκνο 

απφ ‘θεη. Δίδα ην κλεκείν ήηαλ απνγεπκαηάθη, θαη ην δα θαη κνπ ‘ξζαλ εηθφλεο 

ζην κπαιφ απφ ηα παιηά. πσο θξαηνχζα ζηα ρέξηα κνπ ινπινχδηα ηα άθεζα 

πάλσ ζην κλεκείν θαη λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα έλα δάθξπ θχιεζε. Γχξηζα δεμηά, 

αξηζηεξά λα δσ κελ ήηαλ θαλέλαο εθεί θνληά. ρη ηίπνηα άιιν έιεγα κελ είλαη 

θαη θάλαο γλσζηφο θαη κε πεξάζεη γηα ηξειή (γειάεη). Σν ληψζα φκσο ηφηε θαη 

ην θάλα. Ήζεια λα αθήζσ ινπινχδηα ζην κλεκείν είλαη δελ μέξσ ζαλ ηάθνο γηα 

                                                           
189

Άλλα-Μαξία Γξνπκπνχθε, φ.π., ζει. 34.  
190

John R. Gillis, “Memory and Identity: The History of a Relationship”, in Commemorations: The 

Politics of National Identity, Princeton 1994, ζ. 3.  
191

 Δλλνεί ηνπο πνιηηηθνχο ηεο πφιεο.  
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απηνχο ηνπο αλζξψπνπο έηζη ην βιέπσ εγψ, αθνχ ην δηθφ ηνπο ην λεθξνηαθείν 

θαηαζηξάθεθε».(Βαζηιηθή Κνιηνχ192) 

Οη επίζεκεο εγεκνληθέο εθδνρέο ηνπ παξειζφληνο δνκνχλ κηα αθήγεζε 

πξνθεηκέλνπ λα παγηψζνπλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα λέεο θαη αλακθηζβήηεηεο αιήζεηεο 

πνπ ζρεκαηίδνπλ ηε ζεζκηθή κλήκε. Ζ ζεζκηθή κλήκε εθθξάδεηαη κέζα απφ ην ιφγν 

θαη ηηο επηηειεζηηθέο κλεκνληθέο πξαθηηθέο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηα πάλσ. Ζ 

επίζεκε κλήκε εθθξάδεηαη θαη κέζσ ηεο θαηαζθεπήο κλεκείσλ. ε αληίζηημε κε ηε 

ζεζκηθή κλήκε βξίζθεηαη ε αηνκηθή κλήκε, ε κλήκε απφ ηα «θάησ» ή ε «αληη-

κλήκε», φπσο ηελ νλφκαζε ν Φνπθψ
193

. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θάλνπκε ιφγν 

γηα αληη-κλήκε. Σν ππνθείκελν ακθηζβεηεί ηελ εμνπζία ηνπ ηφπνπ θαη 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ άπνςε φηη ην κλεκείν έγηλε γηα ηνπο απινχο πνιίηεο κε ηε 

θξάζε «γη’ απηνχο ην έθαλαλ ην κλεκείν γηα πνηνλ ην έθαλαλ γηα καο;». Σν κλεκείν 

ησλ Δβξαίσλ γηα απηήλ είλαη έλαο ρψξνο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνο θαζψο 

απνηειεί ηάθν ζην κπαιφ ηεο γηα απηνχο πνπ ράζεθαλ θαη ζεσξεί ζεκαληηθφ λα 

αθήζεη ινπινχδηα σο ζπκβνιηθή θίλεζε. Ζ ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ θαλεξψλεηαη ηφζν κε ηελ ρεηξνλνκία φζν θαη κε ην δάθξπ πνπ 

θχιεζε. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εθδειψζεσλ πνπ είραλ γίλεη γηα ην κλεκείν δελ 

μαλάγηλε άιιε εθδήισζε, νχηε θάπνηα γηνξηή πνπ λα αθνξά ζην κλεκείν. Μεηά απφ 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα εθδφζεθε ην βηβιίν ηνπ Κ. Σζηιηγηάλλε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εβξατθή Κνηλφηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο γηα ηα απνθαιππηήξηα ηνπ 

κλεκείνπ ν Κσλζηαληίλεο αλήγγεηιε φηη ην Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην 

πηνζέηεζε πξφηαζε ηνπ Κ. Σζηιηγηάλλε, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζηελ έθδνζε ηζηνξηθνχ 

βηβιίνπ κε ζέκα «Δβξατθή Κνηλφηεηα ηεο Άξηαο». Μεηά ην βηβιίν ηνπ Σζηιηγηάλλε, 

ην νπνίν δελ έγηλε ηδηαηηέξσο γλσζηφ ζε φιε ηελ πφιε εμαηηίαο ηεο κηθξήο ηνπ 

θπθινθνξίαο εθδφζεθε έλα ινγνηερληθφ βηβιίν ηνπ Γηάλλε Καιπνχδνπ κε ηίηιν 

„Ηκαξέη‟
194

, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο. Σν απνηέιεζκα 

είλαη εθείλε ηελ πεξίνδν εμαηηίαο ηεο πψιεζεο αληηηχπσλ ηνπ βηβιίνπ, ε Δβξατθή 

θνηλφηεηα ηεο Άξηαο γλσζηνπνηείηαη ζην επξχ θνηλφ, ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα 
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 πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε, Άξηα, 01/03/2014.  
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 Άλλα-Μαξία Γξνπκπνχθε, φ.π., ζει. 95-100.  
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Γηάλλεο Καιπνχδνο, Ηκαξέη ζηε ζθηά ηνπ ξνινγηνχ, Μεηαίρκην, Αζήλα 2008, αλαθνξά ηεθκεξησκέλε 

ζην λεθξνηαθείν ησλ εβξαίσλ, ζει. 15 
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ρξφληα πνπ είρε πέζεη ζε ιήζε. Σα αληίηππα ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλα γηα λα απνζηαινχλ 

ζηηο βηβιηνζήθεο. 

Ζ επφκελε εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2012 ψξα 19.30 

ζηελ αίζνπζα „θνπθάο‟. Ο ηίηινο ηεο εθδήισζεο ήηαλ „Σν ηξαχκα θαη ε κλήκε, 

νδνηπνξηθφ γηα ηνπο Αξηηλνχο Δβξαίνπο κάξηπξεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο‟. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ν Μαγξίδνο σο αληηπξφεδξνο ηνπ ΚΗ φηαλ έιαβε ην ιφγν 

είπε: «΄ απηέο ηηο νξθαλέο γηα εκάο ηνπο Δβξαίνπο πφιεηο νη ηειεηέο κλήκεο απνηεινχλ 

κλεκφζπλν ηηκήο θαη αλαγλψξηζεο ηεο ζεηηθήο εβξατθήο παξνπζίαο». Σελ επφκελε 

κέξα κεηά ηελ επηκλεκφζπλε δέεζε πνπ ηειέζζεθε ην πξσί ηεο Κπξηαθήο, 18 

Μαξηίνπ 2012, ζην Μλεκείν Δβξαίσλ Μαξηχξσλ θαη ηελ θαηάζεζε ζηεθάλσλ πνπ 

αθνινχζεζε, νινθιεξψζεθαλ νη εθδειψζεηο πνπ δηνξγάλσζε ν Γήκνο Αξηαίσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Μ/Φ χιινγν «θνπθάο» γηα ηελ Ζκέξα κλήκεο Αξηηλψλ 

Δβξαίσλ Μαξηχξσλ ηνπ Οινθαπηψκαηνο.  

Ζ ηειεηή μεθίλεζε ξαββηλεχνληνο ηνπ θ. Μίλνπ Αικπειαλζή πνπ αλέπεκςε 

ηελ Αζθαβά, αθνινχζεζε ην άιπηζκα ηνπ νθάξ θαη νινθιεξψζεθε κε ηελ 

θαηάζεζε ησλ ζηεθάλσλ. ηεθάληα θαηέζεζαλ νη: Μσπζήο Μαγξίδνο, Αληηπξφεδξνο 

ηνπ Κεληξηθνχ Ηζξαειηηηθνχ πκβνπιίνπ (Κ.Η..), Ηζαάθ Μηδάλ εθ κέξνπο ησλ 

επηδψλησλ ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο Άξηαο, Αιέγξα Μάηζα, Γεληθή Γξακκαηέαο 

ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο Ησαλλίλσλ, Πίγραο Παξέληε, εθπξφζσπνο ηεο 

Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, Μπέιια Ααξψλ, εθπξφζσπνο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Πεξηζάιςεσο θαη Απνθαηαζηάζεσο Ηζξαειηηψλ Διιάδαο (ΟΠΑΗΔ), 

Μάθεο Μπαηήο, εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο ησληζηψλ Διιάδνο, Ησζήθ Μηδάλ, απφ ηε 

2
ε
 γεληά ησλ επηδψλησλ, Γηάλλεο Κνπηζνχκπαο, Πξφεδξνο ηνπ Μ/Φ πιιφγνπ 

«θνπθάο», Βαζίιεο Φαζάο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Άξηαο, Γηάλλεο Παπαιέμεο, 

Γήκαξρνο Αξηαίσλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ ζηεθάλσλ ηεξήζεθε ελφο ιεπηνχ ζηγή 

ζηε κλήκε ησλ Μαξηχξσλ ζηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. 

Πξνο ην ηέινο ηεο ηειεηήο έλαο βηνιηζηήο, έπαημε κε ην βηνιί ηνπ, ην κνπζηθφ 

ζέκα απφ ηελ ηαηλία «Ζ Λίζηα ηνπ ίληιεξ». Ζ ηειεηή νινθιεξψζεθε κε ηελ 

αλάθξνπζε ηνπ Δζληθνχ Όκλνπ απφ ηελ Φηιαξκνληθή ηνπ πιιφγνπ «θνπθάο». 
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Κεθάιαην VI 

Οη ιίγνη πνπ επέζηξεςαλ ζηελ πόιε 

Ζ εβξατθή θνηλφηεηα κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ απνηεινχληαλ απφ 66 άηνκα 

πνπ είραλ δηαζσζεί. Απφ απηνχο νη 23 είραλ επηζηξέςεη απφ ηα ζηξαηφπεδα
195

, 23 απφ 

ηα βνπλά, 15 νη αληάξηεο πνπ επέζηξεςαλ θαη 5 άηνκα πνπ είραλ βξεη θαηαθχγην ζηελ 

Αζήλα. Απφ ηηο δπν ζπλαγσγέο ε «Γθξέθα» ήηαλ ζε θαθή θαηάζηαζε· αθνχ δελ είρε 

ζηέγε, πφξηα θαη παξάζπξα ελψ ε «Πνπιηέδα» είρε θαηαζηξαθεί. Οη δαπάλεο γηα ηε 

γεληθή επηζθεπή ησλ θηηξίσλ είραλ αλέιζεη ζηα 3.200.000 δξαρκέο
196

. 

 

Μεηά καο πξνσζήζαλε ζηελ Διιάδα. Φζάζακε κε κεγάιε ραξά ζηελ Αζήλα. 

Πήγακε ακέζσο ζε ζπγγεληθά ζπίηηα θαη κεηά ιίγεο κέξεο ήξζε ν αδειθφο κνπ ν 

ακνπήι απφ ηελ Άξηα. Αγθαιηαζηήθακε θιαίγνληαο γηα πνιχ ψξα. Δκπξφο κνπ 

είπε, θεχγνπκε γηα ηελ παηξίδα καο ηελ Άξηα. Δθεί ν αδειθφο κνπ είρε καγαδί κε 

ηνλ Ραρακήκ Γέληε θαη ηνλ Κψζηα Κνηζαξίδα. ηαλ έθζαζα ζηελ Άξηα έλησζα 

κεγάιε ζπγθίλεζε. Πήγα ζην ζπίηη καο θαη ήηαλ φια έξεκα θαη ιεειαηεκέλα. 

Μνπ είπαλ φηη ε νηθνγέλεηα κνπ εθηειέζηεθε ζηε Γεξκαλία θαη εθείλε ηε ζηηγκή 

απηή ε πηθξή είδεζε κνπ πξνμέλεζε κεγάιε νδχλε. Άξρηζα λα θιαίσ». (Ηζαάθ 

Μηδάλ
197

) 

Ο Νηζήκ Μάτο, Πξφεδξνο ηνπ Κεληξηθνχ Ηζξαειηηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Διιάδαο είρε αλαθεξζεί ζηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε εθείλε ηελ 

πεξίνδν γηα ηνπο Δβξαίνπο πνπ είραλ επηζηξέςεη: 

 

«Καηά ην 1945…Ζ Διιάδα ήηαλ ειεπζεξσκέλε, αιιά εληειψο θαηεζηξακκέλε. 

Οιφθιεξεο πφιεηο θαη ρσξηά είραλ εξεκψζεη,[…] νη δεκφζηεο ππεξεζίεο 

ππνιεηηνπξγνχζαλ, νη ζπγθνηλσλίεο ήηαλ δηαιπκέλεο, ην επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα 

θπξηαξρνχζε […]Μέζα ζ’ απηφ ην βηβιηθφ ράνο ππήξρακε θαη εκείο νη Δβξαίνη. 

Άιινη επηζηξέθακε απφ ηα ζηξαηφπεδα ηνπ ζαλάηνπ, άιινη βγαίλακε απφ ηνπο 

θξπςψλεο φπνπ καο θχιαγαλ νη Υξηζηηαλνί πλέιιελεο, άιινη θαηεβαίλακε απφ 

                                                           
195

«Υξνληθά», ηρ. 142, ζην άξζξν αγλψζηνπ αξζξνγξάθνπ: Ζ κεηαπνιεκηθή θαηάζηαζε ησλ 

Ηζξαειηηηθψλ θνηλνηήησλ ηεο Διιάδνο κέζα απφ εθζέζεηο ηνπ Καλάξε Γ. Κσλζηαληίλε θαη έγγξαθα 

ηνπ Κεληξηθνχ Ηζξαειηηηθνχ πκβνπιίνπ Διιάδνο, ζει. 15.  
196

 «Υξνληθά», ηρ. 142, φ.π. ζει. 16.  
197

 πλέληεπμε κέξνο ηεο δεκνζηεπκέλν ζην βηβιίν ηνπ Σζηιηγηάλλε, 2004, φ.π. ζει. 50-54.  
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ηα βνπλά ηεο Δζληθήο Αληηζηάζεσο. Βξίζθακε ηηο νηθνγέλεηεο καο δηαιπκέλεο. 

Αλαδεηνχζακε ηνπο ζπγγελείο καο θαη δελ ππήξραλ, νχηε θαλέλαο κπνξνχζε λα 

καο πιεξνθνξήζεη γηα ηελ ηχρε ηνπο. Φάρλακε ην βηνο καο θαη απηφ ήηαλ 

δηαξπαγκέλν, ρακέλν. Απνδεηνχζακε ηε βνήζεηα ησλ θνηλνηήησλ καο θαη ηηο 

βξίζθακε δηαιπκέλεο, αλχπαξθηεο. Πξνζθεχγνπκε ζηελ ηθεζία ηνπ Θενχ αιιά νη 

πλαγσγέο καο ήηαλ θαηεζηξακκέλεο, ξεκαγκέλεο, νη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί 

είραλ θη απηνί ραζεί ζηα ζηξαηφπεδα ηεο ληξνπήο. Πνπζελά θσο, απφ πνπζελά 

βνήζεηα!
198

».  

 

πσο θαη ζηηο άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Άξηαο 

δελ ππήξρε θακία κέξηκλα γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο πφιεο. Σν ζρνιείν ζηνλ νδφ 

Φηιειιήλσλ ζηελ εβξατθή ζπλνηθία βξηζθφηαλ ζε θαιή θαηάζηαζε. Ζ πεξηνπζία ηεο 

θνηλφηεηαο πεξηειάκβαλε: κηα εξεηπσκέλε θαηνηθία ζηε ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ, δηπινθαηνηθία κε φξνθν εθηάζεσο 15x15, έλα καγαδί ζηελ θεληξηθή 

αγνξά, ζηελ νηθία θνπθά κε δπν πφξηεο εθηάζεσο 7x6, πνπ ήηαλ λνηθηαζκέλν 

πξνπνιεκηθά κε κίζζσκα 500 δξρ. θαη έλα ηεβηιά παξαπιεχξσο ηεο πλαγσγήο 

εθηάζεσο 20x3
199

. Σν λεθξνηαθείν ζηνλ ιφθν ηεο Πεξάλζεο δελ είρε δηαζσζεί. ινη 

νη ηάθνη είραλ θαηαζηξαθεί θαη κφλν εξείπηα εκηθαηεζηξακκέλνπ κλεκείνπ ήηαλ ηα 

κφλα ζηνηρεία πνπ ππνδήισλαλ ηελ χπαξμε εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ.
200

 

Γηα φζνπο είραλ επηδήζεη απφ ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ή ήηαλ θξπκκέλνη 

ζηα βνπλά ηεο αληίζηαζεο ή απφ Υξηζηηαλνχο, ε επηζηξνθή ηνπο ήηαλ ηδηαηηέξσο 

δχζθνιε. Οη άλζξσπνη απηνί δελ είραλ εγγξαθεί ζε θαηαιφγνπο δηαλνκήο 

ηξνθίκσλ
201

. ε νξηζκέλεο πφιεηο φπσο ζηε Θεζζαινλίθε, ζηα Ησάλληλα θαη ζηελ 

Άξηα ηα ζπίηηα θαη ηα καγαδηά είραλ θαηαιεθζεί απφ Υξηζηηαλνχο. Σν ειιεληθφ 

θξάηνο δελ είρε πξνβιέςεη θακηά εηδηθή βνήζεηα γηα ηνπο Έιιελεο Δβξαίνπο. Έηζη, 

νιφθιεξε ε θνηλφηεηα αλαγθάζηεθε λα βαζηζηεί ζηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα πνπ 

πξνζέθεξαλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ε UNRRA (The United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration), νη εβξατθέο νξγαλψζεηο φπσο ε American Joint 
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15.  
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Distribution Committee (Joint), ν Δξπζξφο ηαπξφο, ε Γηάζθεςε γηα ηηο πιηθέο 

αμηψζεηο ησλ Δβξαίσλ θαηά ηεο Γεξκαλίαο (Claims Conference), θαη ην Δβξατθφ 

Πξαθηνξείν (Jewish Agency)
202

. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα ζπίηηα ησλ 

Δβξαίσλ είραλ θαηαιεθζεί απφ άιινπο, δηφηη νη ίδηεο νη ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο 

επεηδή ζεσξνχζε φηη αξθεηνί απφ απηνχο είραλ πεζάλεη ζηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο ηα έδηλαλ ζε θησρνχο Υξηζηηαλνχο γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηνηθήζνπλ. 

«Δίκαη απφ ηελ Κπςέιε, αιιά ήξζακε ην ‘46 ζηνπ Πέηα γηα έλα ρξφλν 

θαη κεηά ην ’47 θαηεβήθακε εδψ. Ζ κακά πνπ ήξζακε εδψ, δελ είρακε 

πνχ λα κείλνπκε πνπ εθεί, έλαο κπάξκπαο κνπ εδψ πνπ θαζφηαλ, απηφο 

καο θηινμέλεζε γηα ιίγν. Καη ηελ κακά χζηεξα ηεο είπαλ φηη, πήγαηλε 

ζηνλ Ννκάξρε κε ηπρφλ ζνπ δψζεη. Πήγε ε κακά θαη ηεο ιέλε: «Πνχ 

ήζνπλ βξε θπξία κνπ, ηο ιέεη εδψ είραλ θχγεη νη εβξαίνη θαη ήηαλ ηφζα 

ζπίηηα, αλ εξρφζνπλ δειαδή πξηλ έλα εμάκελν ζα ζνπ δίλακε έλα ζπίηη». 

Ναη, έδηλαλ ζπίηη ησλ εβξαίσλ. Έηζη είραλ πεη ηφηε ζηε κακά, ζπκάκαη, 

λαη, ζα ζνπ δίλακε ιέεη, έλα ζπίηη. Θπκάκαη ηφηε πνπ έιεγαλ εδψ, ζηα 

«νβξαίηθα», ην είπαλ απηνί Φηιειιήλσλ ηψξα πνπ είλαη. Καη ήηαλ φια, 

ηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα εθεί ζηε Φηιειιήλσλ ήηαλ πνπ θαηνηθνχζαλ νη 

Δβξαίνη. Καη ήηαλ θη αξθεηά καγαδηά εδψ. Ήηαλ ννννν ακπάο 

ζπκάκαη, ακπάο ιεγφηαλ πνπ είρε ην κεγάιν εκπνξηθφ πνπ είρε ην 

εκπνξηθφ ην κεγάιν λαη».(Βαζηιηθή Σδνχκα- Πιαθηά)
203

 

Ζ επηζηξνθή ησλ εβξατθψλ πεξηνπζηψλ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ ζέκα κε ην 

νπνίν αζρνιήζεθε ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Καηά ηνλ 

Martin Dean
204

 ε επηζηξνθή ησλ πεξηνπζηψλ ζπληζηά ην απνηέιεζκα ηεο αλάθηεζεο 

ηεο κλήκεο. Ζ Γαβξηέιια Δηκεθηζφγινπ ζπκπιεξψλεη: «ε αλάγθε ηαθηνπνίεζεο 

ινγαξηαζκψλ ηνπ παξειζφληνο αληηθαηνπηξίδεη έλα ζχλνιν θνηλψλ αμηψλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ Δπξψπε. πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ελφο αηζζήκαηνο δηθαίνπ θαη αλνρήο, αιιά θαη δέζκεπζεο απέλαληη ζην δηθαίσκα ηεο 

ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, θαη ζην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο 
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Joshua Eli Plaut, Greek Jewry in the Twentieth Century 1913-1983, Fairleigh Dickinson, 2000, ζει. 

75-76.  
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πλέληεπμε απφ Κ. Αγγέιε, Άξηα, 10/09/2016, βι. παξάξηεκα ζει. 129.  
204

Martin Dean, “The Plundering of Jewish Property in Europe. Five Recent Publications Documenting 

Property seizure and Restitution in Germany, Belgium, Norway and Belarus‟‟, Holocaust and 

Genocide Studies, ηρ. 15, 2001, ζει. 86-97.  
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ηνπ αηφκνπ
205

». ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε πξνηξνπή ησλ θαηαθηεηψλ, νη 

θαηά ηφπνπο θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο αιιά θαη κε Δβξαίνη πνιίηεο ζπλεξγάζηεθαλ κε 

ηνπο Γεξκαλνχο πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζνχλ
206

. Παξέδσζαλ κε ηε δεκηνπξγία 

Τπεξεζίαο Γηαρεηξίζεσο Ηζξαειηηηθψλ Πεξηνπζηψλ (ΤΓΗΠ) ζην Διιεληθφ Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ηηο «εγθαηαιεηκκέλεο» εβξατθέο νηθίεο θαη επηρεηξήζεηο. Σε 

«δπλαηφηεηα» απηή απφ ην θξάηνο ηελ εθκεηαιιεχηεθαλ αξθεηνί κε απνηέιεζκα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη νηθεηνπνίεζε πεξηνπζηψλ πνπ δελ ηνπο αλήθαλ. 

Ζ απξνζπκία πξνζθνξάο βνήζεηαο ζηνπο επηδψληεο εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε 

ην λφκν πνπ είρε δεκνζηεπηεί ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1944, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

Αζήλαο. Ο λφκνο απηφο ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο ηεο λέαο θπβέξλεζεο
207

, κε 

ηελ νπνία αθπξσλφηαλ ην δηάηαγκα πνπ είρε εθδνζεί απφ ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

επί Καηνρήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη θαηαδίδνληεο εβξατθέο πεξηνπζίεο ζα πξέπεη λα 

ακείβνληαη κε ην 10% ηεο πεξηνπζίαο πνπ αλήθε ζηνλ Δβξαίν ζπκπνιίηε ηνπο. 

χκθσλα κε ην λέν λφκν
208

 φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είραλ θαηαζρεζεί απφ 

Δβξαίνπο ζα έπξεπε λα επηζηξαθνχλ ζηνπο λφκηκνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, αιιά κε ηελ 

θαηαβνιή ηνπ 5% ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ απφ ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1946, ε θπβέξλεζε εμέδσζε ην λφκν 846 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ίδηα παξαηηείην απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο ζηηο εβξατθέο 

πεξηνπζίεο ρσξίο θιεξνλφκνπο πξνο φθεινο νξγαληζκνχ πνπ ζα ηδξπφηαλ γηα ηελ 

Πεξίζαιςε θαη Απνθαηάζηαζε ησλ Ηζξαειηηψλ Διιάδνο ή ΟΠΑΗΔ. Σν εθηειεζηηθφ 

δηάηαγκα γηα ηελ ίδξπζε απηήο ηεο νξγάλσζεο εκθαλίζηεθε κφιηο ην 1949
209

. 

Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία 

αλεμάξηεηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι
210

ζπλέβαιαλ ζηελ απνρψξεζε ησλ ηειεπηαίσλ 

εβξατθψλ νηθνγελεηψλ απφ ηελ πφιε. Οη Δβξαίνη παξέκεηλαλ γηα θάπνηα ρξφληα ζηελ 

πφιε πνπ είραλ γελλεζεί θαη κεγαιψζεη αιιά ζηγά ζηγά απνθάζηζαλ λα ηελ 

εγθαηαιείςνπλ. Ο πξφεδξνο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο Άξηαο ζε έλα θείκελν ηνπ 

θιείλεη κε απηά ηα ιφγηα: «Δηο ηαο λέαο εζηίαο καο πάληνηε ζα ελζπκνχκεζα ηελ Άξηα 

θαη ζα ζεσξψκελ ηαχηελ σο ηδηαηηέξαλ καο παηξίδαλ». Δλψ φπσο αλαθέξεη θαη ε θα. 

                                                           
205

Γαβξηέιια Δηκεθηζφγινπ, «Έλα ρξένο πνπ δελ απνπιεξψλεηαη: Δπαλνξζψζεηο θαη κλήκεο ηνπ 
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Εαλέη Μπαηηίλνπ:
211

«Φαίλεηαη πσο ην ηξπθεξφ άξσκα ησλ αλζψλ ηεο πνξηνθαιηάο 

ηελ άλνημε, είλαη πην ηζρπξφ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν ρψξνο θαη ν 

ρξφλνο
212

». 

 

ηηο 19 Ννεκβξίνπ 1956 ε εθεκεξίδα ηνπ «Διεπζέξνπ Λφγνπ» αλαθέξεη φηη: 

«Αλερψξεζε εηο Αζήλαο έλζα εγθαηεζηάζε κνλίκσο ν αγαπεηφο θαη εθιεθηφο 

ζπκπνιίηεο καο δηαηειέζαο Πξφεδξνο ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηνο Άξηεο θαη 

Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Ηεζνπά ακπάο. Σνλ θ. ακπάλ ζπλνδεχνπλ αη επραί 

καο δηά ηελ πξνζσπηθήλ, νηθνγελεηαθήλ θαη επαγγεικαηηθήλ ηνπ επηπρίαλ θαη 

πξφνδνλ ελ Αζήλαηο. Σνλ θ. ακπάλ δηαδέρεηαη ελ ησ Γεκνηηθψ πκβνπιίσ ήδε 

ν πξψηνο κεη’ απηφλ Γεκνηηθφο χκβνπινο αγαπεηφο ζπκπνιίηεο καο θ. 

Κσλζηαληίλνο Υξηζηάθεο»
213

. 

 

Οη ελαπνκείλαληεο Δβξαίνη κε ηε ζχκθσλε γλψκε φζσλ δηέκελαλ κφληκα 

ζηελ Αζήλα θαη ην Ηζξαήι θαη ηνπ Κεληξηθνχ Ηζξαειηηηθνχ πκβνπιίνπ, απνθάζηζαλ 

ζηηο 12 Μαξηίνπ ηνπ 1957 λα δσξίζνπλ ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζηεγαδφηαλ ε 

ζπλαγσγή «Γθξέθα» ζηνλ Μνπζηθνθηινινγηθφ χιινγν «θνπθάο» γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηνλ ρψξν
214

. Σα ρεηξφγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

4
εο

 πξάμεσο ηνπ Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ, ην ρεηξφγξαθν θείκελν ηεο Ηζξαειηηηθήο 

Κνηλφηεηαο Άξηαο πξνο ηνλ Ζπεηξσηηθφ χιινγν κε ην νπνίν δειψλεηαη ε δσξεά, ην 

ρεηξφγξαθν πξαθηηθφ ηεο 21
εο

 Μαξηίνπ κε ην νπνίν ην Γ.. απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

απνδνρή ηεο δσξεάο, ε ππ‟ αξηζκ.2433/14.1.58 ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δσξεάο θαη 

ην ΦΔΚ 36/31.3.1961 ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ζρεηηθά κε 

ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ηνπ δσξεζέληνο ρψξνπ ππφ ησλ Δβξαίσλ 

πξσηνδεκνζηεχηεθαλ ζην βηβιίν ηνπ Σζηιηγηάλλε
215

. 

                                                           
211

 εκεξηλή δηεπζχληξηα ηνπ Δβξατθνχ Μνπζείνπ Αζελψλ.  
212

Βι. Εαλέη Μπαηηίλνπ, φ.π., ζει. 134.  
213

 Δθεκεξίδα «Διεχζεξνο Λφγνο», έηνο 24
ν
, αξ. θχιινπ 1064, 19 Ννεκβξίνπ 1956, ζει. 1.  

214
Ο Άξεο Δπηαμίαο κνπ παξαζέηεη ηελ πιεξνθνξία φηη ν παηέξαο ηνπ Νίθνο Δπηαμίαο, ν νπνίνο ήηαλ 

αληηπξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ «θνπθάο» θαη θχξηνο δηθεγφξνο ήηαλ απηφο πνπ έπεηζε ηνλ Ραθαήι 

Γθηνχιε δειαδή ηνλ ηφηε πξφεδξν ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο λα δσξίζεη ην νηθφπεδα πνπ βξηζθφηαλ ε 

θαηεζηξακκέλε πλαγσγή Πνπιηέδα ζηνλ ζχιινγν «θνπθάο».  
215

Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ παξαζέηεη ζην βηβιίν Κσλζηαληίλνο 

Α. Σζηιηγηάλλεο, Ζ Δβξατθή Κνηλφηεηα ηεο Άξηαο, Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην ηεο Διιάδαο, 

2004, ζει. 74-76.  
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«Σν θηίξην ζην θέληξν ηνπ θνπθά ήηαλ θαη απηφ Δβξατθφ. Σν είραλ δψζεη 

ηφηε ζαλ δσξεά ζην ζχιινγν. Ήηαλ ν Δπηαμίαο θίινο κε ηνλ Γθηνχιε θαη ηνλ 

θαηάθεξε κε ηνλ ηξφπν ηνπ λα ηνπο δψζνπλ ην νηθφπεδν. Απηφο ηα είρε πνιχ 

θαιά κε ηνπο εβξαίνπο θαη ηνλ εκπηζηεχνληαλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θηηξίνπ 

ηνπ πιιφγνπ έγηλε απαιινηξίσζε ηνπ νηθνπέδνπ θαη ν ζχιινγνο ηφηε πήξε 

πνιχ θαιά ρξήκαηα ίζσο λα ήηαλ θαη 170.000 δξαρκέο γηα λα μεθηλήζεη ε 

αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ. Ο δήκνο ηεο Άξηαο ηφηε ήηαλ απηφο πνπ πήξε ηελ 

απφθαζε θαη ηειηθά παξαρψξεζε ζηελ θεληξηθή πιαηεία ην ρψξν γηαηί δελ 

ππήξρε ζρέδην αλέγεξζεο νξφθσλ. πσο κνπ είραλ πεη ν αξρηηέθηνλαο ήηαλ ν 

Ηάζνλαο Ρίδνο, ν νπνίνο ηειείσζε ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο εξγαζίεο 

ηνπ»
216

.(Κ. Σζηιηγηάλλεο) 

Ο χιινγνο «θνπθάο» γηα λα ηηκήζεη ηελ εβξατθή θνηλφηεηα δηαηεξεί ζε 

πεξίνπηε ζέζε ησλ γξαθείσλ ηνπ, κηα κεγάιε επηγξαθή κε ηελ νπνία δειψλεη φηη γηα 

ηνλ ίδην ηνλ χιινγν ζεσξνχληαη κεγάινη επεξγέηεο: «ν Γήκνο Αξηαίσλ θαη ε 

Ηζξαειεηηθή Κνηλφηεο Άξηεο». Σέινο, ζηελ πξνζήθε ησλ ηζηνξηθψλ θεηκειίσλ ηεο 

Άξηαο ηνπ πιιφγνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ θηηξίνπ θπιάζζεηαη 

ηζηνξηθή κεηαιιηθή ζθξαγίδα πνπ γξάθεη: «Δβξατθή Δθπαηδεπηηθή Δηαηξεία- Άξηα» 

ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ρξνλνινγία
217

. 

Σν 1959 εθδίδεηαη ην Β.Γ 3/21-7-59, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ ηεο 10-

8-59. Σν δηάηαγκα απηφ αλαθεξφηαλ ζηε λνκηθή δηάιπζε ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο 

ηεο Άξηαο. Οη ηειεπηαίνη Αξηηλνί Δβξαίνη ήηαλ ν Ηζαάθ Μηδάλ πνπ έθπγε ην 1961 κε 

πξννξηζκφ ηελ Αζήλα θαη ν Αβξακίλνο Ηεξεκίαο, ν νπνίνο είρε ηελεθεηδίδηθν ζηελ 

πιαηεία Μνλνπσιείνπ, δίπια ζην ξαθείν ηνπ Μπαξψλνπ θαη έθπγε, επίζεο, κε 

πξννξηζκφ ηελ Αζήλα. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216

 Απφ ζπλέληεπμε Κ. Αγγέιε, Άξηα, 01/05/2014, βι. παξάξηεκα ζει. 204.  
217

Καηά ηνλ Σζηιηγηάλλε ίζσο ε ζθξαγίδα ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ηνπ 1882. Γελ κπνξνχκε φκσο λα 

είκαζηε ζίγνπξνη γηα απηή ηε ρξνλνινγία δηφηη δε δηαζέηνπκε ζηνηρεία πνπ λα επηβεβαηψλνπλ κηα 

ηέηνηα εηθαζία.  
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Δπίινγνο 

«… κε αγάπελ θαη εσγλωκοζύλελ ζα ελζσκούκεζα ηελ αγαπεκέλελ κας 

Άρηαλ, ήηης κας εκεγάιωζελ θαη κας εγαιούτεζελ εης ηας σπερότοσς θσζηθάς 

θαιιολάς ηες, ως επίζες θαη ηοσς αγαπεηούς κας ζσκπαηρηώηας Αρηηλούς, οη 

οποίοη κας περηέβαιολ πάληοηε κε ηελ αγάπελ θαη ζηοργήλ ηωλ θαη κε ηοσς 

οποίοσς κας ζσλέδεζαλ αρρήθηως εκέραη ταράς θαη ιύπες». 

(απφ ηελ ρεηξφγξαθε δσξεά ηνπο ζην ζχιινγν «θνπθάο». 

 

Με ην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πξνζπάζεζα λα αλαδείμσ ηελ 

ηζηνξηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο, θνηλσληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δσήο ηεο εβξατθήο 

θνηλφηεηαο, κέζα απφ ηελ αλίρλεπζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο πνπ αθνξά ηνλ εβξατθφ 

πιεζπζκφ πνπ έδεζε ζηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Καηνρήο. Δπίζεο, πξνζπάζεζα λα αλαδείμσ ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ηνλ ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ ηεο πφιεο, δίλνληαο ην παλφξακα 

ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ πξηλ ηνλ πφιεκν. Οη αθεγήζεηο 

είλαη καξηπξίεο ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πφιεο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

αλνκνηνκνξθία. Απηή ε αλνκνηνκνξθία ραξαθηεξίδεη θαη ηηο αθεγήζεηο ηνπο πνπ 

κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη λα εξκελεπζνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο θαη κε δηαθνξεηηθέο 

ρξήζεηο. 

Ο κχζνο, ε γξαπηή ηζηνξία θαη ε κλήκε ησλ θαηνίθσλ, ε νηθηζηηθή δφκεζε, ηα 

κλεκεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ φια ζπγθξνηνχλ ηελ ηζηνξία κηαο δηαιεθηηθήο 

ζρέζεο ησλ δπν θνηλνηήησλ. ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε κηα θνηλφηεηα ζπλππήξρε κε 

ηελ άιιε θαη άθκαδε θαζψο ππήξρε ακνηβαία ζπλεξγαζία. Μέζα απφ ηελ εξγαζία θαη 

ηε δσή ηνπο εληνπίδνπκε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ καο εληζρχεη ηελ αίζζεζε 

αιιεινζπκπιήξσζεο αλάκεζα ζηηο δπν ζπκβησηηθέο θνηλφηεηεο. Ζ ζπκβνιηθή, ζα 

κπνξνχζα λα πσ, αληηπαιφηεηα πνπ είρε παξαηεξεζεί απνηεινχζε έλα κέζνλ γηα 

ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θάζε θνηλφηεηαο μερσξηζηά.  

Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θνηλνηήησλ 

δηακνξθψλνληαλ θαηά βάζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο κηα επηβαιιφκελεο 

ζπιινγηθφηεηαο πνπ εθδεισλφηαλ ζην εζσηεξηθφ ησλ νηθνγελεηαθψλ νκάδσλ, ηεο 

γεηηνληάο, ηνπ καραιά θαη εθδεισλφηαλ ζε πεξηφδνπο πνπ ελδερνκέλσο 

παξαηεξνχληαλ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αζηάζεηα. Απφ ηελ αξρή ηεο 
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έξεπλάο κνπ πξνζπαζνχζα λα θαηαλνήζσ ηε ζησπή ησλ αλζξψπσλ ηεο πφιεο ψζηε 

λα κελ αλαθέξνληαη ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ζα λα κελ ππήξμε ζρεδφλ πνηέ. Γηαηί 

δεκηνπξγήζεθε απηφ ην ράζκα κεηαμχ γελεψλ θαη νη λένη αγλννχλ ηελ ηζηνξία απηνχ 

ηνπ ηφπνπ;  

Ζ ιέμε Δβξαίνο γηα ηνλ αξηηλφ ιαφ δελ είλαη εχθνιε θαη απηφ ην θαηάιαβα 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη πιεξνθνξεηέο πνπ εμέηαδα κε ην πνπ 

άθνπγαλ απηή ηε ιέμε μαθληθά άιιαδαλ ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ζπλνθξπψλνληαλ θαη 

πξνζπαζνχζαλ λα αλαδεχζνπλ απφ ηε κλήκε ηνπο αλακλήζεηο πνπ ηηο είραλ ζάςεη, 

γηαηί δελ ήζειαλ λα ζπκνχληαη φηη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θάπνηα ζηηγκή, έηζη 

μαθληθά, ηνπο είραλ καδέςεη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν «Οξθεχο» θαη ηνπο μεξίδσζαλ απφ 

ηνλ ηφπν πνπ θαηνηθνχζαλ. ινη φζνη εξσηήζεθαλ είραλ ράζεη θίινπο, γλσζηνχο ή 

απινχο ζπκπνιίηεο, άηνκα πνπ κπνξεί λα κελ ηα γλψξηδαλ θαιά αιιά λα πήγαηλαλ 

ζην καγαδί ηνπο λα αγνξάζνπλ θαη λα είραλ επηθνηλσλία. ε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο 

δελ ήηαλ κφλν ζεκαληηθά ηα φζα έιεγαλ αιιά θαη ηα φζα δελ έιεγαλ.  

Οη ζησπέο ηνπο είραλ κηα εζσηεξηθή δχλακε πνπ ππαγνξεπφηαλ θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα απφ ην ηξαχκα ησλ αλακλήζεσλ ηνπο. Με ηε δηεξεχλεζε ησλ ζησπψλ, ε 

αλάδεημε ησλ απηφ-αλαπαξαζηάζεσλ θαη ε αλίρλεπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

ζεζκνί δηείζδπζαλ ζηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δσή παξείραλ κηα ελαιιαθηηθή 

αληηθεηκεληθή εθδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βαζηδφηαλ ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία 

αιιά θαη ζηελ αλίρλεπζε θαη πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ πνπ βηψλεηαη ε ηζηνξία απφ ην 

ζπιινγηθφ ζψκα. Ζ αηνκηθή κλήκε θαηά ηε ζηηγκή ηεο αθήγεζεο κεηαηξέπεηαη ζε 

θνηλσληθή ή θαη ζπιινγηθή
218

. ινη φζνη είραλ δήζεη ζηελ Καηνρή ζπκνχληαη ηνπο 

Δβξαίνπο είηε ζε κηθξφ πνζνζηφ είηε ζε κεγάιν αθνχ μεπεξλνχζαλ ην πξψην ζνθ ηνπ 

πνιέκνπ θαη ησλ νδπλεξψλ αλακλήζεσλ, ραιάξσλαλ θαη κπνξνχζαλ λα κνπ 

κηιήζνπλ θαη κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνξίεο λα μεηπιίμνπλ ηελ ηζηνξία κηαο 

πφιεο, ε νπνία είρε δηαθνξεηηθέο νκάδεο φρη παξαγθσληζκέλεο αιιά ηζνδχλακεο 

κεηαμχ ηνπο.  

Οη Ρσκαληψηεο Δβξαίνη ηεο Άξηαο είραλ δνκήζεη ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη 

απηνπξνζδηνξίδνληαλ αιιά θαη εηεξνπξνζδηνξίδνληαλ απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο σο 

Έιιελεο πξψηα, Αξηηλνί έπεηηα θαη κεηά Ρσκαληψηεο Δβξαίνη. Οη ζξεζθεπηηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο ήηαλ ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχζε. Μεηά ηε δηάιπζε 

                                                           
218

Κσλζηαληίλα Μπάδα, «ν ζάλαηνο ηεο Διέλεο ζηνλ Δκθχιην. Ζ κλήκε θαη ην γεγνλφο, ε κλήκε σο 

Ηζηνξία», Διιεληθφο Παξαδνζηαθφο Πνιηηηζκφο, Λανγξαθία θαη Ηζηνξία, ζπλέδξην ζηε κλήκε ηεο Άιθεο 

Κπξηαθίδνπ- Νέζηνξνο, επηκέιεηα Υξπζνχια Υαηδεηάθε- Καςσκέλνπ, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 

2001, ζει. 230-240.  
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ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ην 1959, νη πεξηζζφηεξνη άξρηζαλ λα θεχγνπλ θαη λα 

κεηαλαζηεχνπλ ζηελ Αζήλα θαη ην Ηζξαήι. Έθηνηε δελ κπνξνχζαλ λα ζηεξηρηνχλ 

ζηελ παξάδνζε ηνπο ψζηε λα αλαπηχμνπλ κηα ζηξαηεγηθή δξάζεο κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ζηελ Άξηα. Γελ πξνζπάζεζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα ηαμηλνκεκέλε ηζηνξία θαη κλήκε ζε ζρέζε κε ηελ πφιε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ πξνζπάζεηα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζπιινγηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο ζπγθξνηψληαο έλα παξειζφλ θαη αλαδεηθλχνληάο ηνπο ζε ηζηνξηθά 

ππνθείκελα.  

Φηάλνληαο ζην ζήκεξα, ειάρηζηα ζηνηρεία πέξα ηνπ κλεκείνπ δειψλνπλ ηελ 

παξνπζία ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο θάπνηε ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν απηφ. Δίλαη ζαλ 

απηή ε θνηλφηεηα λα κελ ππήξμε πνηέ γηα καο ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία. Τπάξρεη 

κφλν ζηε κλήκε ησλ κεγαιχηεξσλ γεληψλ. Δίλαη θξίκα φκσο κηα πφιε κε έληνλν ην 

ζηνηρείν ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ λα ην αγλνεί. 
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πλέληεπμε 19122015 θαη 19122015
α
 

Αγγειηθή Κνιηνύ- Βαζηιηθή Κνιηνύ- Βαζίιεο Παπαληθνιάνπ 

 

- [--]ηψξα λα πνχκε νη Δβξαίνη ηψξα δσ κε ηε θνηλσλία ηελ Αξηηλή. ηα ίδηα ηα 

ζξαλία θαζφκαζηαλ [---] λαη… αιιάααα εθείλν ην νπνίνλ έρσ λα ζαο πσ δελ μέξσ αλ 

ηνλ ε @@@ ηη εε ηνλ έρεηε δεη ηνλ Μηδάλ; 

 

- Δεε ηνλ είρα δεη πξηλ ηξία ρξφληα λνκίδσ… δπφκηζε θάπνπ εθεί… αιιά ηψξα έρσ 

πάξα πνιχ θαηξφ λα πάσ.  

 

-Δζείο κέλαηε θνληά κε ηνλ Μίδαλ;  

 

- Αααπηφο είλαη ζην ηέξκα Παηεζίσλ 

 

- Δγψ έρσ πάεη ζην ζπίηη ηνπ ζηε Γιπθάδα// Δθεί έρεη καγαδί@@@// 

 

-Αααα!!!! Έρεη αθόκα καγαδί; 

 

-Ναη!!! Έρεη. Ο γέξνο ν Μηδάλ //κ// έρεη πεζάλεη. Απηνί ήηαλ εδψ βέβαηα εκκκ ηηηη εεε 

επί Γεξκαλψλ επί θαηνρήο. Ο γέξνο έρεη πεζάλεη. Αιιά είλαη λα πνχκε Μηδάλ 

ζπγγελήο ηνπ πνπ έρεη λα πνχκε ε ε εκπνξηθφ θαηάζηεκα. 

 

- Πόζν ρξνλώλ είλαη //θαη είλαη//απηόο ν Μηδάλ; 
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- Απηφο ηψξα είλαη, ήηαλ ζπκκαζεηήο κε ηνλ Γεκνζζέλε, ην ‟35 γελλεζείο λα πνχκε, 

νπφηε είλαη 80 ρξνλψλ//Α! Απηφο είλαη λαη! Ναη//Καη κάιηζηα είρε γίλεη εδψ ννν κία 

εκεξίδα δελ μέξσ ηη ήηαλ//ζην θνπθά έγηλε, εθεί ζην θνπθά θάλακε// θαη ήξζαλε 

λα πνχκε απ‟ ηελ Αζήλα απηνί λα πνχκε //κ// αιιά απηφο, απηφο ήηαλ ηφηε εδψ πέξα, 

κε ηνπο Γεξκαλνχο λα πνχκε θαη θηι ήηαλ απφ ηφηε λα πνχκε εδψ. Καη απηφο λα 

πνχκε φηη ζέιεηε λα πνχκε έηζη @@@ δελ μέξσ λα πνχκε. Απηφο κπνξεί λα ζη λα 

ζηα δψζεηηηη πσο ην ιέλε θαξαληί. Απφ πξψην ρέξη.  

 

-Δληάμεη. Δζείο εδώ είραηε γελλεζεί ζηελ Άξηα; 

 

- Δγψ είκαη ζηελ Άξηα γελλεκέλνο. 

 

-Πόηε; 

 

-Καη επί ηνπξθνθξαηίαο, φρη γελλεκέλνο (γέιηα), θαη θαη νηθνγελεηαθψο επί 

ηνπξθνθξαηίαο φπσο ήηαλ εδψ λα πνχκε ννν παηέξαο εθεί ζηννν @@@//Καη πφηε 

γελλεζήθαηε;// Δγψ είκαη ην ‟38 // α ην „38// θαη έρσ δήζεη λα πνχκε ηελ θαηνρή εε 

εδψ ζηελ Άξηα λα πνχκε θηι.  Γελ ππήξρε, πξψηα απ‟ φια λα πνχκε δελ ππήξρε 

δηαθνξά απηνί ήηαλε εδψ πάληνηε αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην [--] πθαζκηέκπνξνη λα 

πνχκε σο επί ην πιείζηνλ. Καη ήηαλ εδψ ηα καγαδηά λα πνχκε, ηα εβξατθά, [--] εεε θαη 

νη θνηλσληθέο ππήξραλ δειαδή κεηαμχ ρξηζηηαλψλ θαη εβξαίσλ δελ ππήξρε αο πνχκε 

θακηάαα δηαθνξά κνλ εη κφλν ήηαλ κφλν είραλ λα πνχκε ην ζξήζθεπκα //ρκ// γηαηί 

θαη απηνί ήηαλεεε γελλεκέλνη λα πνχκε ζηελ Διιάδα ήηαλεεε απιψο ην ζξήζθεπκα, 

ήηαλε Έιιελεο κελ, άιιν φηη ε θαηαγσγή ηνπο @@@ήηαλε απφ ην Ηζξαήι λα 

πνχκε… αιιά δελ ππήξρε… δηαρσξηζκφο. Δδψ ήηαλε ηφηε ε πνπ είλαη δελ μέξσ πσο 

ην ιελ ηψξα εθεί πνπ ήηαλ ε ηξάπεδα παιηά εδψ ζηο Μάξηζελαο ην δξφκ; Ήηαλε κηα 

ζπλνηθία //ρκ// //Μαθξπγηάλλε;// Μαθξπγηάλλε ιέγεηαη; //Μία ήηαλ ε Μαθξεγηάλλε 

θαη ε άιιε είλαη πσο ιέγεηαη; Απηή// Ήηαλε κηα ζπλνηθία //Μαθξπγηάλλε// ε νπνία 

ααα θαηνηθνχζαλ λα πνχκε εεε Δβξαίνη λα πνχκε. Ήηαλ κία απηή θαη ννν δηπιαλφο ν 

δξφκνο //ν παξάιιεινο εεε// ν παξάιιεινο //Φηιειιήλσλ// απηήο //Φηιειιήλσλ//. Ζ 
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Φηιιειήλσλ; //Ναη//. Ζ Φηιειιήλσλ εθεί ήηαλ ε ζπλαγσγή ηνπο //ρκ// //ε ζπλαγσγή 

ήηαλ ζηε Μαθξπγηάλλε//ε ζπλαγσγή ήηαλε ζηε Μαθξπγηάλλε. Λνηπφλ, ζην ζρνιείν 

δίπια δίπια θαζφκαζηαλ δειαδή απηφο πνπ ζνπ είπα θαζφηαλ λα πνχκε ζην ίδην 

ζξαλίν κε ηνλ αδεξθφ κνπ.  

 

- Ααα θαη θάλαλε παξέα; 

 

-Δ πσο, θάλαλε θαη παξέα, δελ είραλεε, δελ ήηαλ απνκνλσκέλν ην ζηνηρείν. Λνηπφλ, 

ηα νλφκαηα ηνπο λα πνχκε απηφ. Ήηαλ έλαο ν νπνίνο ήηαλε θαη ζξεζθεπηηθφο ηνπο 

ζηνπο εγέηεο, απηφο ιεγφηαλ ν ακπίλνο //κκ// αιιά εθηεινχζε θαη ρξέε ξαββίλνπ. 

Γειαδή φηαλ είλαη εε ζέιαλε λα πνχκε γηλφληαλε λα πνχκε έλαο γάκνο κεηαμχ ησλ 

εβξαίσλ, γηαηί βέβαηα δελ ππήξρε εε πσο ην ιέλε εβξαίνο πνπ λα πάξεη ρξηζηηαλφ, 

@@@ ήηαλ ηφηε, φρη θαη ηψξα λα πνχκε είλαη ν αιιφζξεζθνο πξέπεη λα αζπαζηεί 

ζξεζθεία θηι. 

 

- Γελ είρε ζπκβεί πνηέ λα παληξεπηείηηη; 

 

-ρη, φρη//ρη. Γελ είρακε. Καη εεε έρσ… παηδί εγψ ηφηε ζπκάκαη είρακε πάεη θαη ζε 

γάκν εβξαίηθν //κκ// ζε εβξαίηθν γάκν λα πνχκε. Ναη, απηφο ννν ννν ν ζακπίλνο 

φπσο είπα ήηαλε, εθηεινχζε θαη ρξέε ξαββίλνπ, ινηπφλ εεε πθθ θαη εεε, ςσλίδακε λα 

πνχκε νηηηη πσο ην ιέλε νη Αξηηλνί απφ ηα καγαδηά ηνπο δελ ήηαλ φηη μέξεηο ήηαλ 

απνθιεηζκέλνη λα πάλ λα ςσλίζνπκε απφ ην ρξηζηηαληθφ θαηάζηεκα δελ εηρ δελ 

ππήξρε ηέηνηα. Απηνί εξρφηαλε λα πνχκε ζηααα ζηα καγαδηά λα πνχκε γηα ηξφθηκα 

θηι ζηα ειιεληθά δελ ππήξρε @@@ ππήξρε λα πνχκε αξκν αξκνληθή ζπκβίσζεο λα 

πνχκε κεηαμχ ησλ εβξαίσλ, δελ ήηαλ φηη. Λνηπφλ, εθείλν ηφηε πνπ ζπκάκαη λα πνχκε 

απφ ηνπο Γεξκαλνχο είλαη [--] ηνπο είραλε ρθξαθηηξίζεη ηα καγαδηά ηφηε πνπ ηνπο 

καδεχαλε γηα λα πάλε λα πνχκε λα ηνπο ζηείινπλ ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θηι. 

ηνπο είραλε βάιεη λα πνχκε ζηα καγαδηά, ηνπο είραλε ρξσκαηίζεη κε ην πεληάιθα ηα 

καγαδηά ηνπο. Καη ρ νπ μερσξίδαλε λα πνχκε πνηα καγαδηά είλαη @ ησλ εβξαίσλ. 

Λνηπφλ, [--] εε θθ θαηά άιια δελ ππήξρε δειαδή αξκνληθή ζπκβίσζεο δε δελ είρακε 
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ηίπνηε εε αρκ φπσο ζήκεξα είλαη δειαδή θαζεκεξηλφηεηα καο. Δε. Πνιινί νκ 

γιηηψζαλε φκσο, απηνί εδψ, πνιινί γιηηψζαλε δε μέξσ εάλ κεξηθνχο λα πνχκε ηνπο 

πήξαλε λα πνχκε νη Γεξκαλνί αιιά απηνί θξπθηήθαλε θαη ηνπο εεε θαη βξεζήθαλε 

χζηεξα κεηά απ‟ ην πφιεκν θηι βξεζήθαλ λα πνχκε ζηεεελ Αζήλα //κκ//. Φηηάμαλε 

εθεί κσξ πάιη λα πνχκε ηα καγαδηά ηνπο λα πνχκε @@@ [--]. Σαα μεθεχγσ θαη ιέσ 

ηψξα δελ μέξσ, δελ ζα ην‟ ρεηε δεη, κπνξεί θαη λαη, έλα έξγν ην νπνίν ιεγφηαλ „Ο 

ελερπξνδαλεηζηήο‟//Α φρη, δελ ην‟ ρσ δεη.// Γελ ην‟ ρεηε δεη. Λνηπφλ, @@@ ε ηαηλία 

ε νπνία λα πνχκε ηη πεξηέγξαθε ηψξα λα πνχκε, γηαηί απηνί γηλφηαλε, θηηαρλφηαλε λα 

πνχκε, πινπηίδαλε λα πνχκε θαη είρε ηψξα λα πνχκε, έδεηρλε έλαλ εβξαίν λα νχκε, ν 

νπνίνο λα πνχκε ζζ ζπζπκβνχιεπε ηνλ θάιθα ηνπ //κκ//, έηζη ηνλ ππάιιειν ηνπ θαη 

ηνπ έιεγε λα πνχκε, εκείο ιέεη παίξλνπκε έλα ηφπη χθαζκα, ινηπφλ, απηφ ην ηφπη ζα 

ην πνπιήζνπκε αιιά ζα πνπιήζνπκε ην ηφπη φρη κε ην θέξδνο πνπ ζα θάλνπκε ζα 

πάξνπκε απ ην ηφπη απηφ λα πα λα ςσλίζνπκε λα πνχκε εε πιηθά αγαζά θηι. λαα δεε 

@@@ λα βειηηψζνπκε ην πνηνηηθφ καο επίπεδν θαη κνλαρά. Απηφ ιέεη λα πνχκε ζα 

ην πνπιήζνπκε ην χθαζκα, ζα πάξνπκε έλα κεγαιχηεξν ηφπη χθαζκα θαη ην (γειάεη) 

@@@ θέξδνο θαη ηνπ έιεγε λα πνχκε δηάθνξα. 

 

- Γεληθά ήηαλ όινη… θνίηαγαλ ην θέξδνο ηνπο; 

 

-Βέβαηα, νπσζδήπνηε λα πνχκε, ινηπφλ, ελ ησ κεηαμχ, απηνί ηη θάλαλ ηψξα ιέκε λα 

πνχκε πνπ…, εγψ λα θάλσ κηα αγνξαπσιεζία //ρκ// ξψηαγε, ην πνχιαγεο λα πνχκε 

ην ζπίηη ην ρν ην ρσξάθη απηφ θηι. Δζχ ην έρεηο αγνξάζεη ιέγαλ ή ην πήξεο 

θιεξνλνκία. Αλ ηνιεγεο είλαη θιεξνλνκηά ην παδάξεπε αλ ηνιεγεο ην‟ ρσ θηηάμεη εγψ 

(γειάεη) δελ δέρνληαλ παδάξηα //δεελ// έθεπγε, έθεπγε, λαη, εε γηαηί ήμεξε ηελ αμία λα 

πνχκε θαη ηνλ θφπν πνπ θαηέβαιε γηα λα απνθηήζεη απηφ ην πξάγκα λα πνχκε θαη δελ 

δεηνχζε, ελψ ηελ θιεξνλνκίαο εε ζνπ‟ ιεγε λα πνχκε θιεξνλνκηά ην‟ ρεη ζα ην 

παδαξέςσ //κκκ// (γειάεη). Σψξααα @@@ άιια ηψξα εδψ απφ ηελ Άξηα απηή είραλ 

βέβαηα ηηο εε πσο ην ιέλε ηηο εεε ζξεζθεπηηθψλ ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο //ρκ//. Γάκνπο 

θάλαλ ζην ζπίηη δελ πεγ πεγαίλαλ ζη ζπγσ ζπλαγσγή φπσο θάλακε θαη εκείο. 
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-Δζείο πνπ είραηε πάεη πσο γηλόηαλ ν γάκνο //Δ;//. Δζείο πνπ είραηε πάεη πνπ κνπ 

είπαηε πξηλ πσο γηλόηαλ; ηη ζπκάζηε; //…// 

 

-@@@ Δεε ήηαλ ζαλ πσο ην ιέλε έλαο δηθφο καο γάκνο //ρκ//, ινηπφλ βέβαηα λα 

πνχκε ηααα ιφγηα θαη ηα θιπ ήηαλ εβξατθήο εεε ζη ζηα εβξαίηθα λα πνχκε, λαη. Δηο δε 

ηα βαθηίζηα απηνί σο γλσζηφλ νπνίν είραλ ηελ πεξηηνκή λα πνχκε ζηα βαθηίζηα λα 

πνχκε. ηα βαθηίζηα ην θάλαλε λα πνχκε ζηεεεφρη ζηα ζπίηηα, ην θάλαλ ζηε 

ζπλαγσγή, πεγαίλαλ ζηε ζπλαγσγή. 

 

-ηελ πεξηηνκή πήγαηλαλ θαη γπλαίθεο; //Δ;// ηελ πεξηηνκή πήγαηλαλ θαη 

γπλαίθεο; 

 

-Απηφ δελ ηννν δελ κπνξψ λα ην @@@. ηα αγφξηα θάλαλ ηφηε λα πνχκε ηελ 

πεξηηνκή, ζηα αγφξηα//…//ρη, φρη. Αλ πήγαηλαλ, ήηαλε κπξνζηά//Γελ μέξσ, απηφ δελ 

εεε. Αιιά ζε γάκν εβξαίηθν είρακε καο είρε θαιέζεη λα πνχκε θηι. είρακε πάεη λα 

πνχκε. 

 

-Όιε ε νηθνγέλεηα; 

 

-Ναη, λαη λαη λαη. Γηαηί ήηαλε απηνί ήηαλε πειάηεο λα πνχκε ηνπ παηέξα κνπ λα πνχκε 

θαη ηνπο ε γηαηί ν παηέξαο κνπ ήηαλ θνπξέαο λα πνχκε μπξηδφηαλε λα πνχκε θηι δεε 

θαη πεγαίλαλε θαη καο είρε θαιέζεη. Έλαο δελ ζπκάκαη ηψξα ην φλνκα ηνπ λα πνχκε 

θαη πήγακε λα πνχκε. 

 

-Ο παηέξαο ζαο πνπ είρε θνπξείν; 
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-Ο παηέξαο κνπ είρε θνπξείν… πνπ είλαη εεε εκπνξηθή ηξάπεδα //ρκ, λαη// αιιά κε ην 

κπνκπαξδηζκφ, γηαηίηηη εδψ έγηλε ν κπνκπαξδηζκφο λα πνχκε ηεο Άξηαο έγηλε ην κέγα 

άββαην ην 1941 //ρκ//. Μέγα άββαην. Σφηε εκείο θχγακε λα πνχκε απφ εδψ θαη 

πήγακε λα πνχκε ζηνπ Πέηα. Σφηε εγψ ήκνπλα κηθξφο βέβαηα αιιά ζπκάκαη λα 

πνχκε γηαηί ζηελ παηδηθή ειηθία απηά ηα γεγνλφηα είλαη έληνλα λα πνχκε θαη 

ραξάδνληαη λα πνχκε ζηελ κλήκε [--]. Να βιέπεηο ηψξα ην αεξνπιάλν λα ζε 

βνκβαξδίδεη (γειάεη) //λαη// . Απηνί ήηαλ νη εβξαίνη κεηά λα πνχκε θχγαλε απφ δσσσ, 

ζθνξπηζηήθαλε. Αξθεη κεηά ηνλ πφιεκν θαηαιήμαλ ζηελ Αζήλα. πσο είπα ηψξα 

απηφο λα πνχκε έρεη εκπνξηθφ λα πνχκε ζηελ Αζήλα. Αιιά αλ ζέιεηε λα πνχκε 

πεξηζζφηεξα. Λνηπφλ, ααπηφο [--] είλαη εεε [--] δελ μέξσ απφ Αζήλα ζα μέξεηε //λαη// 

έηζη είλαη ζηελ Αγία Βαξβάξαο ζην ζηνλ ειεθηξηθφ ζηαζκφ ιίγν πι ιίγν πην δσ λα 

πνχκε είλαη λα πνχκε. Καη ιέεηηη Μηδάλ λα πνχκε ην @@@ ηννν ηέηνην ην 

θαηαζηεκαηά ηνπ λα πνχκε εθεί. Απηφο ηψξα ζα λαη λα πνχκε ζνπ είπα γχξσ ζηα 80 

αιιάαα θξαηηέηαη δελ είλαη λα πνχκε εε γεξνληάθη. 

 

-Δζείο θάλεηε παξέα καδί ηνπ ηώξα; 

 

-ρη ήηαλ ν αδεξθφο κνπ, ήηαλ ζην ίδην ζξαλίν ζαο είπα λα πνχκε γηαηί πεξλάκε εκείο 

πάκε γηα θαααθέ εθεί ζε θάπνηεο θαθεηέξηεο λα πνχκε θαη ην εε θάζε κέξα λα πνχκε 

ηνλ βιέπνπκε λα πνχκε @@@.  

 

-Δξρόηαλε ζην ζπίηη ζαο πεγαίλαηε εζείο ζην δηθό ηνπ; 

 

-Δίραλ επαθέο ηέηνηεο //ρκ// φρη ερκ πξνζσπηθά λα πνχκε αιιά είραλε επαθέο. Γελ 

ήηαλε απνκνλσκέλνη μέξεηο επεηδή ήηαλε εβξαίνη έρνπκε ηελ ε εβξατθή θνηλφηεηα θαη 

είκαζηε απνκνλσκέλνη, δελ ηο έρνπλε πσο ην ιέλε νη ρξηζηηαλνί απνκνλσκέλνπο.  

 

-Δδώ πνπ κέλαλε νη εβξαίνη; Μέλαλε ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή //…// 
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-Ήηαλ ζ ζ‟ απηνχο ηνπο δχν δξφκνπο, ην Μνλνπιηφ ν έλαο, βγαίλεη λα πνχκε, πνπ 

βγαίλεη πίζσ ζηε @@@ πχξνπ θαη ν παξάιιεινο λα πνχκε πνπ ζαο είπα ήηαλ ε 

ζπλαγσγή ηνπο ηψξα Φηιειιήλσλ θαη εε //Μαθξπγηάλλε// Αα ήηαλε κφλν εθεί θαη εε 

//…//Μαθξπγηάλλε θαη εεε Φηιειιήλσλ //ην ζπίηη ηνπ Παπαγεσξγίνπ είραλ ηε 

ζπλαγσγή// Ναη;//Δ ζην ζπίηη ηνπ Παπαγεσξγίνπ εθεί ήηαλ ε ζπλαγσγή. Ναη //…// 

ηε ζπλαγσγή κπαίλακε θαη κεο ζηε ζπλαγσγή κπαίλακε δελ ήηαλε εε δελ ήηαλεεε 

φπσο ήηαλε νη δηθνί καο λανί λα πνχκε. [--] Δρκ [--] Δδψ ηε γιηηψζαλε δελ ηνπο 

πήξαλε φζνη ήηαλε εδψ ηνπιάρηζηνλ λα πνχκε ζηελ Άξηα γηαηί ε ηα νλφκαηα λα 

πνχκε ήηαλε εεε νκπεηζάη, Μηδάλ εεε πσο ηνλ ιέγαλε ηνλ άιιν πνπ είπα, λαη, 

//ακπίλν//, ν ακπίλνο, ακπίλνο, λαη, απηνί γιηηψζαλε φινη απφ εδψ πέξα. Γελ 

μέξσ εάλ νξηζκέλνπο λα πνχκε ινηπφλ δελ θαηφξζσζαλ λα πνχκε εεε αιιά ε 

ζπλήζσο έπαηξλαλ απφ εδψ. Δδψ ήηαλε ιίγνη θηφιαο δελ ήηαλε πνιινί, εθεί πνπ είρε 

πνιχ ιαφ, εθεί πνπ ήηαλ πνιινί εβξαίνη ήηαλε λα πνχκε Θεζζαινλίθε //ρκ// σο επί ην 

πιείζηνλ λα πνχκε Θεζζαινλίθε θαη απφ εθεί ζην βφξεην κέξνο. Σσξάαα άιιν, ηη λα 

ζπκεζνχκε απφ ηνπο εβξαίνπο. Δ δελ είρακε εεε ηίπνηε ε μέξεηο λα πνχκε λα ηνπο 

γηνραΐδεηο λα ηνπο θάλεηο, δελ, ππήξρε αξκνληθήεε. 

 

- Οη γνλείο ζαο δελ ζαο έιεγαλ ηίπνηα αο πνύκε εεε λα κε θάλεηε ή ηηπνη //…// 

 

- ρη, φρη //φρη//. Γελ ππήξρε αθνχ εξρφηαλε λα πνχκε ςσλίδακε θαη ζηα καγαδηά ηνπο 

φηη είραλε επί ην πιείζηνλ απφ εκπνξηθά πθαζκαηέκπνξνη θηι θαη κκκ δελ ήηαλ νη 

ζπλαγσγέο ήηαλ θπζηνινγηθέο @@@ δελ είραλε παξαδείγκαηνο ράξε απηνί είραλ ην 

εκπφξην λα πνχκε ην πθαζκηεκπφξην //ρκ// ινηπφλ δελ είραλε κπαθάιηθα θαη ηέηνηα [-

-] ςσλίδαλε απφ ηα ρξηζηηαληθά λα κα καγαδηά δελ ζα κα θαη εκείο πεγαίλ ςσλίδακε 

απ‟ ηα θαηαζηήκαηα ηνπο δελ ήηαλε απνκνλσκέλν ην ζηνηρείν, λαη, [--]. Σψξα, κκ ηη 

άιιν ηψξα απηά είλαη λα πνχκε ζε γεληθέο γξακκέο, δελ είρακε εεε [--] πσο ην ιέλε. Δ 

κεηά θχγαλε απηνί απφ εδψ λα πνχκε πνπιήζαλ ηα ηη ηη ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία 

φηαλ θχγαλε απ‟ ηελ Αζ απφ ηελ Άξηα λα πνχκε //ηα πνπιήζαλε ή φηαλ εεε// ηα πνπι 

ηα πνπιήζαλε, ηα πνπιήζαελ //ζηελ θαηνρή πήγαλε θάπνηνη θαη ηνπο πήξαλε ηα 

ζπίηηα// γηαηί εηρα είραλε πσο ην ιέλε. ρη δελ ηνπο ηα πήξαλε ηα ζπίηηα. Γελ ήηαλ, 



102 
 

δελ ηνπο ηα πήξαλε ηα ζπίηηα γηαηί απηνί δνχζαλ εδψ λα πνχκε είραλε θηεκαηηθή 

πεξηνπζία, φρη ρσξάθηα θαη ηέηνηα δελ είραλε ηέηνηα λα πνχκε, είραλε λα πνχκε φκσο 

ηα ζπίηηα πνπππ πνπ κέλαλε ήηαλ δηθά ηνπο λα πνχκε [--]  

 

-Γελ κπήθε θαλέλαο ζην ζπίηη ηνπο όηαλ έιεηπαλ απηνί θαη ηνπο κάδεςαλ νη 

Γεξκαλνί […]Πσο έγηλε; 

 

- Σε γιηηψζαλε γηαηί φηαλ άξρηζαλ καδεχαλε γηα λα πάλε γηα πιεξνθνξίεο θαη ηέηνηα, 

ινηπφλ, ζνπ είπα κνλάρα λα πνχκε φηη ηνπο είραλε ραξαθηεξίζεη. Σνπο @@@ ην 

ζπίηη απ‟ έμσ, ζην καγαδί απ‟ έμσ, πεληάιθα, εβξαίνο //ρκ// λαη. Αιιά απηφ δελ 

επεξέαδε λα πνχκε ηελ εεε //Καη ζε ζαο//ηελ κεηαμχ καο //Απηφ!// ζπλαιιαγή //Δζείο 

επηηξεπφηαλ αο πνχκε εζείο επηηξεπφηαλ λα κπείηε ζην καγαδί ή φρη// φρη, φρη //ρη// 

φρη φρη δελ είραλ θαη νη εβξαίνη επί Γεξκαλψλ //ρκ// λα πνχκε θηι φρη δελ είραλ, ην 

κφλν πνπ ηνπο είραλε ραξαθηεξίζεη απηφ φρη φηη μέξεηο ζνπ απαγφξεπε ν Γεξκαλφο 

//ρκ// λα κπεηο ζην καγαδί λα ςσλίζεηο, λα‟ λαη δειαδή ζηελ απνκφλσζε. Απιψο ηνπο 

είραλ ζηακπάξεη γηα λα μέξνπλ θαη ηφηε πνπ άξρηζαλ λα ηνπο καδεχνπλ θαη λα ηνπο 

ζηέιλνπλ λα πνχκε ζηα ααα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο //ρκ//, ινηπφλ, ήηαλ ήδε, ηνπο 

μέξαλ ηη είλαη //κκ// δελ ήζειαλ λα ηνπο ςάρλνπλ. Βέβαηα απηφ ήηαλε εεε πσο ην ιέλε 

θαηνρηθφο ζηξαηφο, ήμεξε, φηαλ ιέκε ήμεξε λα πνχκε ππήξραλ λα πνχκε ε αζηπλνκία 

ππήξραλ λαα εεε πσο ην @@@ εεε ήηαλ απηφο είλαη εβξαίνο δελ κπνξνχζε λα κε 

ηνπ πεη ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη, βέβαηα [---]. Δκείο δήζακε εδψ ηνλ πφιεκν λα πνχκε 

θαη ηα μέξακε φια, θαη μέξακε θαη ηνπο Αξηηλνχο λα πνχκε φινπο λα πνχκε πσο γίλαλ 

γηαηί χζηεξα αξρίζαλ ηα δηθά καο ηα εζσηεξηθά καπξαγνξέο [--] θαη πνιινί επψλπκνη 

είραλ γίλεη καπξαγνξίηεο [--](κνπξκνπξηηά). Σν ρξεκά ε Γηάλλε θνίηαμε λα δεηο θαηά 

ηελ παξνηκία ν ιχθνο ζηελ αληάξα ραίξεηαη, απηέο ηηο θαηαζηάζεηο νξηζκέλνη λα 

πνχκε ηηο εθκεηαιιεχνληαη λα πνχκε θαη πινπηίδνπλ.  

 

- Δίραηε πάεη εζείο ζην ζπίηη ηνπ θπξίνπ Μηδάλ ή κόλν ν αδεξθόο ζαο; 
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- ρη ήηαλε //Σφηε// πσο ην ιέλε ε [--] απηνί απηφο πνπ ζαο είπα ήηαλε λα πνχκε δίπια 

δίπια λα πνχκε ζην ίδην ζξαλίν //Θξαλίν// θαζφηαλε λα πνχκε. Γελ είρακε αο πνχκε 

πσο ην ιέλε θάηη θαη παξέεο θάλακε λα πνχκε δελ ήηαλ απνκνλσκέλν ην ζηνηρείν 

«ααα κε εβξαίνπο δελ θάλσ παξέα» δελ εε δελ ππήξρε ηέηνην ζέκα. 

 

- ην ζπίηη ηνπο ζαλ παηδάθηα πεγαίλαηε λα παίμεηε; 

 

-Σφηε θνηηάμηε λα δείηε, γηαηί ηψξα ήηαλε γεξκαληθή θαηνρή, γεξκαληθή θαηνρή 

ήκαζηαλ θαινθαίξη θαηξφ απ‟ ηηο 4 ε ψξα κέζα //ρκ// απαγνξεπφηαλ ε θπθινθνξία. 

Πνπ λα βγεηο ζαλ παηδάθη; [--] Πνπ λα παο; Μφλαρα λα πνχκε ζηελ γεηηνληά αλ ήηαλε 

εθρ ζηε αλ ήηαλε γεηηνλφπνπιν ζα‟ παίδεο εληάμεη ππνρξεσηηθά. 

 

- Δζείο πνπ κέλαηε; 

 

-Δγψ, πνπ είλαη ε Καζζνπίηξα ηελ μέξεηε;//Ναη//Δε; //ρκ// παξαπάλσ ν Άγηνο 

Νηθφιανο ν κηθξφο //Ναη, λαη λαη// φρη ν //Ναη, λαη// ε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 

//Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ// (κνπξκνπξηηά) //Καηάιαβα πνπ// πνπ κέλαηε; 

//Σνξέια//Α! Σνξέια! Ναη, Σνξέια //Δίλαη ην γξαθείν πνιπηέθλσλ, λαη θαηάιαβα// 

Ναη, λαη λαη. Δεε εθεί ήηαλ εθεί ην παηξηθφ κνπ ηψξα βέβαηα επεηδή ήηαλ παιηφ λα 

πνχκε έρεη γθεκηζηεί λα πνχκε θηι//Ο Μηδάλ κνπ είρε πεη φηη έκελε εθεί πνπ είλαη ην 

Αξηηλφ, πξψελ Αξηηλφ, εθεί ήηαλ ην ζπίηη ηνπ//Ναη, απφ εθεί λα πνχκε δίπια ν 

ζακπίλνο //ρκ// πνπ είλαη ζήκεξα ηη είλαη εεε κεηαμχ ηα ην ζηελφ πσο ζηε γσλία ήηαλ 

ν Σξνκπνχθεο, ήηαλε ν Λνγνζέηεο κεηαμχ Λνγνζέηε Βαθεχο Λνγνζέηε //Σνπ 

Μπαθαγηάλλε ην καγαδί////Σνπ Μπαθαγηάλλε ην καγαδί// ηνπ Μπαθαγηάλε ην καγαδί 

//κκ εθεί ήηαλ// ηνπ Μπαθαγηάλλε ην καγαδί εθεί ήηαλ ν ακπίλνο //Σνπ ακπίλνπ// 

//ρκ// θαη απάλσ λα πνχκε εεε ήηαλ ην ζπίηη ηνπ απάλσ, κάιηζηα, θαη κάιηζηα λα 

πνχκε ν ακπίλνο είρε θαη κία σξαία γπλαίθα, ε Διενλφξα (γέιηα) (κνπξκνπξηηά) 

θαιά ηη εεε ιέκε ηη απηφ, πνηνο ήηαλ ν ακπίλνο //ην γάκν ηνπ ακπίλνπ πήγεο;// φρη 

ζην γάκν ηνπ ακπίλνπ! //Ο γάκνο πσο γηλφηαλ λα καο πεηο…//Ο γάκνο @@@ πσο 

θάλνπκε εκείο παηδί κνπ εδψσσσ ν γάκνο γηλφηαλ ζηα ζπίηηα θαη έρσ πάεη ζε γάκν 
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ζην ζπίηη //Ναη ηηη δηάβαδε επρήεε;// ηη δηα λα δηαβάο ρξηζηηαληθή επρή; //ρη// έρνπλ 

ηα δηθά ηνπο //Δβξατθή απηφ ζέισ λα πσ!// Δεε ηελ εβξααα βεβαίσο! //Με λπθηθφ;// 

λαη, ακέ! Ναη ζηνιίδνληαλ δελ εηαλέ εεε //Φφξαγαλ λπθηθφ; Πσο ήηαλεεε; Απηφ 

ξσηάσ// Λνηπφλ, απ απηνί είραλε λα πνχκε ηα ααα γξάκκαηα ηεο ζξεζθείαο ηνπο δελ 

είραλ απηά ηα δηθά καο // Ναη, δειαδή δηάβαδαλ φρη φπσο είλαη ν πνιηηηθφο πνπ 

ππν…// φρη φρη ππνγξας θαη ηέηνηα φρη γηλφηαλ λα πνχκε εεε //Σα ιφγηα ηεο 

ζξεζθείαο ηνπο// ηα ιφγηα ηεο ζξεζθείαο ηνπο //κκ// //Καη ε λχθε θφξαγε λπθηθφ 

θαλνληθά;// θαλνληθά ήηαλ, βέβαηα [---]//Αθνχ πήγεο ζε γάκννν// @@@ αθνχ ην ιέσ 

ζπκάκαη ηψξα ήκαζηαλ ηφηε λα πνχκε παηδάθηα θαη εε απηφο ν γάκνο είρε γίλεη εδψ 

ζην ννν πσο ην ιέκε πσο ην‟ παηε ηνπ //ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ Παπαγεσξγίνπ;// 

φρη φρη φρη //ην Αξηηλφ;// ζηννν //Μπαθαγηάλλε ή ζηε Φηιειιήλσλ;// φρη ζηε 

Φηιειιήλσλ, φρη ζην ηνλ άιινλ πσο ηνλ είπακε ηνλ δξφκν; //Μαθξπγηάλλε// 

καθξπγηάλλε έθεη ήηαλ (κνπξκνπξηηά), εθεί ήηαλ ην ζπίηη λα πνχκε ηνπ πνπ έγηλε ν 

γάκνο //Ναη θαη φια απηά ηα ρξφληα πνπ ήηαλε νη εβξαίνη ζηελ Άξηα είρε γίλεη κφλν 

έλαο κεηθηφο γάκνο// εε; //Έγηλε κεηθηφο γάκνο!// Γηα κεηθηφ γάκν φρη // Σνπ Κ.;// δελ 

μέξσ γηα κεηθηφ γάκν εγψ //Απηνί δελ παληξεχηεθε εεε δεε ν Κ. δελ πήξε εβξαία;// 

δελ γηλφηαλε! //Γελ μέξσ αλ, θαη πσο; πδνχζαλ απιψο;// Δθείλν ην νπνίν είλαη θαη 

ιέγαλε ηφηε λα πνχκε θηι φηη πήγε λα πνχκε εβξαίνο λα δεηήζεη λα πνχκε ρξηζηηαλή 

//Ναη// λαη αιιά απηφ δελ είλαη λα πνχκε, είλαη λα πνχκε ζην θαη επεηδή θνβφηαλ ν 

εβξαίνο λα πα λα δεηήζεη [--] ηνπππ πσο ην ιέλ ηννν ρξηζηηαλφ ην έιεγαλ Μάλζν θαη 

έιεγε ν εβξαίνο ηψξα πνπ εγψ δελ «δελ έρεη θνκπνχξη ν Μάλζνο» (γέιηα) α απηά 

είλαη απ‟ ηα επηξάπεια @@@θαιά δελ έρεη θνκπνχξη ιέεη πήγελα ηνπ ιέλε λα πνχκε 

αλ έρεη καραίξη (γέιηα). Απηά δελ κπνξείο λα πνχκε λα πεηο φηη είλαη εεε πσο ην ιέλε 

γεγνλφηα //Ζ ηέιια πξψηα βαθηίζηεθε θαη κεηά ηνλ παληξεχηεθε;// πσο; // Ζ 

ηέιια πνπ παληξεχηεθε ε εβξαία πνπ πήξε ηνλ Κ.;// Α δελ μέξσ! //Πξέπεη λα 

βαθηίζηεθε ρξηζηηαλή// επ αα δελ γηλφηαλε εε γάκνο άκα δεε //Άξα βαθηίζθε// 

άιιαδεο ζξεζθεία //Καη ν ηειεπηαίνο εβξαίνο ν Πξέηζθαο θακηά 30αξηά ρξφληα πνπ 

ήηαλ εδψ ήηαλ Ηξεκίαο, Ηξεκίαο// ε ήηαλ Ηξεκίαο εε ήηαλε//Ηξεκίαο ήηαλε ν ηειεπηαίνο 

εβξαίνο// εε φινη απηνί κεηά απφ δσ //ρκ// (κνπξκνπξηηά) ήηαλ ζηελ Αζήλα, ζηελ 

Αζήλα πήγαλε. 

 

- Απηή πνπ ιέηε εεε ε ηέιια; Ση ήηαλ; Απηή ε ηζηνξία… //Δβξαία// Καη πνηνλ 

παληξεύηεθε;  
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- Ζ ηέιια ήηαλ Δβξαία θαη παληξεχηεθε αδεξθφ ηνπ παηέξα ηνπ Κ. πνπ ήηαλ 

βνπιεπηήο, ππνχξγνο. //Α!// Καη ην ζπίηη ηεο ήηαλε πνπ είλαη ηψξα ζηε Φηιειιήλσλ ε 

@@@ πνπ ήηαλ ε ηξάπεδα ε «Πξνπαλθ» //Ναη// απηφ ήηαλ ην ζπίηη πνπ έκεηλε 

//Ναη// απηνχ έκεηλε ε εβξαία απηή. Ζ νπνία πέζαλε εδψ ρξηζηηαλή εε έγηλε ρξηζηηαλή, 

βαθηίζηεθε //Α γηα λα κπνξέζνπλε λα παληξεπηνχλε// γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ν 

γάκνο.  

 

- Καη απηή πνπ έγηλε εβξαία εδώ ε γεηηόληζζα εδώ; 

 

- Καιά απηή είλαη εεε //Ήηαλ κεηαγελέζηεξν// απηφ ήηαλ λεφηεξν εγψ ιέσ παιηφ 

//Ήηαλεεε// Ζ νχια ε Βαζηαξνχρα έγηλε εβξαία κεο ζηα ρξφληα καο (κνπξκνπξηηά), 

ε νχια ε Βαζηαξνχρα ήηαλ κηθξή ε νπνία αξλήζεθε ην ρξηζηηαληζκφ, πάηεζε ην 

ζηαπξφ εεε θαη έγηλε ν γάκνο ηεο ζηε ζπλαγσγή ζηε Λάξηζα, εβξατθφο, απηή έγηλε 

εβξαία θαη κεηά ην κεηάλησζε θαη απηνθηφλεζε. 

 

- Πξηλ πφζν θαηξφ; //είλαη πξφζθαην// 

 

- Απηφ πξέπεη λα έρεη γίλεηηηη //φηαλ ιέκε πξφζθαην (κνπξκνπξηηά) απηφ πνπ ζνπ ιέσ 

ήηαλ @@@// //10 ρξφληα// 15 //43 πξηλ θχγνπλ νη Γεξκαλνί λα πνχκε// Θείε θάπνηε 

ηφηε ε ηέιια βαθηίζηεθε θαη έγηλε ηέιια άιιν φλνκα είρε εβξατθφ. 

 

- Δζείο απηή ηελ μέξαηε ηε ηέιια; 

 

-ρη. Ζ κεηέξα κνπ ηελ ήμεξε θαη εγψ, εγψ ηελ ήμεξα //Ααα!// Δγψ ηελ ήμεξα πάξα 

πνιχ θαιά ηελ θπξία ηέιια. Θεία ηνπππ Θφδσξνπ ηνπ Κ. //…// ηελ ήμεξα πάξα 

πνιχ θαιά 
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- Καη ηη είρε γίλεη ρα… ζνύζνπξν ηόηε εεε ζηελ Άξηα; 

 

- Δ βέβαηα γηαηί απηή ήηαλε εβξαία θαη παληξεχηεθε ρξηζηηαλφ. 

 

- Ήηαλ από πινπζηά ααα νηθνγέλεηα; 

 

- Σψξα δελ μέξσ αλ ήηαλ απφ πινχζηα κπνξεί ε κάλα κνπ λα μέξεη θαιχηεξα εγψ δελ 

μέξσ πνιιά πξάγκαηα (κνπξκνπξηηά). 

 

- Δζείο θπξία Κνύια από ηελ ηέιια ηη μέξεηε λα κνπ πείηε;  

 

- Ζ ηέιια ε ηέιια πνπ παληξε ε Δβξαία //α!// πνπ έγηλε ηέιια ήηαλ πινχζηα; 

//…//Ναη είρε πεξηνχζηα //Α ήηαλ πινχζηα!// θαη παληξεχηεθε ηνλ Μάληδν ηνλ Κ. 

(κνπξκνπξηηά) //Κ.// έζηξηςε ρξηζηηαλή απηή θαιχηεξε απφ έκαο //…// λαη πάξα πνιχ 

θαιχηεξα. Ζ πεξηνπζία ηεο είλαη εθεί.//Πνπ;//Απηφ πνπ ζαο είπα εγψ πνπ […] Ζ 

ηξάπεδα πίζηεσο θάησ ην αξηζηεξφ ρέξη. Σν έρεη ν Κ. ν βνπιεπηήο ην έλα //ρκ// Δθεί 

πνπ έρεη ν Κ. ηψξα γξαθείν ν βνπιεπηήο απηή ε πνιπθαηνηθία ε θαηλνχξγηα. Γελ έρεη 

νηθνγέλεηα αδέξθηα […] //ην δίπια θηίξην// ην ακπίλν ηνλ έιεγαλ θαη Οπραλά, 

ακπίλνο Ηνραλάο. 

 

- Καη εζείο εδώ πέξα ζηελ Άξηα δελ κέλαηε //Ση πεο παηδί κνπ;// Δζείο ζηελ Άξηα 

δελ κέλαηε; 

 

- ηελ Άξηα αιιά ήξζα ζε κηθξή ειηθία θαη εξρφκνπλ θαη λχπαληξε εδψ //έκελε κε ην 

ζείν//. Πήγα ζην ννν εβξαίηθν ην ζπλαγψγ εθεί πνπ είλαη ην παηδί ην ζπηη ηνπ 
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Παπαγεσξγίνπ καο πήξε ν πχξνο ν Ρνπζφπνπινο εκέλα θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ 

Γεκνζζέλε θαη πήγακε […] θαη έθαλαλ νη εβξαίνη εδψ «ρακ ρακ ρακ ρακ ραλνπκ ραλ 

ραλ» //Δεεε ηη γιψζζα ηνπο// πξνζεχρνληαλ //Ναη// γχξηζαλ εκείο κεηά απφ θεη καο 

πεξηπνηήζεθε ε κάλα ηνπ // Α γηαηί δελ ζαο έδεηξε; // καο είπε δελ έπξεπε λα πάηε // 

Χρ! Γηαηί;// καο πήξε ν Ρνπζφπνπινο θαη ε Μαξία ε αδεξθή ηα//Καη ζαο έδεηξε ην 

ζπκάζηε;//Μαο κάισζε //Ααα// δελ έπξεπε λα πακ, δελ εθάγακε μχιν καο κάισζε 

[…] θαη θνξφηδεπαλ ηνπο Δβξαίνπο […] //Κνξντδεχαηε εζείο;// Σίπνηε πήγακε λα 

δνχκε πσο πξνζεχρνληαλε […] λα δνχκε πσο πξνζεχρνληαη ηίπνηε άιιν […] έθαλε 

έλα παλί απάλσ «ρακ ρακ ρακ ρακ αβάκ» έιεγαλ ηα εβξαίηθα […] φινη έηζη ήηαλ 

απαζρνιεκέλνη δελ θνηηάγαλ ηξηγ θαη πξνζεχρνληαλ θαη κεηο θνηηαγάκε θαη γχξηζα 

κεηά θαη παξε@@@ πήξα θαη ην Ρνπζφπνπιν απφ θνληά πήξεο θαη ην παηδί θαη 

@@@ κηθξφηεξν απηή δελ ζα καζαπάηε καο είπε. 

 

- Δζείο θάλαηε παξέα κε εβξαίνπο; 

 

- ρη. 

 

-Πνηέ; 

 

- Ζγψ φηαλ ήξζα δελ ήηαλ Δβξαίνη εδψ // Πσο δελ ήηαλ; Ήηαλ θαη παξάηαλ// εεε 

ήηαλε ιίγνη 2-3 //Σν εκπνξηθφ ηνπ Σδίκα, ην ζπκάζαη ζείε; Σν εκπνξηθφ ηνπ Σδίκα 

ήηαλε εκπνξηθφ εβξαίσλ ην ζπκάκαη εγψ// //θαη εγψ ην ζπκάκαη// λαη ήηαλ αιιά φρη 

εβξαίνη πνιινί ήηαλε πνιινί ηφηεο, //…//εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. 

 

- Πεγαίλαηε εθεί θαη ςσλίδαηε; 

 

- Φψληζα, πνιιά ςψληζα, πάξα πνιιά, φηαλ αξαηψλεηο απ @@@ φηαλ λα παληξεπηψ 

ζε Δβξαίν ηα ςψληζα, ζην ακπίλν θαη ζηνλ Αξιψλ. 
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- Ση είραηε ςσλίζεη ζε απηνύο; //ηνλ Αξιώσλ// 

 

-Αιψλ μέξσ πσο ηνλ έιεγαλ… //Ααιψλ// //Ααξψλ, Ααξψλ// Ααξψλ //Ααξψλ// 

εθεηφλε πνπ ηνλ εθχιαμε ν Γηαλ Γ.; […] //Απηά δελ ηααα…// δελ ηα μέξεηο θαιά εζχ 

//Άκα δελ ηα μέξσ, δελ ηα μέξσ// […] 

 

- Πνηνλ εθύιαμε; 

 

- Ο Γ. πνπ έρεη γακπξφ ηνλ Σ. //Ναη;// ήηαλε πνιίηεο ζην καγαδί ην εβξαίηθν. 

Μάδεπαλ νη Γεξκαλνί εγψ ζα ζε θιάμσ ηνπ‟ πε πήξε θαη ηα ρξπζαθηθά η φια θαη δσ 

πήγε, ηνλ αζθάιηζε σξαία ηνλ γην ηνπ, εθεί ηνλ πξφδσζε //κ// ηνλ πήξαλε νη Γεξκαλνί 

θαη ε πεξηνπζία πνπ έρεη ν Γηαλ Γ. ην ζπηη πνχλ απέλαληη //ρκ// απφ θεη εηρ ε 

γαιαλέζηα ηα θξαζηά ην ςειφ ηνπ Γ. ήηαλε εβξαίηθν //κκ// θαη ηααα […] ηα θεηα απφ 

εδψ ήηαλ εβξαίηθα θαη ηάραλ νη Μπαθαγηαλλένη //θαη ηα πήξαλ […] ν Σαθ ηνπ 

Μπαθάγηαλλ //ηαλ είπε ν Μηδάλ// […] Ήξζε λα καο θάλεη κηα πξνζθεχαζε απηφ 

ήζειε λα καο πάξεη […] θαη απηφ ηφδσζε ζηα ει […] εδψ ε παηξηθή νηθνγέλεηα […] 

ήξζε θαη Σαθ ν Μπαθαγηαλλο κε ηνπο κε ηνπο @@@ […] κφιηο ηνπο είδε ν πεζεξφο 

κνπ θαη ηνπο είπε θχξηε Μπαθαγηάλλε θαιά έθαλεο θαη ήξζεο ηνπ‟ πε αιιά έπξεπε λα 

θέξεηο θαη ηελ αδεξθή ζνπ Εσίηζα […] ε Εσίηζα ε αδεξθή ηνπ ήηαλε πσιήηξηα 

απηνχ […] κε ηνλ πχξν Μπαθαγηάλλε, ην‟ θηηάμαλ νη Μπαθαγηαλλένη ην‟ ρε ν 

νθνθιήο θαη ην‟ δψθε πξνίθα ζηελ αδεξθή ηνπ φιε ηελ πεξηνπζία […] θαη θηήκαηα 

θαη θεην θάη […]. Σνπο πξφδσζαλε //Σνπο πξφδσζαλ// εθεί πνπ‟ ηαλ λα ην πνπ 

θαζφηαλε έλαο εβξαίνο, ήξζε θαη εθεί ην μεθηψλαλε εδψ ζηελ Άξηα κε ηνλ 

Παιαηνιφγν ηνλ Μηράιε θαη δηεγήζθε πνιιά […]εηρε λα ιείπεη απηφο πνπ‟ ξζαλ θαη 

ηνπο πήξαλε άλνημαλ ηελ πφξηα ν θφζκνο ρηχπεζαλ ζνπ ιέεη ζα λα‟ λαη απ‟ηα 

ληαξηηθά απφ πνχ βγήθε ν Εέξβαο, ηνπο πήξαλε θαη πάλε, αδεξθή ηα, ηα παηδηά η, ην 

γακπξφ η, ηε κάλα η, ηνλ παηέξα η, απηφο έηπρε λα ιείπεη θαη γιίησζε […] θαη ήξζε 

θαη ηα δηήγεζθε θαη θεη […] ζηνπ θνπθά […] πσο ην ιέλε απηφλ; //Μηδάλ// αα 

Μηζάλ // Μη Μη Μηδάλ// Δ Μηδάλ δελ μέξσ. Ήξζε κε ηνλ θαξδηνιφγν ηνλ 



109 
 

Μηράιε[…]Δγψ ζπκάκαη ζείε έλαλ εβξαίν πνπ είρε δχν θφξεο, πνιχ σξαίεο θφξεο θαη 

έβγαηλαλ βφιηα νηθνγελεηαθψο. Νηχλνληαλ ηελ Κπξηαθή θαη έβγαηλαλ βφιηα ζηελ 

αγνξά ν εβξαίνο κε ηηο δχν θφξεο. Έθαλαλ ηε βφιηα ηνπο πεξηπνηεκέλνη. Αιιά ην 

εκπνξηθφ ην ζπκάκαη πάξα πνιχ θαιά. […]//αββάην θαη είρ αλάγθε λα ηαμηδέςνπλε. 

 

- Σν άββαην; Να ηαμηδέςνπλ; […] 

 

-[…] δηα ρισξάο, δελ ηαμίδεπ, δε μεξ. Ση λα θάλεη θείνο ν θαεκέλνο; Ο εβξαίνο […] 

πήξε κηα ιεθάλε λεξφ θαη έβαιε ηα πφδηα ηνπο, ν άιινο ν πνπ παο δηα ρι μεξάο δηα ην 

δηα ρισξάο παέλνπλ ηνχην[…] κεο ζην απηνθίλεην είρε ιεθάλε κε λεξφ ζπηζηξνχλ 

θνπβέληεο //κκκ// δηα ρισξάο, δελ ηαμίδεπαλ ην αββάην ήμεξα, @@@ ζαιζα 

πάελαλε //ρκ// […] ε; (γέιηα) //Να ζαο πσ ιέσθάηη…//(γέιηα) Ση ιέεη παηδίκ; //ρη, φρη 

θπξία Κηθή, ιέσ// (γέιηα) δηα ρισξάο θαη δηα μεξάο //δηα ρισξάο θαη γηα μεξάο ηα ιέεη 

θαη εεε// […] //δηα ρισξάο// (γέιηα) […] κηα ιεθάλε λεξφ ηα πφδηα ηνπ κέζα θαη 

ηαμίδεςε δηα ρισξάο [--] […] Ήηαλ αββάην έπξεπε λα ηαμηδές [--] ε θ‟ έπξεπε λα 

ηαμηδές θαη ηαμίδες δηα ρισξάο κέζα ζε κηα ιεθάλε λεξφ […] 

 

- Δζείο είραηε ζπκκαζήηξηα εβξαία; 

 

- Δγψ είρα ζπκκαζήηξηα εβξαία ζηελ Α‟ δεκνηηθνχ, κφλν ζηελ Α‟ δεκνηηθνχ, κεηά 

ηελ άιιε ρξνληά έθπγαλ. Πσο ηελ έιεγαλ φκσο; Γε κπνξψ λα ζπκεζψ ην φλνκα ηεο 

//Έθαλαλ κεηεγθαηάζηαζε ζηελ Αζήλα χζηεξα// λαη λαη νη ηελ επφκελε ρξνληά 

έθπγαλ, αιιά θάζνληαλ ζην πίζσ ζξαλίν, δελ καο κηινχζε δειαδή […] πνιχ 

κνλαρηθή ήηαλ απηή, απηή λαη… απηή ήηαλ πνιχ […] πνιχ κνλαρηθή θνπέια ήηαλε, 

πάξα πνιχ, κηα θνληνχια έηζηηη ζαλ φλεηξν […] αιιάα κσ κπαίλακε κεο ζηελ ηάμε λα 

θάλνπκε κάζεκα θαη μεθηλάγακε πάληα κεο ζηελ ηάμε ηελ πξνζεπρή, κφιηο 

μεθηλάγακε ηελ πξνζεπρή, φινη θάλακε ηελ πξνζεπρή καο απηή έηξσγε απγφ, 

ζπγθεθξηκέλα εθείλε ηελ ψξα ζπκφηαλ θαη έηξσγε ην απγφ ηεο //ε θαιά απηφ είλαη εεε, 

κε θνηηά ηψξα, [--] ηφηε κπνξεί λα γίλνληαλ λα νχκε, αιιά ηψξα…// θαιά εγψ ιέσ 

ηψξα ηζηνξία απηήεεε ‟61- ‟62- ‟60 θείλα ηα ρξφληα εζχ ιεο φκσο… εζχ μέξεηο πην 
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πνιιά πην παιηά ρξφληα //ε;// πνπ ήηαλ θαη εβξαίνη ζηελ Άξηα //Βέβαηα!// εδψ κπνξεί 

λα ήηαλ θαη ε ηειεπηαία νηθνγέλεηα γηαηί θαη απηνί έκελε ζηελ Φηιειιήλσλ [--] ζηε 

Φηιειιήλσλ έκελε [--] γη‟ απηφ έξρνληαλ θαη ζην δεχηεξν δεκνηηθφ //ε εβξατθή 

ζπλνηθία ήηαλε// λαη//ηη είραλε φκσο ζπλνηθία ήηαλε// αιιά ηνλ ηειεπηαίν εβξαίν πνπ 

ζπκάκαη λα‟ λαη 10- 20 ρξφληα πνπ πέζαλε ν Ηηξεκίαο, απηφο θάπνπ είρε έλα καγαδάθη 

εθεί ζην Μνλνπνιηφ θαη έξρνληαλ ζπρλά εδψ απέλαληη θαη θάζνληαλ δελ ήηαλ νχηε 

παληξεκέλνο νχηε παηδηά αιιά δελ ήζειε λα θχγεη απ‟ ηελ Άξηα //ν Ηηξεκίαο// θη 

ήηαλ//πξέπεη λα είρε [--] λα‟ θηηαρλε εεε ηζίγθνπο θαη θάηη ηέηνηα είρε// θάηη ηέηνην, 

θάηη εθεί ζην Μνλνπιηφ //ρκ, πσο έρεη ννν @@@// γη‟ απηφ έξρνληαλ θαη απέλαληη 

ζηνπ Ενπκπνχιε //ν Κψζηαο ν Μπαιάζθ// ν Μπαιάζθαο ε; [--]//πσο έρεη ν 

Μπαιάζθαο ηέηνην ήηαλε λα πνχκε// ην ίδην έρεη θαη ν Ενπκπνχιεο θαη είρε πνιχ 

θαιή ζρέζε κε ηνλ Σδ Ενπκπνχιε //απηφο ήηαλε ννν…// λαη //ν Ηξεκίαο// ν Ηξεκίαο ν 

νπνίνο ν Ηξεκίαο δελ ήζειε λα θχγεη απφ δψ (κνπξκνπξηηά) έκεηλε ν ηειεπηαίνο θαη 

πέζαλε ζηελ Άξηα. Καη κάιηζηα ξψηεζα ηφηε πνπ εηάθε απηφο πνπ είλαη εβξαίνο θαη 

κνπ‟ παλε ζε κηα γσλία αιιά έμσ απ‟ ην λεθξνηαθείν, έμσ φρη αιιά κπνξεί θάπνπ λα 

ηνλ έβαιαλ κεο ζην λεθξνηαθείν […] ήηαλ ν ηειεπηαίνο ηειεπηαίνο δελ ππήξρε κεηά 

άιινο. Απηφο έκεηλε ζηελ Άξηα δελ έθπγε θαζφινπ, δελ ήζειε λα θχγεη, ην ζπκάκαη 

εγψ […] //Α! γηαηί εδψ είρε γελλεζεί θαη δελ ήζειε λα θχγεη// εδψ είρε γελλεζεί, εδψ 

είρε κεγαιψζεη, δη εδψ είρε ην θαλαξηδίδηθν λα ην πνχκε έηζη ηε δνπιεηά ηνπ 

//θαλαξηδίδηθν// κεηά πήξε ζχληαμε απφ ην θαλαξηδίδηθν έξρνληαλ εδψ απέλαληη ζε 

έλαλ θαλαξηδή πνπ είρε εδψ απέλαληη ηνλ Ενπκπνχιε //εε ήηαλε …// καγαδί εε θαη 

θάπνηα ζηηγκή ιέσ «ηη έγηλε ν Ηξεκίαο πέζαλε;» «Πέζαλε». Γειαδή φηαλ ιέσ εγψ 

Ηξεκίαο ιέσ ‟75 //ρκ// δελ ιέσσσσ κπνξεί λα‟ λαη θαη ν θ 80 θάπνπ εθεί πέζαλε 

απηφο, αθνχ ηνλ ζπκάκαη ηψξα κεγάιε, δελ ηνλ ζπκάκαη παηδάθη […] //είρε ηφηε ζην 

Μνλνπιηφ// ζην Μνλνπιηφ […] είρε θαλαξηδίδηθν ζην Μνλνπιηφ //ζη… έθαλε ηέηνηα 

ααα// απηφο ήηαλ ν ηειεπηαίνο εβξαίνο ζηελ Άξηα θαη πέζαλε ζηελ Άξηα. [--]Αιιά 

ηηο ηνπο έβιεπεο ζείε εγψ ζπκάκαη απηή ηελ νηθνγέλεηα πνπ ήηαλ ν κπακπάο, ε κακά 

θαη νη δχν θφξεο, δχν πνιχ σξαίεο θφξεο, ληχλνληαλ, πεξηπνηνχληαλ ηελ Κπξηαθή θαη 

ηνπο έβιεπεο έθαλαλ ηελ βφιηα ηνπο ζηελ αγνξά, πεξηπνηεκέλνη. 

 

-Οη Δβξαίνη δελ είραλ θηήκαηα ζηνλ Κάκπν. 
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- Γελ είραλ θηήκαηα είραλ κφλν αθίλεηα, αθίλεηα θαη//ρξήκα ξεπζηφ ιίξεο//ην θηήκα 

ην βιέπαλ θαίλεηαη κε παξαγσγηθφ. ηη δελ ηνπο απέδηδε// λαη ν Δβξαίνο δελ είπακε 

φηη ν Δβξαίνο λα πνχκε ε λννηξνπία ηνπ ήηαλ λα πνχκε πσο ην ιέλε; Γελ ήηαλ ε 

θαινπέξαζε//φρη//γη‟ απηφ θαη ζηαζήθαλε. Δβξαίνο ήηαλ φηη μέξεηο λα πνχκε; Έρσ ηα 

απαξαίηεηα πξνο δελ θαη λα θηηάρλσ ινηπφλ λα πνχκε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Να 

θηηάρλσ ρξπζφ, γη΄ απηφ θαη είραλ φιν ην ρξπζφ λα πνχκε νη Δβξαίνη, βέβαηα θαη 

αθίλεηα φηη είραλε. //Γελ μέξσ Καηεξίλα, απηφ εδψ πνπ έρεη ηψξα ν ζχιινγνο 

«θνπθάο» θαη ην Βπδάληην απηφ λφκηδα ήηαλ εβξατθφ θαη//λαη εβξατθφ ήηαλ// έγηλε 

αληαιιαγή ν θνπθάο//ην βξήθα// γηαηί ν θνπθάο ε πεξηνπζία ηνπ ήηαλ εθεί πνπ 

έρνπλ ην κλεκείν ηνπο νη Δβξαίνη. Καη έγηλε αληαιιαγή θαη ν θνπθάο 

κεηαθέξζεθε//ην κλεκείν ζην θάζηξν;// ζην θάζηξν θάησ, εθεί είρε ν Αγξαθηψηεο 

πνπ είρε ραξίζεη ζην θνπθά θαη έγηλε αληαιιαγή θαη ήξζε ν θνπθάο εδψ, γη΄ απηφ 

ζνπ ιέσ ν δήκνο ηνπ ην έδσζε απηφ. Γηαηί νη Δβξαίνη πήγαλ ζην δήκν κέζα γξάθεη 

φηη είλαη απφ ηελ Ηζξαειηλή θνηλφηεηα ν ζχιινγνο, κε ηε βνήζεηα Ηζξαειηλψλ//ε 

νηθνγέλεηα πνπ βάθηηζε ν εξαθείκ δελ ζπκάκαη ην φλνκα// ν εξαθείκ βάθηηζε 

νηθνγέλεηα;// πίζηεςαλ είδαλ ζαχκα θαη πήγαλε ζην εξαθείκ πξηλ γίλεη 

αξρηεπίζθνπνο εδψ ζηελ Άξηα θαη βάθηηζε ηελ νηθνγέλεηα. Μπα δελ ηα ζπκάκαη. 

Βαθηίζηθαλε//Ο εξαθείκ πξηλ γίλεη αξρηεπίζθνπνο ήηαλ εδψ παπ//ν εξαθείκ ήηαλ 

εδψ ζηελ Άξηα πξψηα, κεηά πήγε ζηα Γηάλλελα θαη κεηά έγηλε αξρηεπίζθνπνο, δελ ην 

ζπκάκαη απηφ θαη Ρνπβίλν έιεγαλ ηνλ αξρεγφ, ηνλ παηέξα. Βαθηίζηεθαλ αληξφγπλν 

θαη παηδηά. Ναη, ε νηθνγέλεηα.  

 

-Πνηνο βνήζεζε ηνπο Δβξαίνπο; 

 

- Ο Θαλάζεο ν Π., θαη η΄ άθεζαλ θαη ηα ρξπζαθηθά ηνπο. Καη κεηά απφ πνιιά ρξφληα 

ήξζαλ νη Δβξαίνη πεζακέλνο ν Θαλάζεο θαη ηα δψθαλ, ηα παηδηά. Βνεζνχζε πνιινχο 

Δβξαίνπο. Παηέξαο ηνπ Ναπνιέσλ Π.//ηεο Μαρνχιαο λαη ηεο θνπκπάξαο ζαο, ηεο 

λνλάο ηεο Καηεξίλαο//θαη ηνπο θάιεζαλ εθεί πνπ είλαη θαη πήγαλε ηνπο 

πεξηπνηήζεθαλ πάξα πνιχ αιιά δελ μέξσ πήγε θαη ν Ναπνιέσλ; Ζ Μάρε μέξσ πήγε 

κε ηνλ άληξα ηεο. Πάκπινπηνη νη Δβξαίνη εθεί. Πνιχ πινχζηνη, ζηελ Παιαηζηίλε; 

Πνπ είλαη; 
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-Πόηε ηνπο βνήζεζαλ απηνί; 

 

-ηαλ ηνπο έπαηξλαλ νη Γεξκαλνί ηνπο βνήζεζαλ λα θχβγνπλ θαη ηνπο αθήζαλε ηα 

ρξπζαθηθά. Πνιχ ρξπζφ θαη ηα παηδηά θνξφηδεπαλ θαη έιεγαλ ζα ηα πάξνπκε θαη ηνπο 

έιεγαλ απηά είλαη Δβξατθά, απφ Δβξαίν δελ ρξεηάδεηαη λα ηα πάξεηο δελ πξννδεχεηο 

(ληξηλ ρηππάαεη ην ηειέθσλν)[----]. 

 

 

19122015
α
 

 

-Ο παηέξαο ηνπ Π., ν παηέξαο ηνπ Π. είρε ζρέζε κε ηνπο Δβξαίνπο; 

 

-Γελ μέξσ//ηη μέξεηο κσξέ ηνλ ηδφθν ζνπ//αη λα κελ ζνπ πσ πσο ηνλ ιέγαλε[--]έια 

εδψ έια εδψ λα ζνπ πσ[--]μέξεηο πσο ηνλ ιέγαλε ηνλ παηέξα ηνπ Π.; Ρνπθηάλν 

κεγάιν Γακσγηάλλε (γέιηα). Γελ ήηαλ θαιφο άλζξσπνο, ξνπθηάλνο κεγάινο ήηαλ. 

Πξψηνο. Γελ βνήζαγε ηνπο Δβξαίνπο ν παηέξαο ηνπ Π. Ο Θαλάζεο ν Π. λαη//ην ζπίηη 

απφ ηνλ Ηεξεκία ην πήξε;//^^^ Πάλε πνιινί πξνδνκέλνη. Ξέξσ απφ ηνλ πεζεξφ κνπ 

θαη ηνλ παηέξα ηεο Αιεμάλδξαο ηεο θήθα. Ζ θνπέια ηεο είλαη 

θαζεγήηξηα//Αιεμάλδξα ζθήθα; Σνπ Μπαθφια πνπ έρεη ηνλ Μπαθφια γηα άληξα, θαη 

απφ ηνλ Γεκήηξε Καπλφπνπινπ θαη απφ ηνλ πεζεξφ ηνπ. Ναααα θαη ν παηέξαο ηνπ 

Π. (γειάεη θάλνληαο άζεκλε θίλεζε ) //δελ ιέλε ηέηνηεο θνπβέληεο παξέκβαζε ηεο 

θφξεο ηεο)// ζθνηίζηθα.//ξε κακά κε ιεο ηέηνηα πξάγκαηα θαη ηα γξάθεη ε θνπέια.// 

ζηελ θνπέια είπα εγψ ζε ζαο ηνπο αιιλνπο δελ είπα ηίπνηα.// ηα γξάθεη ε θνπέια ζην 

κηθξφθσλν//ζα γξάςεη ε θνπέια;;; λα γξάςεη. Απηφ κε ηηο πέηξεο ήηαλ εβξατθφ. 

 

-Πνην κε ηηο πέηξεο; 
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- Δθείλν πνπ έρεη ε αξραηνινγία//απηφ πνπ έρεη ν Μπαθαγηάλλεο ζνπ ιέεη, ν λαφο ηνπ 

Απφιισλα//ααα ν λαφο ηνπ Απφιισλα ήηαλ…//λαη ην ρεη ν Σάθεο ν Μπαθαγηάλλεο. 

Σν πήξε ε αξραηνινγία 3 εθαηνκκχξηα θαη πξνίθηζε ηελ θνπέια ηνπ θαη ην ςιν η‟ 

άιιν ην ρεηηηηη ν ακπίλνο, ν Γηάλλεο ν Γ. πνπ ηνλ παξαγθψληδαλ ακπίλν, 

άηληε//απηά ήηαλ εβξατηθά λαη//πνπ ζα παηλο λα ςσλίζεηο@@@ παο ζην ακπίλν φρη 

φρη. 

 

-Γηαηί δελ ήζειε εθεί; 

 

-Σνλ θνξφηδεπαλ//αα//ηνλ θνξφηδεπαλ γηαηί πξφδσζε ηνπ πε ζα ζε θιμσ θαη ηνλ 

πξφδσζε//κκ// ν Θαλάζεο ν Π. λαη, ν παηέξαο ηνπ γηαηξνχ ηνπ Π.//ηνπ γηαηξνχ ηνπ 

Π.//ζηξαηησηηθφο//μέξσ//εε//ήηαλ λνλνί ηνπ κπακπά κνπ//δελ μέξσ εγψ ζνπ πα πνιιά 

(γειάεη) αθζεο θαη απφ ην Βαζίιε αθζεο θαη απφ κέλα. Δ έηζη εζχ γξάςε ν,ηη ζειο 

(ζπδεηήζεηο ζην βάζνο). Ο παηέξαο ηνπ Π. δελ θχιαμε Δβξαίνπο αθνχ ν άλζξσπνο 

ήηαλε απ‟ αιινχ. 

 

-Από πνύ ήηαλ; 

 

-Γελ ην μέξσ ην ρσξηφ ηνπ[--]απ‟ ηα Λεπηαλά//αα απφ ηα Λεπηαλά πξνο ηα πάλσ 

Σδνπκέξθα//λαη//αιιά απηφ π ρεη ζπίηη είλαη εβξατθφ, ην ζπλαγψγη//α ην ζπλαγψγη// 

πήγα ***//λα ζνπ πσ θάηη Καηεξίλα φιε ηε Μαθξπγηάλλε ηελ έρνπλ αγνξάζεη φιε 

απφ Δβξαίνπο ήηαλ εβξατθή//ηα εβξατθά//ε Φηιειιήλσλ ήηαλ φιν ζπίηηα Δβξαίσλ θαη 

η‟ αγφξαδαλ δηάθνξνη.[----]εθείλν πνπ ήηαλ επηξάπειν θαη καο ην έιεγε ν Κνζκάο ν 

Υαηδάξαο είλαη φηη μεθίλεζε απφ δσ γηαηί ηφηε ήηαλ νη άκαμεο//είρε άκαμα ν 

Κνζκάο//θαη απηνί νη ακαμάδεο κεηέπεηηα πήξαλ ηα ηαμί, ηα πξψηα ηα ηαμί πνπ ήξζαλ 

ηα Παθάξη ηα ακεξηθάληθα πνπ βιέπνπκε ζε θάηη ηαηλίεο γθαλγθζηεξηθέο. Λνηπφλ, 

θαη μεθηλάεη ινηπφλ νβξηφο εδψ θφξησζε ηελ νηθνζθεπή θαη λα γπξίζεη ηνλ 

Καξβαζαξά νπφηε// Καξβαζαξάο ήηαλ ε Ακθηινρία;// Ναη Καξβαζαξάο είλαη ε 
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Ακθηινρία Καξαβάλ αξάη ήηαλ ν Καξβαζαξάο. Λνηπφλ, ζην δξφκν ν ηαμηηδήο πνπ 

πεξπαηνχζαλ αιιάδαλε άινγα θαη ζπλέρηδαλ, θαη είλαη 45 ρηιηφκεηξα ινηπφλ άιιαδαλ 

άινγα θαη μεθνπξάδνληαλ ηα άινγα θαη έπαηξλαλ άιια. Ζ άκαμα έβαδε άιια άινγα 

θαη[--] ζην δξφκν ινηπφλ λα πνχκε νη έμππλνη νη ακαμάδεο βάδαλε ην βνεζφ ηνπ, 

νβξηφο κέζα ζηελ νηθνζθεπή είρε πάξεη θαη ηηο θφηεο ηνπ θαη ηνπ ρηππήζαλε ηηο θφηεο 

κε θαξθίηζα ζην θεθάιη. Άκα ρηππήζεηο κε θαξθίηζα ηελ θφηα κε θαξθίηζα θάλεη 

ζαλ παιαβή, ηξειαίλεηαη. Ση θάλνπλ ηψξα λα πνχκε ηνπο ιέεη ν ακαμάο: «α ζα ηνπο 

άθεζε ε ππεξέηξηα ρσξίο λεξφ θαη ιχζζαμαλ νη θφηεο, λα ηηο αθήζεηο λα ηηο 

πεηάμνπκε κελ ηηο βξεη θαλέλαο θαη ηηο θάεη λα πνχκε θαη ηα ινηπά θαη πάζεη θαη 

ηίπνηα». Φηάλνπλ ινηπφλ ζηελ Ακθηινρία ζπλελλννχληαη κε ηνπο άιινπο ηνπο 

ακαμάδεο καδάλ ηηο θφηεο ηνπο βάδνπλ ληαβά λα νπκε θαη φρη απηφ (γειάεη) έρνπλ θαη 

ηειάιη θάησ απ ην ζπίηη ηνπ νβξηνχ θαη ιέεη, έιεγε λα πνχκε θάπνηεο θφηεο, θάπνηνη 

πεηάμαλε θάπνηεο θφηεο ιέεη θαη είλαη ιπζζαζκέλεο κελ ηεο βξεη θαλέλαο θαη ηηο 

θάεη//ηνλ είραλ θιέςεη ηνλ εβξαίν//θάησ απ‟ ην ζπίηη ηνπ εβξαίνπ λαη@@@ απηφ καο 

ην ιέγε ν Κνζκάο ν Υαηδάξαο[--] 

 

-Όηαλ πέζαηλε θάπνηνο Δβξαίνο πνπ ηνλ έζαβαλ; 

 

-[--]εεε απηφ ηψξα λα πνχκε δελ είραλ εδψ πσο ην ιέλε λεθξνηαθείν θαη ηνπο ζάβαλε 

λα πνχκε φμσ απ‟ ην λεθξνηαθείν//έηζη φπσο είραλ θαη ηνλ Ηεξεκία ζην δηθφ καο ην 

λεθξνηαθείν απ‟ έμσ//απ‟ έμσ.//εεε πξνο ηα θεη πνπ είλαη ην θάζηξν; ε ζπλαγσγ εθεί; 

Καη είλαη αθφκε; Νεθξ;//Ναη, λαη λαη λαη, κπνξεί λα λαη. Τπήξραλ νβξαηνκλήκαηα θαη 

πάλσ θάπνπ ζην ζηξαηφπεδν, ππήξραλ θαη θεη θαη βξεζήθαλ ηάθνη Δβξαίσλ//δελ 

είραλ πσο ην ιέλε λα πνχκε φπσο ηψξα λα πνχκε ζπγθξνηεκέλα, ζα πάεη λα πνχκε 

ζην εβξατθφννν λεθ//λεθξνηαθείν φπσο είλαη ζηελ Αζήλα. Σφηε ηνπο ζάβαλε λα 

πνχκε[--]//δελ παγαίλαλε Πξσηνκαγηά ζηα εβξαηνκλήκαηα; Πάλσ ζην ζηξαηφπεδν 

πνπ είλαη ην ζηξαηφπεδν θάπνπ εθεί; Πνπ πάκε; Θα πάκε ζηα 

εβξαηνκλήκαηα.//Πξσηνκαγηά//Πξσηνκαγηά. 

 

- Ήηαλ ζπλήζεηα; 
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-ρη, αλέβαηλαλ Πξσηνκαγηά δελ ήηαλ ηφηε λα πάλε εδψ γχξα θαη αλέβαηλαλ πάλσ 

ζην βνπλφ θαη[--]δειαδή φηαλ ιέσ βνπλφ δελ είλαη βνπλφ εθεί ιίγν παξαπάλσ πξνο 

ηννν//πξνο ην ζηξαηφπεδν//λαη θάπνπ εθεί ήηαλ εβξαηνκλήκαηα//εθεί ζηελ 

Κνπηζνκήηξα.  

 

-Δίλαη αθόκε θαη ζήκεξα; 

 

-//Πέξα ζηελ Κνπηζνκήηξα//δελ μέξσ αλ ππάξρνπλ//Γελ ππάξρνπλ ηψξα, δελ ππάξρεη 

ηίπνηε//θαη ζηελ Κνπηζνκήηξα είπακε ηνλ Ηεξεκία απ‟ έμσ απ‟ ην λεθξνηαθείν. Σψξα 

δελ ππάξρεη ηάθνο δε λνκίδσ λα ππάξρεη αιιά θάπνπ εθεί[--]  

 

-αιιά θάηη δελ ζα γξάθεη;  

 

-Γελ λνκίδσ. 

 

-Σίπνηα; 

 

-Γελ ήηαλ ζπγθξνηεκέλν, θαη δελ ππήξρε θαλέλαο κφλνο ηνπ ήηαλ. 

 

-Γειαδή όηαλ πέζαηλεο ζε απηνύο θάπνηνο δελ έθαλαλ ηίπνηα; 

 

-Οχηε δηαβάζηεθε, νχηε ηίπνηα. Γηαηί δελ ππήξρε ηίπνηα λα ηνλ δηαβάζνπλ. ηαλ 

ήηαλ εδψ απηνί ρξέε έθαλε ν //ακπίλνο λαη//. 
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-Απηνί ηη έθαλαλ;//Δίρεο δεη πνηέ θεδεία Δβξαίσλ;// 

 

Ναη//φρη //ζξεζθεπηηθά ηέηνηα//ηειεηή//ηειεηέο φρη λα πνχκε ηηο@@@//εθηφο 

εθθιεζίαο δηάβαδε θαη δηαβάδνπλ νη Δβξαίνη. Ση θηηάρλνπλ λαη ηη ήηαλ// θαη ηνπο 

ζάβνπλ απ‟ έμσ εθεί ζηελ Κνπηζνκήηα. Δθεί ζηελ Κνπηζνκήηα πνπ είλαη ην 

λεθξνηαθείν. Ζ πεξηνρή απηή ιέγεηαη Κνπηζνκήηα. Δθεί πνπ ζηξίβνπκε ηψξα γηα λα 

πάκε ζην λεθξνηαθείν//λαη ζηε ζηξνθή//είλαη έλαο ινθίζθνο εεε εθεί 

ήηαλ//Κνπηζνκήηα έηζη ην ιέγακε εκείο. Δθεί ιεγφηαλ ε πεξηνρή νβξενκλήκαηα, θαη 

ηνπο έζαβαλ εθεί, θαη δελ έβαδαλ ζηαπξνχο θαη ηέηνηα αθνχ δελ πίζηεπαλ θαη δελ 

πηζηεχνπλ[---] Ήηαλ θαη ζηελ Ακθηινρία Δβξαίνη 2-3 νηθνγέλεηεο//εδψ ήηαλ νη 

πεξηζζφηεξνη. Πάξα πνιινί ήηαλ Θεζζαινλίθε λα νπκε ην εβξατθφ ζηνηρείν[--]. 

Αθφκε ππάξρνπλ καγαδηά εβξατθά ζηελ Άξηα ην «Μαμίκ» θαη άιιν έλα ν Γηψξγνο ν 

Δπηαμίαο ην έρνπλ ζπλεηαηξηθφ κε Δβξαίν//εθεί πνπ είρε ε μαδέξθε κνπ καγαδί δίπια 

απφ ην ηαπάηε//φια απηά είλαη//ηψξα πνπ έθιεηζε είλαη ηνπ Μηδάλ απηφ//ην μέξσ, ην 

μέξσ είλαη ηνπ Μηδάλ απηφ αιιά θαη ην άιιν κε ηνλ Δπηαμία. 

 

-Γηα πνηνλ; 

 

-Πνπ είλαη ν Σζηηζηκπξίθνο κε ηα παπνχηζηα; Σν δίπια είλαη ηνπ Μηδάλ ην ρεη αθφκε, 

ηψξααα δελ ην έρεη πνπιήζεη. πσο θαη δσ ζηελ πνιπθαηνηθία ηνπ Δπηαμία είλαη έλα 

δηακέξηζκα, δπν θαη ην Μαμίκ είλαη Δβξαίσλ, είραλ πεξηνπζία. 
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ, ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ – ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΦΤΛΟ:           ΑΝΓΡΑ                

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ :Κσλζηαληίλνο 

Πιαθηάο 

ΉΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ:1972 

ΜΟΡΦΧΖ: παλεπηζηεκηαθή  ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: Άξηα 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: πνχδαζε λεπηαγσγφο θαη είλαη Ηεξέαο ζηελ Άξηα 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: Άξηα 

ΔΓΓΑΜΟ     Ναη κε δχν παηδηά (φλνκα ζπδχγνπ Λακπξηλή) 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

Αξηζκ. πλέληεπμεο:712-0011, 712-012 

ΖΜΔΡΟΜΖΝ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: 

01/08/2016 

ΣΟΠΟ: Άξηα 

ΜΔΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ: θηλεηφ ηειέθσλν Lenovo P1m 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε γηα ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο 

πφιεο ηεο Άξηαο ζηνλ Ηεξφ λαφ Αγίνπ Γεκεηξίνπ.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Αγγέιε Δπαγγειία- Αηθαηεξίλε 

 

 

 

712-0011 

Κσλζηαληίλνο Πιαθηάο 

 

A:Σηο απόθξηεο θνξντδεύαλε ηνπο Δβξαίνπο. Γηαηί; 
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: Ναη. Τπήξρε έλαο ηχπνο εδψ ζηελ Άξηα, πσο ηνλ ιέγαλε θηφιαο ην μερλψζην 

φλνκα, αιιά απηφ κπνξψ λα ην βξσ φκσο, εεε γηαηί ηηο απφθξηεο απηφ θάλαλε, 

καζθαξεχνληαλ θαη θάλαλε δηάθνξα πξάγκαηα. Σνπο Δβξαίνπο ηνπο είραλ πξνθαλψο 

-φρη πξνθαλψο-έηζη ήηαλ, κε κηζφ κάηη ηνπο βιέπαλε. Γηφηη φιν ην ρξφλν νη Δβξαίν 

ήηαλ Δβξαίνη, είραλ ηα θαηαζηήκαηα εδψ πέξα ζηε θνπθά,[--] ααα[--] ζθιεξά 

παδάξηα θαη έβξηζθαλ κία αθνξκή λα ηνπο θνξντδέςνπλ ηηο απνθξηέο. Έβγαηλε αο 

πνχκε έλαο ηχπνο εδψ πέξα, ν νπνίνο θνξνχζε θαη αλάπνδα κάιηζηα ην ζαθάθη θαη 

ηξαγνχδηα ηξαγνχδαγε: «ηξεηο Μσζέ θαη ακάλ – ακάλ, ηξεηο Μσζέδεο θαη ν Γηαθφο, 

ηξεηο Μσζέδεο θαη ν Γηαθφο θαη ν Νηαβί, Νηαβίζαξνο, επαληξεχσλ ηε Ρεβέθθα θαη ηεο 

δίλσλ ηνλ Νηαβί, ηνλ Νηαβί, Νηαβίζαξν». Απηφ ην ηξαγνχδη ιέγαλε ηφηε, γηα λα 

θνξντδέςνπλ, γηα λα πεξηγειάζνπλ αθξηβψο ηνπο Δβξαίνπο. Απηφ ην ζηνηρείν ππάξρεη 

εδψ ζηελ Απνθξηά. 

 

A: Αιιά πιένλ δελ ην θξαηάκε, αθνύ δελ ππάξρνπλ Δβξαίνη ζηελ Άξηα πιένλ. 

 

: Σψξα λαη. Μπνξεί απιά θάηη ζαλ παξάδνζε εάλ ην θξα θξαηήζνπκε θαη αλ εδψ ηα 

παηδηά πνπ βγαίλνπλ ηηο απφθξηεο απηφ νη «Μπαληίδη», νη «Μπαληίδη» λνκίδσ φηη ην 

ηξαδνπγνχλ απηφ ην ηξεηο Μσζέδεο θαη ν Γηαθφο, δειαδή ηξεηο Μσυζήδεο δειαδή 

θαη ν Γηαθφο, ν Ηάθσβνο θαη ν Νηαβίλη, Νηαβίζαξνο, ν Γαπίδ δειαδή,//ρκ ρκ// απηά 

είλαη ηα νλφκαηα, επαληξεχαλ ηελ Ρεβέθθα θαη ηεο δίλαλ ηνλλλ Νηαβί, ηνλ Γαπίδ 

δειαδή, ηνλ Νηαβί, Νηαβίζαξν[--] Γειαδή ηνπο πεξηπαίδαλε θαη ηνπο γειάγαλε κ‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν. Βξίζθαλ δειαδή κηα***[--] Σν εβξατθφ ζηνηρείν ήηαλ πνιχ ήηαλ 

δπλαηφ εδψ ζηελ Άξηα θη εγψ απηφ πνπ βιέπσ είλαη φηη έρεη αθήζεη θαηάινηπα ζηνπο 

θαηαζηεκαηάξρεο (γειάεη). Δδψ πέξα απηφ πνιχ Βιέπεηο ηέηνηεο λννηξνπίεο δειαδή, 

δελ είλαη ηπραίν, είλαη εβξατθή εδψ πέξα, φια απηά κέρξη ην Μνλνπιηφ θαη ε 

Φηιειιήλσλ, λνκίδσ απηή ήηαλ ε νδφο πνπ είραλ ηα καγαδηά ηνπο. 

 

A: Ναη γηαηί θαη ε πλαγσγή ήηαλ ζηνλ θνπθά. 

 



119 
 

: Δπίζεο ζα ζνπ πσ θάηη, αιιά θαιχηεξα λα κελ ηα ιέσ έηζη, λα ηα ιέσ κε ζηνηρεία. 

Δεε[--] Ο εξαθείκ, ν Μεηξνπνιίηεο εξαθείκ– δελ μέξσ εάλ ζην είπε απηφ ν 

Καξαηζψιεο- φηαλ ήηαλ εδψ Μεηξνπνιίηεο Άξηεο, βάθηηζε Οξζφδνμν //λαη// ηνλ 

Αξρηζπλάγσγν[--] πνπ ήηαλ κεγάιν ζέκα γηα εθείλε ηελ επνρή δειαδ γηα θείλν ηννν 

έηζη; ν αξρεγφο ηεο πλαγσγήο θαη ηνλ βάθηηζε Οξζφδνμν, ηνλ θαηήρεζε θαη ηνλ 

βάθηηζε θαη απηφλ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Καη αξγφηεξα λνκίδσ φλνκα Φσηίνπ, ν 

νπνίνο εδψ φπσο βιέπσ θαη ζηα πξαθηηθά ζε έλα παιηφ βηβιίν ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, 

επεηδή κεηά επεηδή βαθηίζηεθε Οξζφδνμνο, νπσζδήπνηε ε Δβξατθή Κνηλφηεηα ηνλ 

απέβαιε θαη έραζε ηα πάληα, δειαδή δελ ηνλ ζηήξηδε θαλέλαο θαη δελ είρε ηίπνηα 

νχηε απηφ νχηε λα έηζη εθδηθεηηθά δειαδή νη άιινη ηνλ απέβαιαλ απφ ηελ Κνηλφηεηά 

ηνπο, δελ ηνλ βνεζνχζε θαλέλαο, νπφηε μαθληθά απηφο γίλεηαη Οξζφδνμνο θαη κέλεη 

ζην δξφκν καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Καη απνθαζίδεη ηφηε ν εξαθείκ καδί κε ην 

Δθθιεζηαζηηθφ πκβνχιην εδψ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, λα ηνπ παξαρσξήζνπλ έλα 

θαηάζηεκα απ‟ απηά εδψ πνπ είλαη //ηα πξψηα// ηα πξψηα ηα παιηά, δελ μέξσ εάλ 

είλαη ηψξα απηά ή θάπνηα άιια, έλα απ‟ απηά πάλησο εδψ//ρκ ρκ//, πξνθεηκέλνπ λααα 

ζπλερίζεη ην επάγγεικά ηνπ ην βηνπνξηζηηθφ, ρσξίο ελνίθην, ή φπσο ιέλε εδψ πέξα 

γηα λαααα θαη γηα λα ηνλ είλαη θνληά ζηελ Δθθιεζία, ππφ ηελ επίβιεςε λα πνχκε εδψ 

ηεο Δθθιεζίαο, αιιά θαη γηα λα κπνξέζεη ηελ νηθνγέλεηαλα ηελ κεγαιψζεη θαη απηφο 

θαη λααα έρνπλ θαη απηφ ην. 

 

A:Έρνπκε πιεξνθνξίεο ηη ήηαλ απηό ην καγαδί; Με ηη αζρνινύληαλ; 

 

: Θα ην δσ απηφ θαη ζα ζνπ πσ, ηη αθξηβψο έθαλε. Έηζη; Καη λνκίδσ φηη θαη 

εδψσσσ[--] αιιά ζα ζηα πσ ζίγνπξα, λα ηα ςάμσ ιίγν θαη ζα ζηα πσ, γηα λα κε ιέσ 

θαη αεξνινγίεο θαη θάλσ θαη θαλέλα ιάζνο. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη βνεζνχζε θαη σο 

λεσθφξνο εδψ  ην λαφ ηνλ πξψην θαηξφ. 

 

A: Ννκίδσ όηη ζην πξνεγνύκελν ζην πεξζηλό εκεξνιόγην, όρη όρη ηα ηξέρνλ 

εκεξνιόγην λνκίδσ ππάξρεη θαη κία θσηνγξαθία//λαη// θαη ην γξάθεη από θάησ 

γηα ηελ βάθηηζε λνκίδσ ζηελ εβξατθή, κία εβξατθή βάθηηζε. 
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: Ναη. Σν είρακε ζε έλα εκεξνιφγην πνπ είρε βγάιεη ε Μεηξφπνιε αθηέξσκα ζηνλ 

εξαθείκ ην Β‟, ην είρε γξάςεη απηφο ην εκεξνιφγην θαη ην έρνπκε ην εκεξνιφγην. 

Θα ην βξνχκε. Θα βξσ θαη ηα πξαθηηθά πνπ ηα έρσ ζην ζπίηη, απηφ ην βηβιίν. Άκα ην 

ήμεξα, δελ κνπ ιέγεο βξε παηδάθη κνπ λσξίηεξα ψζηε λα έξζσ πξνεηνηκαζκέλνο. 

Αιιά δελ πεηξάδεη, ζα ζηα γξάςσ εγψ θαη ζα ζηα δψζσ, κελ αλεζπρείο. 

 

A: Η εβξατθή θνηλόηεηα κε ηελ ρξηζηηαληθή, ηη ζρέζεηο είραλε πεξίπνπ; 

 

:Νηάμεη απ‟ φηη γλσξίδνπκε, νη ζρέζεηο ήηαλ δηαθξηηηθέο. Γελ κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη ππήξραλ θαη νη θαιχηεξεο ζρέζεηο εληάμεη δειαδή κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο 

κπνξνχκε λα ζπλππάξμνπκε πην αξκνληθά. Δλψ κε ηνπο Δβξαίνπο είλαη δχζθνιν, 

αθφκα θαη ζήκεξα[--] λα ζπλππάξμνπκε. Γη‟ απηφ είπα φηη, ηφηε ηνπο είραλ θαη καλία 

νη άλζξσπνη εδψ πέξα, δηφηη θνπβαινχζαλ κία λννηξνπία, ε νπνία ζην εκπφξην 

θαηλφηαλ. Απηφ πνπ ιέλε «Δβξαίνο». Πέξα απφ ην φηη νη ίδηνη, έηζη σοαο ην πνχκε ε 

ζξεζθεία ηνπο ζε ζρέζε κε καο, είλαη είλαηηηηη καο ερζξεχνληαη, ζα ην πσ έηζη, καο 

ερζξεχνληαη. Δκείο φρη ηφζν, νη Δβξαίνη φκσο καο ερζξεχνληαη, δηφηη ηνπο θιέςακε 

ηνλ Μεζζία//ρκ ρκ// Απηνί πιένλ ινγηθά, δελ μέξσ θαηά πφζν έρνπλ θαηαιάβεη ηη 

έρεη γίλεη θαη ηα γεγνλφηα εθεί πέξα θαη αλ πξαγκαηηθά πεξηκέλνπλ αθφκα Μεζζία, 

αιιά ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα έηζη; απηή ηε ζηηγκή θξαηά ηελ Οξζνδνμία θαη είλαη 

φιν απηφ πνπ είλαη, ηνπο έρνπκε θιέςεη ηνλ Μεζζία//ρκ ρκ//Απηφ δειαδή πνπ 

πξνζδνθνχζαλ. Δκείο ην πηζηεχνπκε, ην θεξχζζνπκε, ην θάλνπκε θαη απηφ θαίλεηαη 

φηη δελ καο ην ζπγρσξνχλ. Οη ζρέζεηο δελ ήηαλ ληάμεη, δελ κπνξνχκε λα πνχκε ηψξα 

φηη, βέβαηα ήηαλ θαη ερζξηθέο, αιιά δελ ήηαλ θαη νη θαιχηεξεο. Δγψ δελ λνκίδσ φηη 

ήηαλ νη θαιχηεξεο θαη εηδηθά φηαλ ζηε κέζε ππάξρεη ην εκπφξην, εδψ Οξζφδνμνο κε 

Οξζφδνμν λα είζαη, έηζη; Καη φηαλ αλαπηχζζεηο εκπνξηθή ζρέζε γίλεηαη ηεο 

θαθνκνίξαο//λαη// Φαληάζνπ ηψξα, νη Δβξαίνη[---] Δηζη; παξ‟ φια απηά ιέλε φκσο 

φηη, ήηαλ θαιέο νη ζρέζεηο, αξκνληθέο. Καη ε πλαγσγή ηνπο πνπ είραλ εθεί πίζσ ζην 

θάζηξν. Τπάξρεη θαη έλαο ζπλαηζζεκαηηζκφο ηψξα ζρεηηθά κε ηνπο Δβξαίνπο ιφγσ 

ηνπ Οινθαπηψκαηνο, φηαλ αθνχλε Δβξαίνο θαη ηέηνηα, ζνπ ιέλε, θξίκα, Οινθαχησκα 

ην έλα ην άιιν νη άλζξσπνη απηφ…Γελ ηνικά θαλέλαο λα πεη φηη θαη απηνί φκσο 
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είλαη…εγψ ην ιέσ. Οη Μνπζνπικάλνη είλαη θαιχηεξνη. Με ηνπο Μνπζνπικάλνπο 

κπνξνχκε λα ζπλππάξμνπκε πην αξκνληθά. Με ηνλ Δβξαίν δελ κε ηίπνηα. Δίλαη ζην 

DNA ηνπο ηφηε. Γελ μέξσ, ππνζέησ έηζη; Αιιά εγψ ην βγάδσ απηφ ην ζπκπέξαζκα 

απφ πνχ;@@@Πξψηνλ. Απφ ηηο απφθξηεο πνπ βγαίλαλε θαη ηνπο θνξντδεχαλε έμσ. 

Γηαηί ζηηο απφθξηεο απηφ είλαη ζίγνπξν θαη δεδνκέλν. Έβγαηλαλ, ληπλφηαλ γηαηξνχδεο 

θαη γηαηξνί θαη νη «Μπαληήδη» γηα λα πνχλε, φζα δελ κπνξνχζαλ λα πνπλ φιν ην 

ρξφλν. 

 

A: Α! Καη  έβγαηλαλ ζηηο απόθξηεο πνπ δελ ηνπο έβιεπε θαλέλαο… 

 

: Σφηε επηηξεπφηαλ φια θαη δελ κπνξνχζε θαλέλαο νχηε λα ηνπο θπλεγήζεη, νχηε λα 

ηνπο θάλεη κήλπζε, νχηε ηίπνηα. Δλψ εάλ ηα έιεγαλ φιν ηνλ άιιν ην ρξφλν, 

θηλδχλεπαλ. Γελ είλαη φπσο είλαη ηψξα πνπ ιέκε ηα πάληα νπνηαδήπνηε ζηηγκή, νπφηε 

έρεη ραζεί ην λφεκα θαη ηεο απνθξηάο θαη απηά πνπ γηλφηαλ. Σφηε ππήξρε 

απζηεξφηεηα ζηε θνηλσλία. Γελ κπνξνχζεο λα βγεηο έμσ ηψξα θαη λα θνξντδέςεηο 

κία θαηεγνξία αο ην πνχκε θνηλσληθή θαηεγνξία ή ηάμε, έηζη ή θάπνηα εζλφηεηα ή 

θάπνηα ζξεζθεία, λα ηνπο θνξντδέςεηο θαη λα πεηο. ρη, ήηαλ απζηεξά ηα πξάγκαηα 

ηφηε. Αιιά απηφ ην εθκεηαιιεχνληαλ αθξηβψο ηηο απνθξηέο θαη ην θάλαλε ηφηε. Πνπ 

ζεκαίλεη φηη, απηφ είλαη ζηνηρείν ην γεγνλφο φηη, πξνθαλψο ηνπο είραλ άρηη θαη δελ 

ήηαλ έηζη θαη φ,ηη θαιχηεξν[--] θαη ην δεχηεξν απφ πνχ αιινχ βγαίλεη; Βγαίλεη απφ ην 

γεγνλφο φηη, φηαλ βαθηίζηεθε ν αξρηζπλάγσγνο, ηνλ βάθηηζε ν εξαθείκ, είδακε ηε 

ζπκπεξηθνξά. Πψο απηφο ν άλζξσπνο δειαδή θαηεπζείαλ, απνκνλψζεθε, έκεηλε έηζη 

ρσξίο πεξηνπζία, ρσξίο απηφ θαη δελ ηνλ ζηήξημαλ νη δηθνί ηνπ@@@ληάμεη θαη βξήθε 

θαηαθχγην εδψ ζηνπο Οξζνδφμνπο ζηελ εθθιεζία. 

 

A: Γάκνπο κεηαμύ Υξηζηηαλώλ θαη Δβξαίσλ είρακε;  

 

: Πξέπεη λα „ρακε. Αλ θαη ήηαλ θαη απηφ ληάμεη, πνιχ δχζθνια φκσο, δελ ήηαλ 

ζχλεζεο θαηλφκελν. Αιιά ινγηθά πξέπεη λα ρακε, πξέπεη λα ρακε γηαηί, λνκίδσ φηη, 

αλ θαη δελ έρνπκε έηζη δελ έρνπκε γεληέο ηψξα λα πνχκε φηη απηφο θξαηάεη απφ θεη, 
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ζα κπνξνχζακε αιιά[--] πξέπεη λα ρακε φκσο ινγηθά[--]ινγηθά πάληα, φρη φκσο ζε 

κεγάιν βαζκφ έηζη; γηαηί ήηαλ θαη ην ζέκα ηεο πίζηεο κέζα, ηεο ζξεζθείαο. Ήηαλ 

δχζθνιν ηψξα Οξζφδνμνο λα πάξεη Δβξαίν, δχζθνιν, πξέπεη δειαδή λα ήηαλ 

αδηάθνξνο πεξί ηα εθθιεζηαζηηθά. πσο γίλεηαη ζήκεξα αο πνχκε αδηάθνξνο ν 

άιινο, πνιηηηθφ γάκν, ζέιεη λα θάλεη, λα ξάλεη έηζη θαη ηφηε, αιιά ηφηε λα θαληαζηείο 

φκσο ζε πην πεξηνξηζκέλν βαζκφ, φρη ζε κεγάιν βαζκφ. Γηαηί εάλ ήηαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ, ζα είρακε απνγφλνπο ηψξα, ζα είρακε γεληά. Απηφ πνπ ιέκε 3
ε
 – 4

ε
 γεληά δελ 

ζα ρακε; //εεε//Νννηξνπία έρνπκε φκσο, λννηξνπία. Απηφ πνπ είπα. Γηαηί φια απηά ηα 

καγαδά πνπ είραλ απηνί ηα εβξατθά, θάπνηα ζηηγκή πέξαζαλ ζηνπο Αξηηλνχο έηζη; θαη 

νη Αξηηλνί πξνθαλψο κπνξεί λα δνχιεπαλ κέζα ζηα θαηαζηήκαηα απηά θαη έρεη 

πεξάζεη ε λννηξνπία ηνπο ε εβξατθή πνπ ιέκε (γειάεη) έηζη είλαη γεγνλφο έηζη κέρξη 

αο ην πνχκε φζν ήηαλ θαη ηα παιηά θαηαζηήκαηα εδψ. Σψξα ζηγά – ζηγά πνπ 

κπαίλνπλ λένη κέζα είλαη δηαθνξεηηθά. Αιιά ππήξρε φκσο απηή απφ ηνπο παιηνχο 

εθεί πέξα ιέγαλε, εβξατθφ ήηαλ εθείλν; Πσ! Πσ! Να κελ πσ νλφκαηα ηψξα δελ θάλεη 

(γειάεη) Δβξαίνο, ηνλ έδεηρλαλ αθφκα νη Αξηηλνί, Δβξαίνο παηδί κνπ απηφο 

Δβξαίνο//Δίραλ θξαηήζεη φκσο, ζεσξψ, θάπνηνη ηελ λννηξνπία πνιχ βαζηά θαη ζηηο 

ηηκέο θαη ζε φια// Ναη, λαη, λαη είπα φηη είραλ. Σψξα ε λεψηεξε γεληά ιίγν πνπ δελ 

έρεη ζρέζε, δελ έρεη θάηη. Δάλ έλαο ην πάξεη απφ ηνλ παππνχ, χζηεξα απφ ηνλ παηέξα, 

κπνξεί λα κεηαδνζεί απηφ πνπ ιέκε ε λννηξνπία έηζη; Δίλαη πνιιά καγαδηά εδψ ζηελ 

Άξηα. Δγψ έρσ ζπκεζεί απηφ πνπ έιεγαλ: Πσ! Πσ! ηνλ Δβξαίν ζα παο; ζηνλ 

Δβξαίν; Έιεγαλ. Καη φλησο έβιεπεο, έκπαηλεο κέζα, παδάξηα, έρεη κείλεη απηφ ην 

παδάξη, πφζν εθείλν, ή ην άιιν, λα κε θφςεη ηφζν δα, γθξίληα, κηδέξηα. Σψξα ληάμεη, 

δελ ην βιέπεηο απηφ ζε λέα παηδηά πνπ αλνίγνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη ηα 

θαηαζηήκαηά ηνπο, δχζθνιν ην βιέπεηο. Άιιν πξάγκα ην εκπφξην πνπ ιέκε, αιιά 

άιιν πξάγκα ε λννηξνπία. Να παο κέζα θαη λα ζνπ βγάδεη ηελ ςπρή. Δβξαίνο[--]. 

 

A: Πνύ ηνπο έζαβαλ; Γελ ηνπο έζαβαλ ζην λεθξνηαθείν εδώ πέξα; 

 

: ρη. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη πξέπεη λα ηνπο έζαβαλ εθεί έμσ απφ ηννν θνληά ζηε 

πλαγσγή ηνπο, ζην θάζηξν θαη πνιχ πηζαλφλ εθεί πνπ είλαη ηψξα ην κλεκείν πνπ 

έρεη θηηάμεη ν Μαθαξηζηφο ν Βάγηαο λνκίδσ; Δθεί πξέπεη λα ήηαλ. ηγά – ζηγά πξέπεη 

λα έγηλε εθηαθή θαη δελ μέξσ ηψξα ηα νζηά ηνπο χζηεξα πνχ ηα έρνπλ. Άιινη κπνξεί 
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λα ηα κεηαθέξαλε θηφιαο θαη λα ηα πήγαλ θαη αιινχ, αιιά δελ αααα λνκίδσ εθεί ζηε 

πλαγσγή ηνπο θνληά πξέπεη λα ήηαλ θαη ην θνηκεηήξηφ ηνπο εθεί πέξα. 

 

A: Γηαηί πξνζπάζεζα λα βξσ, αιιά πιεξνθνξίεο δελ έρσ. Καη ε κόλε πνπ βξήθα 

ήηαλ όηη, όηαλ ήηαλ ε Αγία Θενδώξα ηνπο είρε παξαρσξήζεη έλα κέξνο ζηε 

πεξηνρή Πεηξνβνπλίνπ, πξνο ηα εθεί γηα λα έρνπλ ην λεθξνηαθείν ηνπο. Αιιά 

εθόζνλ, δελ κπνξώ λα ην θαηαιάβσ, δειαδή έκελαλ κέζα ζηε πόιε, ζην θέληξν, 

αιιά ήηαλ πνιύ καθξηά ην λεθξνηαθείν θαη γη’ απηό κήπσο είραλ θάπνην άιιν 

κέξνο πην θνληά.  

 

:Γελ έρσ θαη γσ πάλησο Τπνζέησ φηη εθεί[--]ππνζέησ εθεί πέξα ζαβφληνπζαλ. 

Έηζη; Κνληά δειαδή ζηε πλαγσγή ηνπο πξέπεη λα ήηαλ θαη θπξίσο πξνο ηνλ ρψξν 

πνπ είλαη ηψξα ην κλεκείν. Γηαηί θάπνπ εθεί ήηαλ θαη ε πλαγσγή λνκίδσ θάπνπ εθεί 

ηψξα@@@. 

 

A: Η πλαγσγή θαηαζηξάθεθε εληειώο; 

 

: Ναη, λαη. 

 

A: Καη ηα ζπίηηα πνπ έκελαλ εεε θαιά πιένλ, ρηίζηεθαλ άιια ζπίηηα πάλσ ζ’ 

απηά κε αληηπαξνρέο θαη ηέηνηα. 

 

: Ναη, λαη, έηζη[--] Δίραλ ππνζηεί θάπνηνη απ‟ απηνχο, ηννν έηζη ηνπο καδέςαλε ηφηε 

Γεξκαλνί, ηφηε δειαδή μεθιεξίζηεθαλ νη Δβξαίνη, θχγαλε απφ εδψ. Βέβαηα δελ μέξσ 

αλ ηφηε πξνθαλψο ηφηε απηνί πνπ θχγαλε πνπ γιπηψζαλε, κάιινλ ζα κεηαθέξαλε θαη 

νζηά, θφθαια αλ θάλαλε ηφηε θαη ηηο εθηαθέο θαη φια απηά, λα πξνιάβνπλ λα ηα 

πάξνπλ λα θχγνπλ. Γελ έρεη κείλεη ηίπνηα πάλησο. Ναη. Γελ μέξνπκε ηίπνηα πεξί 

θνηκεηεξίνπ ησλ Δβξαίσλ.  
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A: Ναη. Γηα λεθξνηαθείν δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο θαζφινπ θαη ην ςάρλσ αιιά*** 

 

: Αλ ηνπο είρε παξαρσξεζεί θαλέλαο ρψξνο θάπνπ, φπσο ην ιεο θαη απηφ 

θαηαζηξάθεθε ην θαηέζηξεςαλ κεηά ηνλ πφιεκν ζίγνπξα. 

 

A: Ναη, θαληάδνκαη κεηά ηνλ πφιεκν δελ ζα ππήξρε θάηη. 

 

: Γηαηί θαη ζπ αλ ζε κηα λα θαληαζηείο ηψξα, εάλ ήηαλ θνληά θάπνπ ζε κία 

Κνηλφηεηα έλα θνηκεηήξην εβξατθφ, φηαλ ήξζαλ νη Γεξκαλνί, είλαη δεδνκέλν φηη νη 

ληφπηνη ην θαηαζηξέςαλε. Γηαηί απηφ ζα ήηαλ πψο λα ην πσ; θξάρηεο γηα ηνπο 

Γεξκαλνχο φηη θάηη γίλεηαη εδψ πέξα. Πνχ είλαη νη Δβξαίνη; Καη ζνπ ιέεη, 

θνβφληνπζαλ, ζα καο πηάζνπλ, ζα καο λνκίδνπλ φηη είκαζηε Δβξαίνη, ή φηη θξχβνπκε 

Δβξαίνπο. Οπφηε πξνθαλψο θξνληίζαλε λα ην θαηαζηξέςνπλ, θαη έηζη δελ έρνπκε ή 

κπνξεί λα έγηλε θαη απηφ πνπ ιέσ, δειαδή νη ίδηνη λα ηα καδέςαλε//κάιηζηα//Αιιά 

βέβαηα κείλαλε θαη κεηά ηνλ πφιεκν, φπσο είπακε, ππήξραλ εδψ θαη κεηά ηνλ πφιεκν, 

κείλαλε θάπνηνη ζε καγαδηά, ν αξρηζπλάγσγνο πνπ ηνλ βάθηηζε ν εξαθείκ… 

 

A: Μεηά ηνλ πόιεκν έγηλε απηό; 

 

:Ναη. Μεηά ηνλ πφιεκν, λαη. Γηαηί ν εξαθείκ ήηαλ ν πξψηνο Δπίζθνπνο πνπ ήξζε 

κεηά ηνλ πφιεκν εδψ πέξα.  

 

A: Πόηε πεξίπνπ ήξζε; 
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:‟49, ‟48-‟49 είρε έξζεη ν εξαθείκ εδψ σο Μεηξνπνιίηεο θαη εθεί γχξσ ζην ‟50 

πξέπεη λα έθαλε ακέζσο δειαδή απφ ηα πξψηα πνπ έθαλε ήηαλ θαηήρεζε ζηνλ 

αξρηζπλάγσγν. 

 

A: Δίραλ θηιηθέο ζρέζεηο θαη κέζσ ζπδήηεζεο άξρηζε ε πξνζέγγηζε; 

 

: Ο εξαθείκ ήηαλ έλαο δπλακηθφο ηεξάξρεο, δελ εηαλλλ. Σν πξψην πξάγκα δειαδή 

πνπ θνίηαμε λα θάλεη εδψ πέξα φηαλ ήξζε ζηελ Άξηα, ήηαλ ην πξψην πξάγκα λα 

ζπκκαδέςεη ηα εξείπηα. Να δεη ηη γίλεηαη; Πνχ είλαη ν θφζκνο; Σα ζπίηηα, ηα 

ηδξχκαηα. ια απηά φ,ηη κπνξεί. Σελ Μεηξφπνιε. Γηαηί δελ ππήξρε Μεηξφπνιεο 

φηαλ ήξζε. Δδψ θαζφηαλ ζηε θνπθά θαη απηφο. Καη ην εκπφξην, λα δεη πψο ζα γίλεη; 

Γειαδή ζπλαλαζηξάθεθε κε αλζξψπνπο πνπ είραλ θάπνηα νηθνλνκηθή επρέξεηα θαη 

δχλακε, γηα λα κπνξέζεη λα θηηάμεη θαη ηα ηδξχκαηα πνπ ήζειε, ην γεξνθνκείν, έηζη 

ην λνζνθνκείν, ηε Μεηξφπνιε αξγφηεξα θαη πξνθαλψο κέζα απ‟ απηή ηελ ίδηα ηελ 

ελέξγεηα ηελ επαθή, γλσξίζηεθε, ήηαλ θαη απηφο, ζα είρε πξνθαλψο ν άλζξσπνο 

κπνξεί λα είρε θαη πξνδηάζεζε θαιή, ηνλ είδε θαη έγηλε, πξνρψξεζε. 

 

A: Ο εξαθείκ είρε βνεζήζεη ηόηε θαη ηηο εβξατθέο νηθνγέλεηεο πνπ γύξηζαλ 

ελδερνκέλσο από ηνλ πόιεκν, λα εγθαηαζηαζνύλ θάπνπ; Γειαδή θαληάδνκαη 

ζηελ αξρή κπνξεί λα κελ είραλ ζηέγε. 

 

: Ο εξαθείκ δελ ήξζε εδψ πέξα λα θαζίζεη λα δεη, πνηνο είλαη Δβξαίνο θιπ. Βξήθε 

κία πφιε θαηεζηξακκέλε απφ ηνλ πφιεκν θαη θνίηαμε λα ηελ μαλαζηήζεη πάιη. Απηφ 

πξνθαλψο ην είδε θαη ζνπ ιέεη φηη, θνίηαμε λα δεηο απηφ είλαη ε αιεζηλή πίζηε, απηφο 

είλαη ν αιεζηλφο άλζξσπνο, απηφο είλαη ν αιεζηλφο Θεφο πνπ πηζηεχνπλ θαη 

πξνθαλψο έηζη θαηάθεξε θαη έπεηζε. Γηαηί πξνθαλψο, εάλ έθαλε δηαθξίζεηο, εάλ 

εξρφηαλ θαη έιεγε, α! εζχ είζαη Δβξαίνο; Κάηζε ζηελ άθξε. Δδψ ζα θνηηάμνπκε ηνπο 

Οξζνδφμνπο. Πξνθαλψο δελ έθαλε ηέηνηα πξάγκαηα ν εξαθείκ. Καη ζίγνπξα δελ 

έθαλε. Ήηαλ ηέηνηνο ν ραξαθηήξαο ηνπ δπλακηθφο, πνπ θνίηαμε λα θηηάμεη ηελ πφιε. 
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πνηνη ππήξραλ εδψ, φζνη είραλ ηε δχλακε θαη απηφ λα ζηήζνπλ μαλά ηελ πφιε θαη 

ηα ηδξχκαηα. Καη έηζη ήξζε θαη ε επαθή.  

 

712-012 (ζπλέρεηα) 

 

: …ζχκβνιν ην νπνίν, πνιιά ηέηνηα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παιηνχο λανχο ζε 

βπδαληηλνχο, φπσο ήηαλ ην «Αζηέξη ηνπ Γαβίδ». Βέβαηα απηφ ηψξα απηφ έρεη πάεη ζε 

άιιε κνξθή, φπσο ιέκε ηελ ιεγφκελε «πεληάιθα» έρεη πάεη πξνο ην ζησληζηηθφ, γη‟ 

απηφ απνθεχγνπκε. Αιιά σο ζχκβνιν ηνπ Βαζηιέα Γαβίδ, λαη, ππάξρεη. Καη 

κπνξνχκε λα ην δνχκε ζε παιηνχο λανχο. Δκάο δελ καο θάλεη εληχπσζε. ήκεξα 

φκσο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ λανχ δελ ηα ρξεζηκνπνηνχκε ηα Παιαην-Γηαζεθηθά. 

Έρνπκε Κελή Γηαζήθε πιένλ, έηζη; αιιά εληάμεη, δε κπνξείο λα πεηο φηη είλαη θαθή ε 

ρξήζε, δειαδή λα ην βάιεηο θάπνπ ζε έλα ζεκείν ζην λαφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ην βηβιίν ηνπ Γαβίδ ηνπο Φαικνχο κέζα ζηηο Αθνινπζίεο καο. Καη 

φρη κφλν ην ρξεζηκνπνηνχκε, είλαη ε ξαρνθνθαιηά, είλαη βαζηθφ κέξνο ησλ 

Αθνινπζηψλ ηνπ Γαβίδ. Απφ θεη θαη πέξα είλαη έλα ζχκβνιν, ην νπνίν δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη φκσο ζήκεξα.  

 

A: Δίρα δηαβάζεη φηη ζε πεξίνδν ινηκψλ είραλ ζηε Βιαρέξλα θαη ζηε Κάησ Παλαγηά, 

είραλ εεε ζαλ λα ηνπο είραλ θηινμελήζεη εβξατθέο νηθνγέλεηεο θαη ρξηζηηαληθέο, νη 

νπνίεο είραλ θάπνην πξφβιεκα πγείαο θαη ηνπο πεξηέζαιπαλ εθεί, πεξηέζαιπηαλ εθεί. 

Καη γη‟ απηφ ιέσ κήπσο π.ρ. ήηαλ θάηη κεηαγελέζηεξν, ή νηηδήπνηε; 

 

: Μπνξεί. Πηζαλφλ θάπνηνο λα ζέιεζε λα ην βάιεη έηζη ζαλ θάηη. Πνιχ πηζαλφλ. 

 

A: Γελ ππήξρε πεξίπησζε, ή ηνπιάρηζηνλ ζηα ραξηηά ηεο εθθιεζίαο, λα ππήξρε 

θάπνηα δσξεά ελδερνκέλσο απφ κία νηθνγέλεηα εβξατθή; Γειαδή απηφ, ην φηη ηνπο 

βνήζεζαλ εθείλε ηε ζηηγκή; 
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: ρη. πλήζσο ηη γηλφηαλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, απηά ήηαλ θαη κεηαθεξφκελα 

έηζη θνκκάηηα, ηκήκαηα, ηα νπνία ρηίδαλε ηφηε ηνπο λανχο. Αθνχ ζα βξνχκε κέζα ζε 

βπδαληηλνχο λανχο ζα βξνχκε ξσκατθά ζχκβνια, ξσκατθά. Απφ ξσκατθνχο λανχο. 

Μπνξείο λα δεηο ηνλ αεηφ, ην ιέσλ, ην ιηνληάξη θαη άιια ζχκβνια, έηζη απφ ξσκατθά 

θηίζκαηα. ην λαφ ηεο Μεηξφπνιεο έρνπκε ηέηνηα. Απ‟ έμσ ν λαφο φπσο έρεη ρηηζηεί, 

έρνπλ κεηαθέξεη γηα λα ζπκπιεξψζνπλ θαη απφ ην παιηφ ξσκατθφ θηίξην πνπ ήηαλ. 

Μπνξεί λα ήηαλ θαη απηφ. Δλ ησ κεηαμχ, κε ζεσξήζνπκε φηη θαη ηφηε ππήξρε θακηά 

χςηζηε ζενινγία ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ρηίδαλε θαη θάλαλε, φηη μέξαλε ηε ζενινγία 

//θαιά λαη//θαη ηη πάεη λα πεη. Μπνξεί λα βξήθαλ έλα κάξκαξν, ή κία πέηξα πνπ είρε 

πάλσ ην αζηέξη θαη θαηεπζείαλ φηαλ πεηο ζε έλα Οξζφδνμν, αζηέξη, ζα πάεη 

θαηεπζείαλ ζην αζηέξη ηεο Γέλλεζεο, ζηε Βεζιεέκ, δελ ζα πάεη ζηνλ Γαβίδ ηψξα. 

Οπφηε ην Αζηέξη ηεο Γέλλεζεο, ηεο Βεζιεέκ. Μπνξεί λα έγηλε θαη απηφ. Πνιιά 

κπνξεί λα δνχκε. Γελ μέξσ, ν Σζηιηγηάλλεο πψο ην εξκελεχεη απηφ; 

 

A: ρη, φρη δελ ην είρε αλαθέξεη. Απιά ην είρε ζην εμψθπιιν. Καη κνπ έθαλε 

εληχπσζε θαη κεηά βξήθα φηη είραλ θηινμελεζεί νηθνγέλεηεο κέζα ζηελ εθθιεζία θαη 

ιέσ κήπσο, ελδερνκέλσο ήηαλ θάπνηα δσξεά, ή νηηδήπνηε. Γειαδή ην βάιαλ 

κεηαγελέζηεξα, δελ ήηαλ απφ ηελ αξρή, ήηαλ κεηά απηφ ην ζχκβνιν. 

 

: Γελ μέξσ. Πάλησο απηφ ζα ήηαλ, πάιη απηφ ζα έιεγα, δειαδή εάλ ην βάδακε εθ 

ησλ πζηέξσλ θαη χζηεξα ήξζαλ νη Γεξκαλνί ήηαλ επηθίλδπλν απηφ. Γηαηί εάλ ην 

έβιεπαλ νη Γεξκαλνί, ζα ην έθαηγαλ ην αζηέξη ζα ην θαηέζηξεθαλ. Αιιά πνιχ 

πηζαλφλ λα ήηαλ απφ παιαηά θαη λα έγηλε ν ζπλεηξκφο απηφο, φηη ήηαλ ην Αζηέξη ηεο 

Βεζιεέκ, Άζηξν. Να κελ παξαπέκπεη ζηνλ Γαβίδ. Αιιά θαη ζηνλ Γαβίδ φκσο, 

παξαπέκπεη ζηνλ Βαζηιηά Γαβίδ, αθνχ ήηαλ ην ζχκβνιφ ηνπ. Ο Γαβίδ γηα καο είλαη 

πξνθεηάλαμ είλαη.  

 

A: Φαληάδνκαη φηη έηζη είλαη ινγηθφ. Γειαδή λα ππήξρε απφ πξηλ θαη λα κελ ήηαλ 

κεηαγελέζηεξν. 
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:Απηά θάλαλε, ζπκπιεξψλαλ ζηα νηθνδνκήκαηα θάλαλε ζπκπιεξψκαηα. Φέξλαλε 

απφ άιινπο λανχο… 

 

A: Δληάμεη, δελ ππήξραλ ηφηε πιηθά. 

 

: Γελ είραλ πιηθά, δελ είραλ αξρηηεθηνληθή θαη δελ ππήξρε θαη αο ην πνχκε ε 

ζενινγία ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ είλαη ζήκεξα. Γειαδή θάηη ζήκεξα είλαη 

ζπγθεθξηκέλε ε λανδνκία ζήκεξα. Ση ζα πεη, πνχ ζα κπεη; Σφηε δελ κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ππήξραλ. 
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ, ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ – ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΦΤΛΟ:           ΑΝΓΡΑ               ΓΤΝΑΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : Βαγγέιεο 

Πιαθηάο- Βαζηιηθή Σδνχκα Πιαθηά 

ΉΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ: Β.Π: 1935 θαη                 

Β. Σ-Π: 1939 

ΜΟΡΦΧΖ: Βαζηθή ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: Άξηα 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: δεκφζηνο ππάιιεινο ν άληξαο θαη ε γπλαίθα νηθηαθά 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: Άξηα 

ΔΓΓΑΜΟ     είλαη αλδξφγπλν κε δχν παηδηά 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

Αξηζκ. πλέληεπμεο:712-0013, 712-0014, 712-0015 

ΖΜΔΡΟΜΖΝ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ:10/09/2016 ΣΟΠΟ: Άξηα 

ΜΔΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ: θηλεηφ ηειέθσλν Lenovo P1m 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε γηα ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο 

πφιεο ζην ζπίηη ηνπο ζηνλ νδφ Σδνπκέξθσλ, ζην θέληξν ηεο πφιεο.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Αγγέιε Δπαγγειία- Αηθαηεξίλε 

 

712-0013 

 

Βαγγέιεο Πιαθηάο- Βαζηιηθή Σδνύκα- Πιαθηά 

 

Α:Kαη νη δύν εδώ κέλαηε; ηελ Άξηα; Δδώ γελλεζήθαηε. 

 



130 
 

α΄: ρη, ζε ρσξηφ. Δγψ απφ Θενδψξηαλα είκαη πάλσ// λαη εζχ 

θαηέβεθεο***//Γελλήζεθα ζην Κνκπφηη. Γηαηί θαηεβαίλακε απφ ηα Θενδψξηαλα θαη 

παξαρεηκάδακε ζην Κνκπφηη, ην ρεηκψλα. Καη ην θαινθαίξη πεγαίλακε ζηα 

Θενδψξηαλα θαη ε κάλα κνπ κε γέλλεζε ζην Κνκπφηη//Ααα! Μηα ραξνχια//Αιιά ζηα 

Θενδψξηαλα είκαη γξακκέλνο. 

 

:Καη εζείο; 

 

β΄: Δίκαη απφ ηελ Κπςέιε,//α! Κπςέιε απφ ηελ άιιε κεξηά// αιιά ήξζακε ην „46 

ζηνπ Πέηα γηα έλα ρξφλν θαη κεηά ην ‟47 θαηεβήθακε εδψ. Καη κάιηζηα ηφηε, ε κακά 

πνπ ήξζακε εδψ, δελ είρακε πνχ λα κείλνπκε πνπ εθεί, έλαο κπάξκπαο κνπ εδψ πνπ 

θαζφηαλ, ννν[--] ηνλ ήμεξε ν παππνχο ζνπ, ήηαλ θαη θίινη κε ηνλ παππνχο ζνπ θαη 

απηφο καο θηινμέλεζε γηα ιίγν. Καη ηελ κακά χζηεξα ηεο είπαλ φηη, πήγαηλε ζηνλ 

Ννκάξρε κε ηπρφλ ζνπ δψζεη. Πήγε ε κακά θαη ηεο ιέλε: «Πνχ ήζνπλ βξε θπξία 

κνπ, ηο ιέεη εδψ είραλ θχγεη νη εβξαίνη θαη ήηαλ ηφζα ζπίηηα, αλ εξρφζνπλ δειαδή[--

]πξηλ[--] έλα εμάκελν ζα ζνπ δίλακε έλα ζπίηη.» 

 

Α:Σν ’46; 

 

β΄: Σν ‟47 ήξζακε εκείο εδψ. Σν ‟46 βέβαηα πξέπεη λα ήηαλ ηα ζπίηηα ηα πνιιά πνπ 

έθπγαλ ν θφζκνο θαη ηα άθεζε ηα ζπίηηα έηζη κέζα. πσο ήηαλ γεκάηα κε πξνίθεο κε 

απηά… 

 

A:Καη ηα δίλαλ; Ξέξσ ‘γσ άλ πήγαηλε θάπνηνο θαη έιεγε όηη, δελ έρσ ζπίηη ηνπ 

έδηλαλ ζπίηη ησλ εβξαίσλ; 

 

β΄: Ναη, λαη λαη λαη ηνπ έδηλαλ ζπίηη ησλ εβξαίσλ. Έηζη είραλ πεη ηφηε ζηε κακά, 

ζπκάκαη, λαη, ζα ζνπ δίλακε ιέεη, έλα ζπίηη. Θπκάκαη ηφηε πνπ έιεγαλ εδψ, ζηα 
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«νβξαίηθα», ην είπαλ απηνί Φηιειιήλσλ ηψξα πνπ είλαη. Καη ήηαλ φια, ηα 

πεξηζζφηεξα ζπίηηα εθεί ζηε Φηιειιήλσλ ήηαλ πνπ θαηνηθνχζαλ νη Δβξαίνη. Καη 

ήηαλ θη αξθεηά καγαδηά εδψ. Ήηαλ ννννν ακπάο ζπκάκαη, ακπάο ιεγφηαλ πνπ είρε 

ην κεγάιν εκπνξηθφ//πνπ είρε ην εκπνξηθφ ην κεγάιν λαη//. Καη ζπκάκαη ηφηε είρε θαη 

ην ιελ θαη ηψξα, φηη[--] νη Δβξαίνη φηαλ ζα πήγαηλεο κέζα λα πάξεηο θάηη, ζα ζνπ 

έιεγε, θάλεη 20 δξαρκέο μέξσ γσ π.ρ. ηφηε πνπ ήηαλ; Σψξα είλαη αθξηβφ μέξσ γσ ηη. Δ 

εληάμ, απφ ην 20 κπνξεί λα ην έπαηξλεο θαη 10//ααααα// ή θαη 15 θαη ζην 10 λα 

έθηαλεο αθφκα – αθφκα. Καη είρε κείλεη χζηεξα απηφ θαη ιέγαλε «νβξαίηθα παδάξηα», 

νη Δβξαίνη έθαλαλ παδάξηα, δειαδή ζνπ έιεγαλ κία ηηκή θαη κεηά ζην έδηλαλ// ζν 

πήγαηλαλ, θαηέβαηλαλ. Άκα πήγαηλεο λα θχγεηο// Καη επηθξάηεζε απηφ αξγφηεξα θαη 

ζηα καγαδηά ηα δηθά καο αο πνχκε//α λαη!//Ναη ιέγακε, γηαηί ην είρε ζπλεζίζεη αο 

πνχκε ν θφζκνο εδψ απφ ηφηε θαη ηψξα αθφκα θαη ιέγακε θαη[--] Παο, πφζν έρεη; 

Έια κσξέ, δε θάλεη ιίγν, ιηγφηεξν; Έκεηλε απηφ. Καη ζνπ ιέεη, εληάμ, ζα ζνπ θφςσ 

θάηη, αιιά φρη πνιχ. «Οβξαίηθα παδάξηα», είρε κείλεη ηφηε απηή ε έθθξαζε//. Δπίζεο 

κε ηελ Καηνρή, ην 50% κπνξψ λα ζαο πσ ησλ Δβξαίσλ ζθνηψζεθαλ απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο//ρκ ρκ// θαη εθείλν πνπ ζπκάκαη, είλαη απφ ηα παξάμελα δειαδή απηφ[--] ν 

[--]Δβξαίνο ν ξαββίλνο πνπ ήηαλ εδψ κεηά ηελ Καηνρή θαη απηά, γχξηζε θαη έγηλε 

Υξηζηηαλφο. Ο εξαθείκ ν Δπίζθνπνο εξαθείκ Σίθαο ιεγφηαλ πνπ „ηαλ 

Μεηξνπνιίηεο Άξηεο, ηνλ γχξηζε θαη έγηλε Υξηζηηαλφο, θάπνπ εθεί ην ‟52 κε ‟53//λαη 

ηφηε ήηαλ//. 

 

A:Δζείο ηνλ μέξαηε απηό ηνλ Δβξαίν ην ξαββίλν;  

 

α΄: Δ ηνλ είρα δεη.//Πξέπεη λα ηνλ ήμεξε Βαγγέιε, λα ηνλ είρεο δεη// 

 

-Μηινύζαηε; 

 

α΄: ρη, φρη. Δγψ ηνλ έβιεπα αο πνχκε πξνηνχ γίλεη Υξηζηηαλφο, πνπ ήηαλ ν παπάο 

ησλ Δβξαίσλ, ν ξαββίλνο.  
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Α:Δίρε καγαδί; 

 

α΄: Γελ μέξσ εάλ είρε καγαδί. Καη ήηαλ ηφηε ν λαφο// Πνχ ήηαλ απηνί πνπ είραλ ην 

λαφ ηνπο;//Δδψ πξνο ην ξνιφη πέξαλ ήηαλ, ζηελ άθξε ζην θάζηξν. Πνπ θάλαλε κέζα 

ηελ πλαγσγή, ηη θάλαλ. Πψο ην ιέγαλε απηφ// Ναη, ηελ πλαγσγή, ζπλάδνληαλ 

δειαδή, ε εβξατθή ζπλαγσγή// Καη απηφο κεηά έγηλε Υξηζηηαλφο θαη βαπηίζηεθε φιε 

ε νηθνγέλεηά ηνπ. Πνιιά πξάγκαηα δελ μέξνπκε***Δγψ πνπ ήξζα εδψ ζε κηθξή 

ειηθία, 15 ρξνλψλ θαη λα ζπκάκαη, δελ είρα ζρέζεηο θαη πνιιέο γηα λα ζπκάκαη θαη 

πνιιά, λα θάλσ ζπλαλαζηξνθή ψζηε λα πσ φηη απηά ηα ιφγηα κνπ ηα είπαλ, λα είρακε 

θάπνηεο ζρέζεηο, δελ ζπκάκαη[--]. 

 

Α:Μέλαλε μερσξηζηά ζε δηθή ηνπο πεξηνρή εδώ πέξα ζηελ Άξηα; Ή θαη εζείο 

κπνξεί λα κέλαηε εθεί ζηα εβξαίηθα; 

 

β΄: Ναη, ακέ. Μέλακε. ινη καδί. Καη ηα καγαδηά πνπ ήηαλ, αο πνχκε φινη καδί θαη 

ηα δηθά καο καγαδηά θαη ηα δηθά ηνπο, ήηαλ κία έηζη θαιή αο πνχκε ζρέζε είρε ν ιαφο 

ηεο Άξηαο κε ηνπο Δβξαίνπο. 

 

A: Όηαλ γύξηζαλ από ηνλ πόιεκν θαη πάιη ζηελ Άξηα ηνπο ππνδέρζεθε θαιά ν 

θόζκνο; Πώο; Θπκάζηε; 

 

β΄: Μεξηθνί πξέπεη λα έρνπλ κείλεη, Βαγγέιε θαη κε αξγά – αξγά έθπγαλ. Έκεηλαλ 

θαη κεηά ηνλ πφιεκν//Ναη, λαη, έκεηλαλ//Οη πεξηζζφηεξνη έθπγαλ βέβαηα ηφηε πνπ 

ηνπο έδησμαλ θαη έκεηλαλ ηα ζπηηάθηα ηνπο εδψ, αιιά έκεηλαλ θαη αξθεηέο νηθνγέλεηεο 

θαη κεηά, δελ είραλ θχγεη φινη.  
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Α:ε ζπίηη εβξατθό εζείο είραηε πάεη; 

 

α΄: ρη//φρη// ε εβξαίηθα ζπίηηα έρσ πάεη κεηά πνπ θχγαλε απηνί θαη ηα πήξαλ 

Έιιελεο. 

 

A: Πώο ήηαλ; Δίραλ αιιάμεη; Γειαδή ηα άιιαμαλ ηα ζπίηηα κέζα; 

 

α΄: Δ φηη κπνξνχζε ν θαζέλαο άιιαδε κέζα// Ναη λνκίδσ. Πνπ είρε ν θνπκπάξνο 

καο δελ είρε, δελ ήηαλ θάηη ην δηαθνξεηηθφ ηα ζπίηηα ηνπο απφ ηα δηθά καο δειαδή. 

Γελ ήηαλ. Έηζη ήηαλ κέζα, παιηά ζπίηηα. Καη ην απέλαληη ζπκάκαη πνπ θαζφηαλ ν 

Σάθεο ηφηε, έηζη έκπαηλεο κέζα ζε έλα δηάδξνκν κε πέηξεο θάησ, αλέβαηλεο κία 

μχιηλε ζθάια, αλέβαηλεο ηα απφ πάλσ δσκάηηα, πψο ήηαλ ηα παιηά ζπίηηα. 

 

A: Δζείο ςσλίδεηε από εβξαίηθα καγαδηά; 

 

β΄: Ναη, ακέ. 

 

Α:Απηνί κε ηη αζρνινύληαλ πεξηζζόηεξν; 

 

β΄: Με ην εκπφξην. 

 

A: Τθάζκαηα θαη ηέηνηα, ή είραλ θαη άιια είδε; Γειαδή θξενπσιεία***; 

 

β΄: ρη. Πην πνιχ κε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ήηαλ. Τθάζκαηα. Γελ ζπκάκαη. 

Θπκάζαη Βαγγέιε, λα ππήξρε θαλέλα άιιν, παληνπσιείν;//Οχηε θαη εγψ 
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ζπκάκαη//Γελ ζπκάκαη ηέηνην. Δθηφο απφ ηα εκπνξηθά, εκπνξηθά ήηαλ ηφηε, 

θαηαζηήκαηα κε πθάζκαηα, εκπνξηθφ//Απφ ηα ρσξηά έξρνληαλ θαη ιέγαλε, «πήγα 

ζηνλ νπκβξηγηφ θαη ςψληζα, γηαηί ζηνλ νπκβξηγηφ ηα παίξλ‟ο θηελφηεξα, ζη‟ αξρίδεη 

απφ αθξηβά θαη ζηα δίλεη θηελά.»// 

 

Α:Σα πξνηηκνύζαλ δειαδή ζε ζρέζε κε ηα καγαδηά ησλ Υξηζηηαλώλ; 

 

α΄: Ναη// Καη εγψ έηζη λνκίδσ. ζν ζπκάκαη ζαλ θνξίηζη πνπ πήγαηλα θαη ςψληδα 

θαη έβιεπα ζηελ αγνξά, δελ ππήξρε θακηά δηαθνξά. Ο ιαφο εδψ ηεο Άξηαο δελ είρε 

θάηη λα πεη, πσο θάλνπκε ηψξα κε ηνπο Ηερσβάδεο, θακία ζρέζε κε ηνπο Δβξαίνπο 

ηφηε. ρη, ,κε ηνπο Ηερσβάδεο ηψξα κπνξψ λα ζνπ πσ, δελ έρνπκε θακία επαθή. Καη 

αλ θακηά θνξά έρνπλ θαη καγαδηά ιέσ, φρη, δελ ζα πάσ λα ςσλίζσ ζ‟ απηφλ, 

παξάδεηγκα. Αιιά κε ηνπο Οβξαίνπο φρη. πσο ζπκάκαη εγψ, φρη. Καη κάιηζηα φηαλ 

έθπγαλ, ηνπο θαηέηξεμαλ θαη έθπγαλ θαη ν θφζκνο φινο ιππήζεθε, ηνπο 

ζπκπαξαζηάζεθε, φπσο ζπκάκαη δειαδή. Γελ ζπκάκαη λα ππήξρε θάπνηα έρζξα, ή λ‟ 

αθνχζσ εγψ κεηά φηη, ν ηάδε Δβξαίνο ή έηζη ή αιιηψο θαη απηά[--]. 

 

A: Όρη, δελ λνκίδσ θαη εγώ. Δθείλε ηελ εκέξα πνπ ηνπο είραλ καδέςεη γηα λα 

ηνπο πάξνπλ, είραηε βγεη έμσ, ην ζπκάζηε θαζόινπ; 

 

α΄: ρη.//Δγψ δελ ην ζπκάκαη. Απηφ πξέπεη λα έγηλε ην ‟55-‟56; ε ‟45-‟46 κε ηνπο 

Οβξαίνπο πνπ έθπγαλ; ρη, φρη ηφηε πνπ ιεο πνπ ηνπο πηάζαλ; Πνπ ηνπο πηάζαλε, ην 

‟42-‟43 ηφηε ηνπο πηάζαλε θαη άιινπο ηνπο ζθφησζαλ[--]// ρη απηνχο πνπ πήγαλ θαη 

ηνπο έθαςαλ, ιέσ απηνχο ηεο Άξηαο αο πνχκε, ηφηε ήηαλ πνπ έθπγαλ;//Φχγαλε, 

θξπβφηαλε, ην ‟45 πξέπεη λα θχγαλε. Μεηά ηελ Καηνρή.//Ναη, αιιά απηνχο πνπ 

έκεηλαλ εγψ ηνπο ζπκάκαη κεηά.//γχξηζαλ γχξηζαλ// Γηαηί εγψ ην ‟47 θαη ην ‟48 κέρξη 

ην ‟50, γχξηζαλ, ήηαλ καγαδηά εδψ πνπ ην ζπκάκαη εγψ ζαλ θνπέια,//γχξηζαλ θάπνηνη 

κεηά ηνλ πφιεκν// πνπ πήγαηλα θαη ςψληδα// Γχξηδαλ θάπνηνη//Ίζσο γχξηζαλ θάπνηνη 

ζηα ζπίηηα ηνπο θαη κάιηζηα πψο ιέλε φηη, γχξηζαλ θαη άιινη, αιιά δελ ηα βξήθαλ ηα 

ζπίηηα ηνπο. 
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Α:Σνπο ηα είραλ δώζεη; 

 

β΄: ρη. Δίραλ κπεη κέζα άιινη θαη ηα πήξαλ κεηά θαη θάζηζαλ//Ζ Γηνίθεζε ηφηε, 

κεηά ηελ Καηνρή, ζε αλζξψπνπο πνπ ήμεξαλ φηη, ζθφησζαλ ηνλ άληξα απηήο, θαη 

έκεηλαλ ηα παηδηά, δελ έρεη πνχ λα κείλεη, βνεζνχζαλ δειαδή ηνπο θησρνχο[--]// Καη 

ηνπο έδσθαλ ηα ζπίηηα απηά πνπ έκεηλαλ. νπ ιέεη, ηψξα απηνί δελ ζα μαλαγπξίζνπλ, 

έθπγαλ, ηνπο θπλεγάλε, ζα ηνπο πηάζνπλ, ζα ηνπο θάλνπλ…Έθπγαλ. Καη απηά ηα 

ζπίηηα πνπ κείλαλε εδψ, ηα δίλαλε ζε αλζξψπνπο έηζη. Πψο είραλ πεη γηα ηε κακά κνπ 

ηφηε πνπ κείλακε εκείο, ε κακά κνπ πνπ ηεο ζθφησζαλ ηνλ άληξα θαη ζνπ ιέεη, πνχ 

ήζνπλ γξεγνξφηεξα ην ‟45 –‟46, ζα ζνπ δίλακε θαη εζέλα έλα ζπίηη λα κείλεηο. Καη ηα 

ζπίηηα απηά ηα δψζαλε χζηεξα ζε αλζξψπνπο έηζη πνπ ήηαλ αο πνχκε ζε ηέηνηα 

θαηάζηαζε. Αιιά κεηά πνπ ήξζαλ απηνί θαη αλαδεηνχζαλ ηα ζπίηηα ηνπο, απηφ ην 

άθνπζα, δελ μέξσ, ην ιέγαλε, ήξζαλ θαη πνιινί κεηά πνπ είραλ εξεκήζεη θάπσο ηα 

πξάγκαηα θαη αλαδεηνχζαλ ηα ζπίηηα ηνπο, αιιά ηα είραλ πηάζεη κέζα νηθνγέλεηεο. 

 

Α: Ναη όλησο, νπόηε δελ είραλ πνύ λα κείλνπλ απηνί. 

 

β΄: Καη έθπγαλ μαλά πάιη απηνί.// Νεθξνηαθείν απηνί πνπ είραλ; Γηαηί ην θνηηάδσ, 

αιιά δε κπνξψ λα βξσ..Γελ είραλ//Γελ πξέπεη λα είραλ. Καη λα ηνπο είραλ δψζεη ην 

δηθφ καο; //Απηφ αθφκα δελ ην είρα βξεη// Θα ζάβνληαλ εθεί πέξα θαη έζαςαλ θαη 

άιινπο κεηά[--]// ην δηθφ καο εδψ ην λεθξνηαθείν. Γηαηί δελ είλαη ζε θαλέλα, γηαηί 

μέξσ ζηελ Αζήλα, ζην Πεηξαηά θάησ πνπ κέλεη ν Νίθνο, ήηαλ πίζσ απφ ην ζπίηη ηνπ 

ήηαλ πνπ ιέγαλε έηζη λεθξνηαθείν ησλ Δβξαίσλ. Τπήξρε εθεί μερσξηζηφ, έκεηλε ε 

νλνκαζία απηή. Καη θάπνπ αιινχ ζπκάκαη, αιιά εδψ ζηελ Άξηα φρη. Παξ‟ φιν πνπ 

είραλ κείλεη αξθεηφ θαηξφ θαη ήηαλ αξθεηέο νηθνγέλεηεο πιένλ. Ίζσο επεηδή είραλ κία 

ηδηαίηεξε αγάπε δεκέλε κεηαμχ ηνπο, δελ είραλ απηή ηελ, λα μερσξίδνπλ φηη, απηφο 

είλαη Δβξαίνο, ζα ηνλ απνκνλψζνπκε, ή ζα ηνλ θάλνπκε. Ενχζαλε αξκνληθά κέζα 

ζηελ πφιε θαη ίζσο θαη απηφ λα ηνπο είραλ κέζα ζην θνηλφ λεθξνηαθείν. 
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Α:ην λεθξνηαθείν πνπ ππήξρε ηόηε ην ’50 μέξσ γσ, είλαη απηό πνπ είλαη αθόκα 

θαη ζήκεξα; Γελ έρεη αιιάμεη ηνπνζεζία; 

 

β΄: ρη, απηφ είλαη// Μφλν πνπ έρεη κεγαιψζεη//θαληάδνκαη//Οπσζδήπνηε. Αιιά 

εθεί πνπ έρνπλ ηψξα ζην λεθξνηαθείν πνπ θάλνπλ ηνπ Λαδάξνπ ην θησρνιαδάξνπ 

πνπ ιέλε θαη απηά, είλαη γηα ηνπο πεζφληεο πνηνη; Καη θάλνπλ έλα κηα έλα κλεκφζπλν 

θάζε ρξφλν ν Γήκνο; Καη εδψ κφιηο κπαίλνπκε ζηελ πφξηα είλαη θαη νλφκαηα 

πεζφλησλ//πεζφλησλ//Γελ μέξσ πνηνο ην θάλεη, ν Γήκνο ην θάλεη;// Ναη, ν Γήκνο ην 

θάλεη. Λέσ πνηνη λα είλαη απηνί;//Δθεί, κπνξεί λα είραλ απηνί ην δηθφ ηνπο 

λεθξνηαθείν θαη είλαη εθεί πνπ είλαη ηψξα ην άγαικα ην[--] ζην ξνιφη εθεί πέξα//ησλ 

Δβξαίσλ;// Σνπ Μαθξπγηάλλε. 

 

:Γίπια έρεη άγαικα ησλ Δβξαίσλ. Δίλαη κλεκείν.  

 

β΄: Α! μέξεηο αιά ιεο. Μπνξεί θαη λα ήηαλ θαη εθεί, Βαγγέιε//λαη;//λαη γηαηί εθεί 

δίπια είραλ θαη ηελ πλαγσγή. Καη φιε απηή ε πιαγηά πνπ είλαη ηψξα ηνπ Κξαζηά 

θαη απηφ πνπ είλαη θαη ην άγαικα ηνπ Μαθξπγηάλλε[--]. 

 

:Όιν απηό ήηαλ θηίξην; 

 

α΄: Ήηαλ θαη ην θηίξην ηεο πλαγσγήο. Μαδεχνληαλ εθεί πέξα θαη κπνξεί ζηελ 

απιή, ζην πίζσ κέξνο λα είραλ.  

 

Α:Δθεί δειαδή πξνο ην ζρνιείν ην 4
ν
; εθεί ήηαλ απηό ην θηίξην; 

 

β΄: ρη, πνπ παίξλνπκε ηελ ζηξνθή//λαη λαη λαη// γηα λα βγνχκε ζηε κέζε ηνπ 

θάζηξνπ, απφ θάησ είλαη ε πξαζηά εθεί ν θήπνο, πξνο ηα θάησ. ρη πξνο ην ζρνιείν, 
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πξνο ηα εδψ//λαη λαη λαη//. Δθεί πξνο ηε γσλία έρνπλ ρηίζεη ζπίηηα, εθεί ήηαλ// Πξνο 

ην θάζηξν δειαδή. 

 

Α:Καη δίπια, εθεί πνπ είλαη ηα ζπίηηα απηά, εθεί ππήξραλ θαη ηόηε ζπίηηα 

εβξαίηθα; 

 

β΄: Ναη, πξέπεη λα ήηαλ θαη εθεί// Καη δηθά καο θαη εβξαίηθα// ια καδί 

αλαθαηεκέλα. Γελ ήηαλ αο πνχκε δειαδή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, λα πεηο φηη 

εδψ είλαη ην δηθφ ηνπο, φρη. Μφλν πνπ ήηαλ πην πνιιά εδψ πνπ ιέκε 

Φηιειιήλσλ//λαη//πνπ νλνκάζηεθε θαη ζηα εβξαίηθα, εθεί ήηαλ απφ εδψ θαη απφ θεη 

ζπίηηα ησλ Δβξαίσλ. Καη απηνί κεηά φπσο ήηαλ εδψ θαη βγαίλαλε απέλαληη ζην ξνιφη 

ηφηε, κε θνηηάο ηψξα δηακνξθψζεθαλ θαη γίλαλε πνιπθαηνηθίεο θιπ θαη νη δξφκνη, 

ηφηε ήηαλ δηαθνξεηηθά θαη απέλαληη ήηαλ ε πλαγσγή ηνπο. Ναη! γη‟ απηφ ήηαλ θαη 

θνληά εδψ ε Φηιειιήλσλ πνπ ήηαλ θαη ηα ππφινηπα ζπίηηα. Γηαηί πην καθξηά αο 

πνχκε, πην θάησ πξνο ην γπκλάζην ε πεξηνρή επάλσ, δελ άθνπγεο ηφηε λα ππήξραλ, 

λα πεηο φηη εδψ ήηαλ θαη θάπνην ζπίηη Δβξαίσλ. 

 

Α:Απηνί είραλ θάπνην ζύκβνιν ζηελ εμώπνξηα; Π.ρ. θαλέλα αζηέξη, ή ηίπνηα 

ηέηνην; Ή όρη; 

 

β΄: Γελ λνκίδσ, δελ ζπκάκαη, δελ μέξσ θάηη ηέηνην. ρη[----]. 

 

-ε εθδειώζεηο θαη ηέηνηα ζπκκεηείραλ θαη νη Δβξαίνη; Όηη γηλόηαλ εδώ πέξα; 

 

α΄: ρη, φρη. Απηφ πάκε ζηελ δνμνινγία κε ηνλ Γεζπφηε ζηηο 25 Μαξηίνπ. 

 

Α:Σόηε κε ηνλ εξαθείκ πνπ βάθηηζε ηνλ ξαββίλν, εεε ήζαζηαλ εδώ ζηελ Άξηα; 
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α΄: Ναη, εδψ ζηελ Άξηα ήκνπλ. 

 

Α:Πώο έγηλε; Γειαδή πώο γλσξίζηεθαλ ν ξαββίλνο κε ηνλ εξαθείκ θαη 

πξνέθπςε ε πξνζέγγηζε; 

 

α΄: Λεπηνκέξεηεο δελ μέξσ. Αιιά πάλησο, κηιήζαλε θάπνηε θαη ν εξαθείκ πνπ 

ήηαλ έλαο Δπίζθνπνο πνπ ήηαλ πνιχ έμππλνο θαη ηνπ κίιεζε, είδε θαη απηφο 

παξαθνινχζεζε θαη δηάβαζε Αγία Γξαθή θαη απηά θαη είδε φηη, εδψ είλαη ε αιήζεηα. 

 

Α: Γηαηί κνπ έρεη θάλεη εληύπσζε. 

 

α΄: Δθείλν πνπ κνπ έθαλε εκέλα, ίζσο λα έθαλε θαη απηφλ. Ήηαλ ν Απφζηνινο 

Παχινο, ν νπνίνο ήηαλ ν ππ‟ αξηζκφλ έλαο δηψθηεο ησλ Υξηζηηαλψλ θαη απφ δηψθηεο 

ησλ Υξηζηηαλψλ έγηλε ν ππ‟ αξηζκφλ έλα Απφζηνινο.  

 

Α:Ο εξαθείκ μέξσ όηη είρε αζρνιεζεί πάξα πνιύ. Γειαδή πξνζπάζεζε λα 

βνεζήζεη ηελ Άξηα θαη κε πησρνθνκεία θαη γεξνθνκεία[--]. 

 

α΄: Ναη, λαη. 

 

Α:Όηαλ γύξηζαλ νη Δβξαίνη, πξνζπάζεζε λα ηνπο βνεζήζεη, λα ηνπο δώζεη θαη 

ζπίηηα, μέξεηε; Ή θάπνηνπο λα ηνπο δώζεη ζηέγε λα κείλνπλ; 
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α΄: Γελ μέξσ, γηαηί ν εξαθείκ έγηλε Δπίζθνπνο ην ‟48. Σφηε πξέπεη λα είραλ έξζεη 

θαη κεξηθνί Δβξαίνη θαη έηζη ήηαλ[--]Απηνί πνπ ήξζαλ, είραλ θχγεη φινη Βαγγέιε, 

κήπσο απηνί πνπ είραλ κείλεη εδψ θαη έκεηλαλ θαη κεηά αξθεηά ρξφληα***//Έκεηλαλ 

κεξηθνί λένη εδψ πέξα//Γελ είραλ θχγεη φινη, ή ήξζαλ θαη έθπγαλ θαη επέζηξεςαλ 

μαλά θαη βξήθαλ ηα ζπίηηα ηνπο, απηφ δελ ην μέξνπκε βέβαηα θαη εγψ δελ ην μέξσ 

απηφ. Δθείλν πνπ μέξσ είλαη φηη έκεηλαλ αξθεηά καγαδηά θαη κεηά. Ενχζαλ εδψ καδί 

κε καο. Πνπ είραλ θχγεη φινη θαη νη πλαγσγέο ηνπο θαη ηνπο έδησμαλ[--]. 

 

Α:Καηαζηξάθεθαλ απηά κε ηνλ πόιεκν νη πλαγσγέο; 

 

α΄: ρη. Μνπ θαίλεηαη φηη είρε κείλεη απηφ αο πνχκε θαη κεηά πνπ θχγαλε απηνί. 

Σφηε ην γθξεκίζαλε θαη έγηλε ε πιαηεία απηή έηζη//Καη ε πιαηεία θαη κεηά ζπίηηα 

έγηλαλ πνπ ηα πήξαλε άιινη//πσο γθξέκηζαλ θαη ηα ζπίηηα ηνπο εδψ κεξηθνί θαη 

έθηηαμαλ άιια.//Σφζα ζπίηηα εδψ θαηλνχξγηα, ελψ πξψηα ήηαλ κηθξά ζπηηάθηα[--]. 

 

Α:Μηθξά όπσο ήηαλ ηα ζπίηηα, ζηελ αξρή εδώ πέξα, πξηλ λα γίλεη ην δηθό ζαο, 

έηζη ήηαλ όια; Με απιίηζα θαηηηη*** 

 

β΄: Ναη, έηζη. Ηδίσο απφ ην πίζσ κέξνο. Δδψ ζηε Φηιειιήλσλ θαη ηψξα είλαη απηφ 

ηεο θνπκπάξαο καο πνπ είλαη απφ ην πίζσ κέξνο. Ήηαλ κπξνζηά ηα ζπηηάθηα ηνπο 

πνπ ήηαλ παιηνχ ηχπνπ θαη απφ ην πίζσ κέξνο είραλ θήπν, πνξηνθαιηέο, ιεκνληέο[--

]Δίλαη ζε νξηζκέλα ζπίηηα, απηά πνπ έκεηλαλ ηα απζεληηθά πνπ είλαη, απηφ ηνπ 

θνπκπάξνπ καο πνπ είλαη έηζη, κφλν πνπ έθαλε ιίγν απηφο θαη ηνλ άιιν φξνθν απφ 

πάλσ. Πίζσ έρεη αθάιππην ρψξν κε θήπν θιπ. Σα άιια πνπ έρνπλ ρηηζηεί 

θαηλνχξγηεο πνιπθαηνηθίεο θιπ, έρνπλ ζβήζεη ην παιηφ. 

 

Α:ηηο απόθξηεο εζείο ήζαζηαλ; Γηαηί κνπ είπε ν Πάηεξ, όηη ιέγαλε ιέεη, έλα 

ηξαγνύδη γηα ηνπο Δβξαίνπο ζηηο απόθξηεο, ηνπο θνξόηδεπαλ. Οη Μπαληήδεο.  
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β΄: Α, νη Μπαληίδεο. Γηα ηνπο Δβξαίνπο ήηαλ απηφ πνπ ηξαγνπδνχζαλ εδψ ζηελ 

Άξηα απηφ; Ναη//«Πάεη, παππνχιε κνπ πάεη…ην πήξαλ νη Μπαληίδεο[---]. 

 

Α:Σηο απόθξηεο δειαδή θνξόηδεπε ν έλαο ηνλ άιινλ; Τπήξρε αληηπαιόηεηα, ή 

όρη; 

 

β΄: Σηο απφθξηεο ήηαλ κ‟ απηά ηα ηξαγνχδηα ηφηε. Απφ ηφηε κε ηνπο Δβξαίνπο λα 

ήηαλ ηα ηξαγνχδηα πνπ ηξαγνπδνχζαλ ηηο απφθξηεο; Γηαηί ηα ιέγαλε, ζπκάκαη θαη εγψ 

φηαλ ήκαζηαλ ζηελ ρνξσδία πνπ είρε ν Νηίλνο, βγαίλακε έμσ ηηο απφθξηεο θαη θάλακε 

έηζη, ιέγακε ηα ηξαγνχδηα…//Γελ κνπ είπε φηη ήηαλ φια εβξαίηθα. Απιά ππήξρε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ην νπνίν είρε αλαθνξά ζε Δβξαίνπο// Ίζσο λα ήηαλ απηφ. «Σελ Καζαξή 

Γεπηέξα ζα θάκε πηηαζηή, πάεη παππνχιε κνπ πάεη, πάκε ζην Μνλνπιηφ…. Κάηη 

ζεκαζία είρε ην Μνλνπιηφ ηφηε Βαγγέιε//Ήηαλ ην θέληξν ηεο Άξηαο ηφηε.// 

 

Α:Αθόκα λνκίδσ είλαη. Γηαηί θαη εκείο έηζη ην ιέκε. 

 

α΄: Σν θέληξν είλαη ζηνλ Άγην Γεκήηξην ζηε Πιαηεία. 

 

Α:Πιένλ λαη. Αιιά θαη πάιη ιέκε όηη, ζα πάκε ζην Μνλνπιηό. Απηό ηόηε ήηαλ 

θαθεηέξηα, όπσο ην έρνπκε εκείο; Ήηαλ θάηη ζπγθεθξηκέλν ηόηε; 

 

β΄: Ήηαλ εθεί ηφηε ε Πιαηεία, δελ ππήξρε ζηνλ Άγην Γεκήηξην ηφηε Πιαηεία, δελ 

ππήξρε. 

 

Α:Ο Άγηνο Γεκήηξηνο ήηαλ καγαδηά; 
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α΄: Ναη, λαη. Γηλφηαλ θαη ζαλ ιατθή αγνξά εθεί ζηνλ Άγην Γεκήηξην//ηελ Πιαηεία 

πνπ είλαη ν Άγηνο Γεκήηξηνο ηψξα, πξηλ, εθεί πνπ έρεη ην θαξκαθείν Γάηζνο θαη ηψξα 

ηα έρεη ε Σξνκπά, ήηαλ νπξεηήξηα. Καη πίζσ φιε απηή ε Πιαηεία ήηαλ κε ρψκα 

θάησ, κε απηά, ζην βάζνο θάηη ήηαλ, ήηαλ κία ζπθηά κεγάιε, θαη γηλφηαλ[--]//Ήηαλ 

έλα πξαηήξην θαπζίκσλ κέζα[--]άδεηαδε ηα κπεηφληα.//Ναη, θαη κεηά πνπινχζαλ, 

γηλφηαλ θαη έηζη ζαλ παδάξη θαη είραλ θαη κέζα θαη πνπινχζαλ. Κάησ ήηαλ φιν 

γεκάην ρψκα, ραιίθηα, έηζη έηζη έηζη. 

 

Α:Γηλόηαλ θάζε κέξα ην παδάξη, ή κία θνξά ηελ εβδνκάδα; 

 

α΄: Κάζε κέξα βέβαηα. αλ ιατθή αγνξά, ζνπ ιέσ, ήηαλ. Δθεί πεγαίλαλε θαη 

πνπινχζαλ. 

 

Α:Καη ήηαλ θαη Υξηζηηαλνί θαη Δβξαίνη, ή κόλν Υξηζηηαλνί αο πνύκε; 

 

β΄: Οηηδήπνηε// Υξηζηηαλνί ήηαλ θπξίσο, γηαηί νη Δβξαίνη δελ είραλ θαη θήπνπο, απφ 

ρσξηά λα έξρνληαλ//Ναη, λαη. Οη Δβξαίνη κφλν ηα καγαδηά είραλ, ηίπνηα άιιν//Σνπο 

Δβξαίνπο ηνπο ζεσξνχζακε πινχζηνπο ηφηε, πνπ είραλ ηα καγαδηά εθεί πέξα.//Ναη, ην 

ζπκάκαη θαη εγψ απηφ. Δθεί πνπ ήηαλ ε Ννκαξρία ηψξα, εθεί πνπ ήηαλ ζπίηηα κηθξά. 

Δθεί ήηαλ έλα θηίξην ζηε Ννκαξρία αθξηβψο ςειφ, είρε πξψην θαη δεχηεξν απφ πάλσ 

θαη απφ ην πίζσ κέξνο ήηαλ φιν απιή κεγάιε κε ρψκα θάησ θαη εθεί πνπ θάλακε 

εκείο έηζη ήηαλ ην 3
ν
 ζρνιείν. 

 

712-0014 

 

Α:Υξπζαθηθάθαη ηα βξήθαλ νηθνγέλεηεο πνπ πήγαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ κεηά. 
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α΄: Ναη θαη εγψ ην έρσ αθνχζεη απηφ. Δ έηζη είλαη. Κνίηαμε, γηαηί έθπγαλ απηνί, 

ρσξίο λα πάξνπλ ηίπνηα. Αθνχ ηνπο έδησμαλ. Δδψ ζα ηνπο πάξνπλε, γηα λα πάλε λα 

ηνπο εθηειέζνπλε, λα ηνπο θάλνπλ, πξάγκαηα ζα έπαηξλαλ; Καη είραλ ηφηε νη Δβξαίνη 

πάξα πνιιά πξάγκαηα. Ήηαλ πινχζηνη νη Δβξαίνη θαη ζηα εκπνξηθά ηνπο θαη απηά 

είραλ θαη ρξπζαθηθά θαη ιίξεο. Πήξε ν θφζκνο, φηη κπνξνχζε. ηαλ ζε παίξλνπλ 

ηψξα ζε δηψρλνπλ άξνλ–άξνλ θαη θχγε λα γιηηψζεηο, ηη λα πάξεηο καδί ζνπ;[--

]Γχξηζαλ νξηζκέλνη γηα λα πάξνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο, αιιά δελ ηα βξήθαλ//Άκα ηνπο 

ηα είραλ πάξεη//Θπκάκαη πνπ ην ιέγαλε χζηεξα εδψ, φηη γχξηζαλ πνιιέο νηθνγέλεηεο, 

ηνπιάρηζηνλ λα πάξνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο, πξνίθεο ησλ θνξηηζηψλ ηνπο, φια απηά. 

Αιιά φηαλ πάεη ν άιινο κέζα ιέσ θακηά θνξά ηπραίλεη λα είλαη θαη ν άλζξσπνο. Πεο, 

εκείο φηη ζα πεγαίλακε εθεί, ζα βξίζθακε έλα ζπίηη ηέηνην κε ηφζα πξάγκαηα κέζα 

κηαο νηθνγέλεηαο. ηαλ είζαη Υξηζηηαλφο, φηαλ εκέλα ε κακά κνπ λα δέρνληαλ θάηη 

ηέηνην; Πσπσπσ. Θα η‟ άθελε θάπνπ εθεί, κε ηπρφλ θαη έξζεη ν θφζκνο. Καη εάλ 

εξρφηαλ, λα ηα δψζνπκε. Αιιά ζνπ ιέεη ηψξα, έθπγαλ απηνί πάεη, ηη, ζα γπξίζνπλ λα 

ηα βξνπλ ηα πξάγκαηα λα ηα πάξνπλ; Σα θξάηεζε ν θφζκνο, δελ είλαη θαη θαθφ. 

Μφλν εάλ έηπρε λα έξζεη ν άλζξσπνο θαη λα πεη, εγψ είρα ην ζπίηη κνπ, είρα ηα 

πξαγκαηάθηα κνπ κέζα, δψζηε κνπ ηη βξήθαηε, αλ δελ ηα έδσζαλ, θαθψο. Απηνί 

θάλαλε ιάζνο//λαη//[--]Παιηά ζπκάκαη πνπ ην ιέγαλε νη Αξηηλέο, γχξηζε ν θφζκνο 

ιέεη θαη νχηε ηα πξαγκαηάθηα ηνπο δελ πήξαλ. 

 

Α: Απηό ην ιέγαλε πάξα πνιινί. Απηό ην ιέγαλε πάξα πνιινί. 

 

α΄: Ναη. Σν έρεηο αθνχζεη έηζη;//Ναη, λαη. Οηθνγέλεηεο αο πνχκε αθφκα θαη ζήκεξα 

πνπ έρνπλ θηηαρηεί νηθνλνκηθά είλαη απφ ηφηε// Ναη, ήηαλ απφ ηφηε. Βξήθαλε πέξα 

απφ ηα ξνχρα, γηαηί απηνί είραλ νη Δβξαίνη πνιιά θεληήκαηα, αζπξνθεληήηα ζεληφληα 

θεληεκέλα θιπ θαη ηέηνηα, ρξπζαθηθά, ιίξεο, πξάγκαηα//Σφηε επηθξαηνχζε πνιχ 

θηψρηα.  
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712-0016 

 

Σξηαληαθύιινπ Διεπζεξία 
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:Ζ γηαγηά κνπ ηα έιεγε απηά 

 

Α:Δζείο δειαδή, όρη είραηε ζρέζεηο, απιά ηνπο γλσξίδαηε. 

 

: Ζ κακά είρε ζρέζεηο κε κία γεηηφληζζα εθεί πέξα θαη ζηε γηνξηή ησλ Δβξαίσλ, κα 

νχηε θάπληδαλ, νχηε έπηλαλ λεξφ, νχηε ηίπνηα, ηίπνηα…ηίπνηα. Θπκάκαη πνπ ην 

ζπδεηνχζε ε κακά, εγψ ήκνπλ πνιχ κηθξή θνπέια, ζπγγλψκε πνπ ζε δηαθφπησ ην 

ζπδεηνχζε ε κακά κε ηνλ κπακπά θαη ηνπο έθαλε εληχπσζε, εκείο ιέεη, ήκαζηαλ έηζη; 

 

Α:Απηνί δειαδή ηίπνηα. 

 

: Σίπνηα. Πψο έρνπκε εκείο ηελ Μεγάιε Παξαζθεπή; Σίπνηα, νχηε δνπιεηά έθαλαλ, 

απηφ μέραζα λα ην πσ φηη δελ έθαλαλ δνπιεηά ηίπνηα. Καηάιαβεο; 

 

712-0017 

 

Α:Δζείο εδώ κέλαηε; 

 

:Δδψ, ζηα Δβξαίηθα, Μαθξπγηάλλε θαη Δβξαίηθα ιέγνληαλ παιηά. 

 

Α:Μνπ είπαλ νη πεξηζζόηεξνη όηη ήηαλ Φηιειιήλσλ, πξνο ηα θεη.  

 

: Δθεί έκελα. 
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Α:Δδώ πέξα; Γειαδή ζ’ απηό ην θνκκάηη θαη ζ’ απηό; 

 

: Κάησ. Δδψ πνπ πεγαίλακε ζηνπ Μαθξπγηάλλε αξηζηεξά, ήηαλ ε πλαγσγή ηνπο. 

Καη δελ πεγαίλαλε ζηελ εθθιεζία άπιπηνη, λα ην γξάςνπκε θαη απηφ. 

 

Α: Έθαλαλ κπάλην πξψηα; 

 

: Πιέλνληαλ, θάηζε λα πάξσ άιιε θφιια λα ηα γξάςσ @@@ έδεηρλαλ ζεβαζκφ νη 

άλζξσπνη, άιιν αλ δελ ήμεξαλ φηη ν Θεφο είλαη ηξηαδηθφο, θαηάιαβεο; ….ε 

ηξηαδηθφηεηα ηνπ Θενχ κεηά ηνλ εξρνκφ ηνπ Υξηζηνχ.  

 

712-0018 

 

:Καη έηζη απφ θεη είρακε ηηο πιεξνθνξίεο@@@αλζξψπηλα κηινχζακε απηά, 

αληαιιάζακε επηζθέςεηο. 

 

Α:Κάλαλε παξέα; 

 

:Ναη, θάλακε. 

 

Α:Γεληθόηεξα ζηελ Άξηα είραλ ζρέζεηο νη Δβξαίνη κε ηνπο Υξηζηηαλνύο; 

 

:Κνίηαμε λα δεηο γη‟ απηφ παιηά δελ μέξσ. Δγψ γελλήζεθα ηφηε πνπ θπλεγνχζαλ 

ηνπο Δβξαίνπο ήκνπλ ζην ρσξηφ, ζην Φσηεηλφ γηα ηελ αθξίβεηα, θαη ήμεξα ηελ θπξία 

ίκνπ απηή ηη ήηαλ, αιιά ήηαλ θπζηνινγηθνί ζαλ εκάο[--]. Μφλν λα ζπκεζείο λα ην 
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γξάςεηο//λαη λαη// Γξάςε θαη απηφ γηα ηα καιιηά, ησλ γπλαηθψλ δελ ήμεξα, γηαηί νη 

γπλαίθεο ηα βάθαλε//ρκ ρκ//. 

 

Α:Οη άληξεο είραλ θόηζν ηα καιιηά. 

 

: ρη φινη, κεξηθνί λα κελ πσ νη πεξηζζφηεξνη. Γελ πήγαηλαλ ζηελ εθθιεζία ρσξίο 

λα πιπζνχλ. Απηά φια δείρλνπλ επζέβεηα. Δζχ ζα ην ζπλδέζεηο κε ηελ επζέβεηα πνπ 

είραλ, έηζη; [--]Δίραλ θάηη γαιέηεο, ζπγθεθξηκέλα πνπ ηα είραλ κφλν νη Δβξαίνη, 

γαιέηεο. Απηά ήηαλ θάηη ζαλ θνπινπξάθηα ζθιεξά ιεπηά. Θπκάκαη έδηλε ε θα ίκνπ 

ζηα παηδηά ηεο γεηηνληάο//αααα// θαη κνπ έδηλε θαη εκέλα, θάηη γαιέηεο λαη[--]ελ ησ 

κεηαμχ //φρη φρη έρεηε θαη ζεηο λα//κεηά[--] ήηαλ θαη κία ρξηζηηαλή εδψ ζηε γεηηνληά 

καο πνπ αγάπεζε έλαλ Δβξαίν. ηελ πίζηε ηνπο είλαη πηζηνί. Γελ αιιάδνπλ εχθνια 

πίζηε. Λνηπφλ, ελψ απηνί αγαπηφληνπζαλ πνιχ, νχηε ε ρξηζηηαλή γηλφηαλ Δβξαία, 

βέβαηα, δελ καο ελδηέθεξε αιιά νχηε θαη ν Δβξαίνο ρξηζηηαλφο θαη ζπδνχζαλ καδί. 

Δξρφηαλ έλαο παπάο λα ηνπο ρσξίζεη. Γελ ην ρσξνχζε ε ςπρή ηνπ λα είλαη ε 

ρξηζηηαλή κε ηνλ Δβξαίν. Δξρφηαλ, εξρφηαλ, πήγαηλε ζπλέρεηα εθεί. Καη κάιηζηα ν 

παπάο δελ κε άθελε λα πεγαίλσ πξνο ηα εθεί, κε ραιάζνπλ ηα ρξεζηά κνπ ήζε 

(γειάεη). Ζ θα ίκνπ καο κάδεπε θαη καο έδηλε γαιέηεο. ρη πξνο ηα θεη. Λνηπφλ ηη ζα 

ιέγα; Σνπο ρψξηδε ινηπφλ γηα ιίγν θαη κεηά μαλαζκίγαλε. Μέρξη πνπ πέζαλαλ, καδί 

ήηαλ.  

 

Α:Ααα!Ήηαλ καδί, απιά δελ παληξεύηεθαλ. 

 

: Γελ παληξεχηεθαλ, γηαηί νχηε ν έλαο γηλφηαλ, νχηε ν άιινο. 

 

Α:Ααα! Κξίκα. Πσπσ απηόο απηή ε ζρέζε γεληθόηεξα είρε πξνθαιέζεηηη ηε 

θνηλσλία; Σν ζπδεηνύζαλ πάξα πνιύ; 
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: Ληγάθη, δελ ην μέξσ, πάλησο απ‟ φηη μέξσ απφ ηηο γεηηφληζζεο εθεί πέξα, νη άιιεο 

ην έβιεπαλ ζαλ θπζηνινγηθφ, ην είραλ ρσλέςεη. Έιεγαλ απιψο, πήγε πάιη ν παπάο 

(γειάεη), γηαηί πήγαηλε θάζε ιίγν ν θαςεξφο. Γελ είρε εζπρία (γειάεη). 

 

Α:Απηή ε θα ίκνπ είρε παηδάθηα; 

 

: Δίρε έλα παηδάθη ην νπνίν ηψξα έρεη πεζάλεη. 

 

Α:Κάλαηε παξέα; 

 

: Ναη. Α! λαη. Γη‟ απηφ ζνπ ιέσ, ηα παηδάθηα απηά, ηα Δβξαηφπνπια, ην γξάθσ απηφ 

εδψ κέζα@@@@ηα είραλ κάζεη, λα παίδνπλ κηθξά, εδψ έρσ καγαδί καο έιεγαλ 

απηφ, πνπιάσ (γειάεη) θαηάιαβεο; 

 

 

712-0019 

 

:Καη θάπνην άιιν Δβξαηφπνπιν πνπ εξρφηαλ εθεί πέξα απηά θαη είραλ καγαδί[--] 

εκείο παίδακε κε άιια πξάγκαηα, είρακε θνχθιεο απηή, ηηο θνπκπάξεο, φηη άιιν 

πξακαληί φια ηα παηρλίδηα ηα παηδηθά ηφηε θαη ηα Δβξαηφπνπια καο ιέγαλε, πνπιάκε, 

πνπιάκε… αγνξάζηε θαη θάλακε θαη εκείο φηη αγνξάδακε. 

 

Α:Δζείο παίδαηε καδί ηνπο; 

 

:Ναη, παίδακε. 
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Α:Καη παίδαηε θαη εζείο απηό ην παηρλίδη; Γειαδή*** 

 

: Δκείο αγνξάδακε. Δκείο αγνξάδακε[--] Καη εθείλνο πέζαλε, έλαο γηνο ηεο θαο 

ίκνπ πέζαλε ν θαεκέλνο λένο θαη είρε ηελ αηπρία λα πεζάλεη πξψηα ν γηνο ηεο θαη 

κεηά απηή. 

 

Α:ΑαααΚξίκα! 

 

:Μία άιιε γπλαίθα δίπια, πνπ ήηαλ θαη εθείλε Δβξαία[--], θαη εθείλε ηελ βιέπακε 

ζηε γεηηνληά έηζη θεξφηαλ θπζηνινγηθά. Δίρε ηελ αηπρία λα ηελ ζθνηψζεη ε βνεζφο 

ηεο γηα λα ηελ ιεζηέςεη//αρ//Ήηαλ θαη ν άληξαο ηεο εθεί πέξα θαη ζηελ ζελα θαη 

απηή. Απηή είρε πάζεη άλνηα θαη έβγαδαλ νη εβξαίνη ηηο ιίξεο νη Δβξαίνη θαη ηηο 

κεηξνχζαλ κπξνζηά ζηνλ βνεζφ θαη ηελ έζθαμε//ααα//θαη ν άληξαο ηεο δελ πήξε 

κπξσδηά[--]ηψξα άθνπζα γηα δχν πνπ ζθφησζαλ νη βνεζνί, κία ηελ γπλαίθα ηνπ 

Μπνπξλάθα θαη κία απηή. Σψξα πνηα απφ ηηο δπν έζθαμαλ, δελ μέξσ. Μεηά πήξαλ ηα 

ιεθηά θαη έγηλαλ ιαγνί.  

 

 

712-0020 

 

:θέςνπ ηη ηξνκεξφ! Να ζθνηψλεη ε βνεζφο ηε γπλαίθα πνπ παίξλεηο γηα λα ζε 

πξνζηαηέςεη ζε κεγάιε ειηθία. Καηάιαβεο; 

 

Α:ηελ Άξηα εδώ πέξα, απηνί κεηά ηνλ πόιεκν πνπ μαλαγύξηζαλ… 
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:Γελ μαλαγχξηζαλ. ηαλ ήκαζηαλ εκείο εδψ απηνί είραλ κείλεη. Γελ ήηαλ, δελ ήμεξα 

γηα πιεζπζκφ Δβξαίσλ κεηά. Ήηαλ απηή ε ζπκκαζήηξηά κνπ θαη ήηαλ απηέο νη δπν 

νηθνγέλεηεο εδψ πέξα. Αιιά πξφζεμε λα δεηο, νη Γεξκαλνί, έθαλα ηελ ακαξηία κνπ 

κέζα, ηνπο έπηαλαλ θαη ηνπο έβαδαλ ζην θνχξλν θαη ηνπο έθαλαλ ζαπνχλη. Καη αλ 

ζνπ πσ φηη έλαο Έιιελαο ηη είπε, Έιιελαο ρκ: Δ, αθνχ ρξεηαδφηαλ ζαπνχλη. Σν 

βαζηάο; Σν αθνχο; Να ζθνηψζνπλ ηνλ άλζξσπν λα ηνλ θάλνπλ ζαπνχλη. Λνηπφλ ηη ζα 

ιέγα; θαη κία ζπλλπθάδα ηεο θαο ίκνπ ηεο είραλ πάξεη εθεί πέξα. Λνηπφλ κεηά δελ 

ήηαλ πνιινί απηνί. Ήηαλ δχν κεξηέο θαη ηα εβξαίηθα ήηαλ απηνί πνπ ππήξραλ ηφηε, 

φηαλ εγψ ήκνπλ παηδάθη, πην πέξα δελ μέξσ ηη γηλφηαλ. Αιιά φκσο φηαλ νη Γεξκαλνί 

θπλεγνχζαλ ηνπο Δβξαίνπο, κπήθαλ πνιινί γη‟ απηφ γίλνληαλ ιεζηείεο κπήθαλ 

πνιινί ζε ζπίηηα λα θιέςνπλ.  

 

Α:Ναη, γηαηί είραλ ηα πξάγκαηα κέζα. 

 

:Ναη. Αιιά ζηε γεηηνληά καο, ππήξρε θάπνηα νηθνγέλεηα πνπ έιεγαλ φηη έλα κέινο 

ηεο είρε κπεη κέζα, είρε πάξεη ρξήκαηα, γηαηί θάπνπ θξχβνληαλ απηνί ηφηε θαη ήηαλ 

ηα ζπίηηα εγθαηαιειεηκκέλα θαη πήξε. Αιιά δελ άθνπζε πνηέ θάηη πβξηζηηθφ, απιψο 

δελ κηινχζαλ. Να πεη λα δείμεη εζέλα. Καηάιαβεο ηψξα; //Ναη//απέλαληη, θαη πξέπεη 

λα ήηαλ αιήζεηα απηφ//ααα//γηαηί ακέζσο κεηά, κεηά απ‟ απηφ, ελψ είραλ πνιχ 

θηψρηα//άξρηζαλ θαη είραλ ρξήκαηα//Ναη. Καη είλαη εθείλνη εθεί@@@Όζηεξα ήηαλ 

θαη ζην ρσξηφ θάπνηνο Δβξαίνο πνπ θξπβφηαλ, πψο ηνλ ιέγαλε, πνπ είρε κε ηε 

ρξηζηηαλή ζρέζε, δελ ζπκάκαη. Καη πήγαλ ζην ζπίηη ηνπ παηέξα κνπ επάλσ[--]. 

 

Α:ην Φσηεηλό; 

 

:ην Φσηεηλφ. Ζ κακά έξαβε. Καη πήγαηλε θαη ηνπ έθηηαρλε θαλέλα πνπθάκηζν, 

θάηη θαη κάζαηλαλ, είραλ πιεξνθνξηνδφηεο εδψ ζηελ Άξηα θαη κάζαηλαλ πνηνο κπήθε 

ζην ζπίηη πνηαλνχ//ααα//Καη έιεγε, ν θχξηνο ηάδε κπήθε ζ΄ απηφ ην ζπίηη ν ηάδε ζ΄ 

απηφ, γηαηί ν κπακπάο ηφηε ήηαλ ζηε ρσξνθπιαθή, πξηλ παληξεπηεί ήηαλ ζηε 

ρσξνθπιαθή θαη είρε πάεη ζηε Κεθαινληά κία κεηάζεζε. Δθεί πήξε ηε κακά κνπ, δελ 
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έθαλε ακέζσο παηδηά, παληξεχηεθαλ ην ‟41 θαη έθπγαλ απφ ηε ρσξνθπιαθή γηαηί; 

Δίρε γίλεη λφκνο, φηαλ ηνπο θαηέιαβαλ νη Ηηαινί, ζηε ζθνπηά λα είλαη, έλαο Έιιελαο 

θαη έλαο ηηαιφο. Καη δελ άληερε ν κπακπάο λα είλαη κε ηνλ ηηαιφ καδί θαη 

παξαηηήζεθε θαη πήξε ηε κακά κεηά θαη πήγε ζην ρσξηφ. Δγψ γελλήζεθα ζην ρσξηφ 

ην ‟43. Ναη, ηαλ έθεπγαλ@@@ ηφηε ήξζε ην ‟45, νπφηε απηά γίλνληαλ εθείλε ηελ 

επνρή πνπ ήκαζηαλ εδψ ζην ρσξηφ. Δληάμεη;. Ήηαλ θαη θείλνο εθεί είδεο θάπνπ 

θξπβφηαλ εδψ πέξα, πήγαηλε ζηε κακά κε ην κπακπά είρε ζρέζεηο@@@. 

 

Α:Νεθξνηαθείν απηνί εδώ πνύ είραλ; 

 

:Απηφ δελ ην μέξσ[--] Βέβαηα θάπνπ ζα ππήξρε ινγηθά. 

 

Α:Όρη, όπσο ζε καο εθεί πνπ είλαη; Γηαηί δελ έρσ βξεη. 

 

:Σψξα, εθεί πνπ ήηαλ ε πλαγσγή, είλαη ζπίηηα θηηζκέλα. 

 

Α:Ναη, θαη ππάξρεη θαη ην κλεκείν. 

 

:Πνχ; Γελ ην μέξσ. 

 

Α: ρη ζηνπ θνπθά, ζηελ άιιε πνπ είλαη ζην θάζηξν είλαη ην έλα ην άγαικα ηνπ 

Μαθξπγηάλλε θαη κεηά είλαη έλα κλεκείν είλαη γηα ηνπο Δβξαίνπο απηφ.  

 

:Σν είδα ην κλεκείν,//λαη λαη λαη είλαη γηα ηνπο Δβξαίνπο// δελ ην είρα πξνζέμεη. Καη 

ην γξάθεη επάλσ; 
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Α: Ναη. Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα. 

 

:Γε κνπ ιεο κήπσο ε Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα*** βξε θνξίηζη κνπ γηα θάηζε έρσ έλα 

βηβιίν αιιά πνπ λα ην βξσ φκσο ;Έρσ έλα βηβιίν πνπ ιέεη γηα ηνπο Δβξαίνπο, ηνπ 

Σζηιηγηάλλε. 

 

Α: Α! ηνπ Σζηιηγηάλλε. Σν έρσ δηαβάζεη. Ναη λαη λαη είρε γξάςεη ν θύξηνο 

Κώζηαο, γηαηί ήηαλ θαη απηόο είρε ζπκκαζεηέο Δβξαίνπο. πκκαζήηξηεο εζείο 

είραηε; 

 

:Μία. 

 

Α:Κάλαηε παξέα; 

 

:Βέβαηα, δελ ηνπο μερσξίδακε εκείο, παίδακε θαη καδί, γηαηί λα ηνλ μερσξίζεηο; 

Άλζξσπνο είλαη. 

 

Α:Καζόληνπζαλ μέξσ γσ καδί ζην ζξαλίννν; 

 

:Ναη, λαη, θαλνληθά. 

 

Α:Ήηαλ θαιή καζήηξηα; 
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:Γελ ηελ ζπκάκαη θαζφινπ(γέιηα). Σψξα κηιάκε γηα ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ. 

 

Α:ηα ζξεζθεπηηθά απηή όηαλ είραηε κάζεκα, ηη έθαλε; 

 

:Γελ κπνξψ λα ζπκεζψ. Πάλησο δελ ζπκάκαη εάλ ηελ έβγαδαλ έμσ, δελ ζπκάκαη λα 

ηελ έβγαδαλ έμσ ή έβγαηλε. Έπεηηα ηφηε δελ είλαη απηά πνπ αξγφηεξα έγηλαλ, φπνηνο 

ζέιεη λα πεη φηη δελ ζέιεη ην κάζεκα, φηη ήηαλ ζην ζρνιείν θάλακε. Κνίηαμε λα βξεηο 

ην βηβιίν Δβξατθή Κνηλφηεηα, απηά πνπ ζνπ ιέσ εγψ είλαη ςηιά πξάγκαηα κπξνζηά 

ζε θείλα. 

 

Α: Ση ςηιά πξάγκαηα; αθνύ εζείο ζπκάζηε πνιιά πξάγκαηα. Αθνύ είραηε 

ζρέζεηο[--] 

 

:Να ζνπ πσ θάηη@@@ θαη ζηελ πξνζεπρή κνπ πνιιέο θνξέο ιέσ, ειέεζέ ηνπο, 

ηνπο αλζξψπνπο, άλζξσπνη ήηαλ, κπνξεί λα κελ ήηαλ ρξηζηηαλνί[--] αιιά ρξεηανληαη 

ζσηεξία γηαηί @@@ θαη βέβαηα ζα θξηζνχλ αλά κέηξα απηνί γηαηί εκείο γλσξίζακε 

ηελ αιήζεηα θαη εκείο ζα θξηζνχκε πην απζηεξά. Ξέξεηο είλαη πνιχ δχζθνιν, φηαλ κε 

ηνπο γνλείο ζνπ θαηά θάπνην ηξφπν κπεζείο ζε κία ζξεζθεία κεηά λα αιιάμεηο. Θα 

πξέπεη λα ζπκβεί θάηη ζπγθινληζηηθφ. Ή λα ςάρλεηο φλησο λα βξεηο ηελ αιήζεηα. 

 

Α:Όηαλ είρε αιιάμεη ν ξαββίλνο θαη έγηλε ρξηζηηαλόο, εζείο ην ζπκάζηε θαζόινπ; 

 

:Θπκάκαη πνπ έγηλε απηή ε ζπδήηεζε. 

 

Α:Έγηλε ζην ζπίηη κε ηνπο γνλείο ζαο; 
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:Ναη, ζην δηθφ κνπ. Καη φρη κφλν κε ηνπο γνλείο κνπ, φιε ε Άξηα ην είρε κάζεη//φιε 

ε Άξηα λαη// Γελ ζπκάκαη φκσο πνηνο ηνλ αληηθαηέζηεζε, ηη έγηλε θαη πψο ηνπ 

θέξζεθαλ νη άιινη Δβξαίνη, απηφ δελ ην ζπκάκαη. Γελ κπνξψ λα ην μέξσ θηφιαο, πψο 

θέξζεθαλ νη άιινη//λαη//Καιά, ζα ηνπο θαθνθάλεθε, ελλνείηαη. 

 

Α:Φαληάδνκαη, λαη. Γηαηί ήηαλ ν ξαββίλνο ηνπο. 

 

:[--] Ναη. Απηά θάλεη ν Θεφο, ηνπο κεγάινπο λα πηάλεη πξψηα@@@ πψο ήηαλ ν 

Υφηδαο ηφηε ζην Άγην Φσο θάησ ζηα Ηεξνζφιπκα, φηαλ έβγαηλε ζηα Ηεξνζφιπκα, 

φηαλ είδε[--]ηελ θνιψλα λα ζθίδεη ην Άγην Φσο, ην Άγην Φσο λα ζρίδεη ηελ θνιψλα 

πνπ ιέσ, θψλαμε, «Υξηζηφο είλαη ν Θεφο, εθεί πνπ πήγαηλε λα πεη Αιιάρ, Αιιάρ» θαη 

ηνλ ζθφησζαλ θαη ζεσξείηαη κάξηπξαο ππέξ ηεο πίζηεσο, γηαηί δελ είρε βαθηηζηεί, 

αιιά ην ινπηξφ ηνπ αίκαηνο πνπ έρπζε γηα ηνλ Υξηζηφ, ζεσξείηαη βάπηηζκα. Έρνπκε 

ηνλ Άγην Αρκέη (γειάεη) θαηάιαβεο; Ήηαλ κία ρξνληά, ηψξα ην παίξλεη πάληα ην Φσο 

ην Άγην ην παίξλεη Οξζφδνμνο Παηέξαο. Σφηε είραλ θαηαθέξεη λα ην πάξεη έλαο 

άιινο. Καη ν Οξζφδνμνο θαζφηαλ δίπια ζηε θνιψλα απηή πεξίιππνο. Καη ην Άγην 

Φσο φπσο βγήθε, δελ άλαςε ηα θεξηά ηνπ άιινπ αλζξψπνπ. Έζθηζε ηελ θνιψλα θαη 

άλαβε ηα θεξηά ηνπ Οξζνδφμνπ Παηξηάξρε. Καη ηφηε ην είδε ν θφζκνο θαη ηξειάζεθε. 

Ο Υξηζηφο είλαη ν Θεφο (γειάεη) θαηάιαβεο; 

 

Α:Απηνί πήγαηλαλ εεε ζηηο πλαγσγέο θαη εθθιεζηάδνληαλ, πώο λα ην πσ όρη 

εθθιεζηάδνληαλ ***; 

 

:Ναη. Δίραλ κία ζπγθεθξηκέλε εκέξα ην άββαην. 

 

Α:Έβαδαλ ηα θαιά ηνπο θαη πήγαηλαλ; 
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:Ναη. 

 

Α:ηε πλαγσγή έρεηε κπεη εζείο κέζα; Από πεξηέξγεηα, ή δελ ζαο άθελαλ νη 

γνλείο ζαο; 

 

:Γελ είρα ζθεθζεί θαλ λα κπσ κέζα. Σηο άιιεο κέξεο ήηαλ θιεηζηή ε πφξηα//Μφλν 

ην άββαην ήηαλ αλνηρηή ε πφξηα// γηαηί βέβαηα αλ ήηαλ θιεηζηή δελ ζα κπαίλεο 

κέζα (γειάεη)//λαη λαη// θαηάιαβεο; Πψο λα κπσ κέζα; λαη. 

 

Α:Δίραλ μερσξηζηό ζρνιείν δηθό ηνπο; 

 

:ρη. Έλα θνξηηζάθη ήηαλ, καδί καο. 

 

Α:Καη καζαίλαηε όινη ηα ειιεληθάααα 

 

:Ναη, φπσο ήηαλ θαη ν Βίθησξαο, φπσο ήηαλ θαη απηφ ην παηδί ηεο θαο ίκνπ, ζην 

ζρνιείν ην θαλνληθφ, ην δηθφ καο. Γελ έβγαηλαλ έμσ. Απηφ πνηέ δελ βγήθε έμσ, εδψ 

πέξα. Αιιά θαη δελ δηακαξηπξήζεθε θαη πνηέ@@@ 

 

Α:Απηνί αζρνιηόληαλ πεξηζζόηεξν κε ην εκπόξην; 

 

:Ναη. ινη έκπνξνη. Γελ γλψξηζα θαη θαλέλα άιιν, φρη ήηαλ έλαο[--] ν Αβξακίλνο, 

εθείλνο είρε θαη θάηη άιιν θαη ηζίγθηα, ν κνλαδηθφο, έθηηαρλε ηζίγθνπο (γειάεη). 

 

Α:Οη ππόινηπνη είραλ κε πθάζκαηαααα θαη κε ηέηνηα; 
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:Ναη, εκπνξηθά. 

 

Α:Δίραλ καγαδηά πνπ λα πνπινύζαλ π.ρ. ηα είδε δηαηξνθήο ηα δηθά ηνπο; 

 

:ρη, φρη.  

 

Α:Σξώγαλε ηα ίδηα κε ηα δηθά καο; 

 

:Ναη, λαη. Σηο ηζηγαξίηεο δελ μέξσ πνχ ηηο έβξηζθαλ κφλν. Ίζσο ηηο έζηειλαλ απφ 

αιινχ. Γε μέξσ. Γαιέηεο είραλ πάληα απηνί θαη έδηλαλ θηφιαο, είραλ πιήζνο. 

 

Α:Σζηγαξίηεο ηη ήηαλ; 

 

:Οη γαιέηεο. 

 

Α:Α, έηζη ιέγνληαλ; Σζηγαξίηεο; 

 

:Οη γαιέηεο ήηαλ ζηξνγγπιά πξάγκαηα απηά, ήηαλ είραλ απηή ην πάρνο ελφο κηθξνχ 

δαθηχινπ ήηαλ ηφζν (δείρλεη κε ην ρέξη)κε ζνπ πσ θαη ιηγφηεξν ηφζν (μαλαδείρλεη) 

θαη ήηαλ απφ πάλσ είραλ θάηη πηθέο έηζη θαη//ρκ ρκ//λαη θαηάιαβεο; 

 

Α:Καη ήηαλ ζαλ ην ςσκί θνπινύξη πνπ ηξώκε; 
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:αλ έλα είδνο θνπινπξηνχ, ήηαλ πην σξαία (γέιηα). Δίλαη θάηη θνπινπξάθηα, είδεο 

θάηη κπηζθφηα είδεο θάπσο έηζη, ζαλ ηέηνηα, ζηξνγγπιέο νη γαιέηεο@@@. Ήηαλ 

φκσο άλζξσπνη ζπδεηήζηκνη, εληάμεη, δνχζαλ θπζηνινγηθά. Δκείο ην ζπίηη πνπ 

πήξακε απφ εβξαίνπο ην αγνξάζακε. 

 

Α:Δδώ; 

 

:Δθεί, ζηε Μαθξπγηάλλε. ηαλ ήξζακε, πήγακε ελνηθηαζηαί ζην πξψην δσκάηην. 

ηαλ κεηά φηαλ άξρηζε ν κπακπάο είρε πνπιήζεη κία κεραλή ν κακά κνπ, πνχιεζε ν 

κπακπάο έλα φπιν ζηγά – ζηγά άξρηζαλ λα καδεχνπλ ιεθηά γηα λα πάξνπλ, δελ 

κπνξνχζαλ λα πάξνπλ θάηη θαιχηεξν θαη @@@πήξαλ απηφ. Σφηε έγηλε ζέκα, ηφηε 

πνπ ην πήξακε θαη ε κακά είπε, λα ην πάξνπκε, αθνχ δελ έρνπκε ιεθηά γηα θαιχηεξν. 

ρη, δελ κ‟ αξέζεη απηή ε ζέζε. Μα, πνχ λα βξνχκε ηα ιεθηά; (Γειάεη) Λνηπφλ θαη 

ζην ηέινο έδσζε θάπνηνο Πιαθνχηζεο 5 ιίξεο πξνθαηαβνιή ινηπφλ θαη ιέεη ηψξα 

πάεη ε κακά ην ράζακε. Καη ζηελνρσξήζεθε πνιχ θαη πήγε ζηελ Αγία Θενδψξα. Καη 

ιέεη, Αγία κνπ Θενδψξα, αλ είλαη γηα ην θαιφ καο, θψηηζέ ηνλ λα πξνρσξήζεη. 

Αιιηψο, αο ην πάξεη//ρκ ρκ//. 

 

712-0021 

 

: [--]ζε κηα γπλαίθα λα ηεο πσ λα βάιεη θάηη δαληειίηζεο θαη ζε θάηη ληνπιάπηα 

άιιαμα δαληέιεο, είδεο κε ηνλ θαηξφ θηηξηλίδνπλ, αιιά δε βξήθα. Ση ιέγακε ηψξα λα 

ζνπ πσ; 

 

Α:Όηη πήγεο ζηελ Αγία Θενδώξα γηα ην ζπίηη. 

 

: Ναη. Λνηπφλ πήξε έλα αλάινγν θαπάξν ζηελ ηζάληα ζαο θαη πήγε. Καη φηαλ 

έθπγαλ απφ ηελ Αγία Θενδψξα ιέεη ν κπακπάο: Δζείο πεγαίλεηε ζπίηη ιέεη εγψ έρσ 
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δνπιεηά. Καη πήγε απηφλ πνπ ήηαλ ζηελ Αγία Θενδψξα θαη ηνπ ιέεη, βξε άλζξσπε ηη 

κνπ έθαλεο, καιψλσ κε ηελ γπλαίθα κνπ. Καη κεηά ηελ άιιε κέξα ην πξσί ήξζε 

απηφο, πήγε ζην ζπίηη θαη ιέεη, πνχ είλαη ν Βαγγέιεο; Γελ είλαη εδψ, ηνπ ιέεη κία ζεία 

κνπ. Πάεη ε κακά κπξνζηά θαη ηεο ιέεη, εγψ γηα ζέλα ζα ππνρσξήζσ, γηα ράξε ζνπ 

ζα ππνρσξήζσ. Καη ην πήξακε ηφηε ην ζπίηη θαη δελ ζα κπνξνχζακε λα έξζνπκε ζηελ 

Άξηα φηαλ ηειείσζε ηε ρσξνθπιαθή ν κπακπάο, γηαηί ε ζχληαμε δελ ζα έθζαλε. Καη 

κεηά λνίθηαζε ην καγαδί θαη πήξακε ην ζπηηάθη απηφ. 

 

Α: Σν ζπίηη απηφ πψο ήηαλ; Δίρε απιή πίζσ; 

 

: Δίρε κία απιίηζα, κία ηνπαιέηα[--]ηη λα ζνπ πσ; Δίλαη ληξνπή, πάηαγεο εδψ θαη 

έιεγεο ζα πέζεηο κέζα//σσσσ//θνβφκνπλ λα πάσ θαη κε έπαηξλε ε κακά κνπ απφ ην 

ρέξη (γειάεη)//πσσσ//ε έλα δσκάηην ήηαλ 6, 7 άηνκα κέζα, ζην άιιν δσκάηην δίπια. 

Δπάλσ ήηαλ κία γηαγηά, εκείο κείλακε εθεί θαη ζηγά – ζηγά φηαλ ηνλ πήξακε[--]. 

 

Α:Πήγε παξαπέξα. 

 

: Ναη. 

 

712-0022 

 

: [--]Να πνχκε ηελ νθία; [--]Αλ θάπνηνο ήζειε λα αγνξάζεη θάηη, Δβξαίνο, έιεγε, 

ζεκείσζέ ην θαη απηφ είλαη βαζηθφ, έιεγε, δε κνπ ιεο, απφ πνχ ην έρεηο απηφ πνπ 

πνπιάο; πίηη, ην έθηηαμεο κφλν ζνπ; Σν πήξεο πξνίθα; Σν πήξεο θιεξνλνκηά; 

Μφλνο, πξνίθα θαη απφ θιεξνλνκηά. εκείσζε απηά ηα ηξία. Δάλ ηνπ έιεγε, πξνίθα ή 

θιεξνλνκηά, ζπδεηνχζαλ ζεκείσλε. Αλ έιεγε, ην έθηηαμα κφλνο κνπ, έθεπγαλ. 
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Α:Ααα γηαηί; 

 

:Γηαηί ζα δεηνχζαλ πεξηζζφηεξα ιεθηά (γειάεη). 

 

Α:Αααα επεηδή ην έθαλε κόλνο ηνπ. 

 

: Καηαιαβαίλεη θαιχηεξα ηελ αμία(γειάεη).//πσπσσσ//θαηάιαβεο; 

 

Α:Όινη πάλησο κνπ ιέλε όηη πήγαηλαλ γηα λα αγνξάζνπλ ζηα καγαδηά θαη ηνπο 

έθαλαλ παδάξηα, ιέεη, νη Δβξαίνη, θαη θαιά γηα λα ηνπο έρνπλ πειάηεο. 

 

: Άξρηδαλ απφ πάλσ, θάηζε λα δεηο, φρη θαηέβαδαλ πνιχ ηελ ηηκή απ‟ φζν ήζειαλ λα 

ην πνπιήζνπλ, θαη απηφ κνπ θαίλεηαη είλαη λα ην ζεκεηψζεηο άξρηδαλ απφ πνιχ 

ςειφηεξα, γηα λα θζάζνπλ εθεί πνπ ήζειαλ απηνί//αααα// Καη έηζη ην θαηέβαδαλ, ην 

θαηέβαδαλ, γηα λα πνπλ φηη απηνί είλαη θαινί. 

 

Α:Οη πεξηζζόηεξνη πάλησο πξνηηκνύζαλ ηνπο Δβξαίνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

Υξηζηηαλνύο γηα ην εκπόξην γηαηί δε****. 

 

: Σφηε λαη, γηαηί απηφ δελ ην ήμεξαλ. 

 

Α:Ούηε θαη απηνί, θαληάδνκαη, ηόηε ην ήμεξαλ, όηαλ πήγαηλαλ λ’ αγνξάζνπλ. 

 

: Μα δελ ζα ήηαλ θαη ηφηε ειιεληθά καγαδηά εκπνξηθά. Απηνί ην είραλ ην εκπφξην. 
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Α:Οη Υξηζηηαλνί ηόηε κε ηη αζρνινύληαλ; 

 

: Γελ μέξσ παηδάθη κνπ, κε φια ηα επαγγέικαηα, ήηαλ ππάιιεινη, είραλ άιια 

καγαδηά. Μαγαδηά κε εκπνξηθά ήηαλ ιίγα, ιίγα, ειάρηζηα. Έλαο Μπαθαγηάλεο 4, 5 

ήκαζηαλ; Ήηαλ 45 ρξνλψλ φηαλ ην άλνημε, ηψξα αλ γελλήζεθε ην „‟11 λα ζθεθηείο 

πφηε ην αλ*** δελ ππήξρε ηφηε ηίπνηα, ήηαλ 4, 5 ηα καγαδηά ζε φιε ηελ Άξηα. Ήηαλ 

4-5 Καπηληδηλαίνη, Μπαθαγηάλλεο, ν Σζίηζαιαο, ν παηέξαο κνπ δελ ήηαλ ήηαλ 

***.Έηζη έθαλε πεξηνπζία ν κπακπάο, ήηαλ ιίγα ηα καγαδηά, δελ ππήξρε καγαδί, νχηε 

απηνθίλεηα λα πεξλάλε έηζη. Διεχζεξα παίδακε ζην δξφκν. 

 

Α: Ήηαλ ε Άξηα απφ ην Κηιθίο θάησ κέρξη πάλσ; 

 

: Απφ ηνπ Κξπζηάιιε, εζεσξείην θαη εμνρηθφ ν Κξπζηάιιεο κέρξη απφ θάησ δελ 

μέξνπκε πνπ έθηαλε. 

 

Α:Δδώ ήηαλ ην θέληξν; 

 

: Σν θέληξν. Οπφηε δελ μέξσ απφ θεη ηη γηλφηαλ. Γε κπνξψ λα ζνπ πσ. Καηάιαβεο; 

Αιιά ήηαλ κέρξη ηνπ Κξπζηάιιε θαη ζαλ εμνρηθφ θαη θάπνηε έθεξαλ εθεί θνληά ζην 

πνηάκη κία νξρήζηξα θαη είραλ δσληαλή κνπζηθή θαη ηξαγνπδάγαλε, είρε εμνρηθφ ν 

Κξπζηάιιεο. Δίρε έλα πεδνχιη θαη αλέβαηλα εγψ ζην πεδνχιη, ήκνπλ κηθξή θαη κνπ 

θξαηνχζαλ ην ρέξη γηα λα κελ πέζσ απφ θάησ, γηα λα πεξπαηάσ ζην πεδνχιη. 

 

Α:Χξαία ήηαλ! Δζείο πεγαίλαηε ηηο Κπξηαθέο εθθιεζία. 
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: Ναη. 

 

Α: Μεηά π.ρ. νηθνγέλεηεο πνπ πήγαηλαλ βφιηεο θιπ; 

 

: Δδψ; ρη πνιχ βφιηα. Σν βξάδπ ήηαλ ην λπθνπάδαξν. Ήηαλ ν κφλνο δξφκνο εδψ 

πέξα. Οη λχθεο έβγαηλαλ πάλσ-θάησ (γειάεη), έβγαηλαλ θαη νη γακπξνί γηα λα δνπλ 

θακηά θνπέια. 

 

Α:Οη Δβξαίνη ήηαλ θαη απηνί έηζη; 

 

: φρη ηψξα πνπ πεξλάλε κφλν γηα δνπιεηά. Σφηε ήηαλ εδψ ζηε γεηηνληά εδψ πέξα, 

παξαπέξα δελ μέξσ θαη φηαλ θάλαλε θαλέλα θαθελεδάθη, εδψ ήηαλ ην θέληξν βαζηθά. 

Γελ ήηαλ φρη θαζηζηνί πεξπαηψληαο ελλνψ, βφιηα, ήηαλ γεκάηνο ν δξφκνο ηφηε. 

 

Α:Καη Υξηζηηαλνί θαη Δβξαίνη; Γηα όινπο γηα λαα; 

 

: Οη Δβξαίνη ήηαλ κφλν απηέο νη νηθνγέλεηεο εθεί πέξα. Ζ ζπκκαζήηξηά κνπ θαη νη 

άιιεο δχν νηθνγέλεηεο εθεί, δελ γλψξηζα άιινπο ααα!! Καη ηνλ Αβξακίλν, ηνλ γακπξφ 

εθεί, κνπ θαίλεηαη πψο απηφο ήηαλ πνπ πήγαηλε ζην Φσηεηλφ ζηε Καηνρή θαη έιεγε 

ζην κπακπά, ηψξα πήγαλ ζην ζπίηη ηνπ ηάδε, ηψξα ηνπ ηάδε, δελ μέξσ πνηνο ηνλ 

πιεξνθνξνχζε[--] Ήηαλ έλαο ςειφο άληξαο, σξαίνο άληξαο, έθαςε ηε θαξδηά ηεο 

θπξά Νηίλαο (γέιηα). 
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ, ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ – ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΦΤΛΟ:           Άληξαο 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: 

Λάκπξνο Παπαβαγγέιεο 

ΉΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ: 1925 

ΜΟΡΦΧΖ: Γεκνηηθφ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: Κξπνλέξη Άξηαο 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: Ξπινπξγφο 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: Άξηα 

Δγγάκνο κε 3 παηδηά 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

Αξηζκ. πλέληεπμεο:712-0024, 712-0025, 712-0026, 712-0027, 712-0028 

ΖΜΔΡΟΜΖΝ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: 

25/06/2016 

ΣΟΠΟ: Άξηα 

ΜΔΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ: θηλεηφ ηειέθσλν Lenovo P1m 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε γηα ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο 

πφιεο ηεο Άξηαο ζην καγαδί ηεο νηθνγέλεηαο θάησ απφ ην ζπίηη. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Αγγέιε Δπαγγειία- Αηθαηεξίλε 

 

 

712-0024 

Λάκπξνο Παπαβαγγέιεο 

 

Α:Δζείο γελλεζήθαηε εδώ πέξα ζηελ Άξηα; 
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: Δγψ δελ γελλήζεθα εδψ. Ήξζα 17 ρξνλψλ εδψ. Με ηελ γπλαίθα ην ‟28 εδψ θαη 

θαηεβήθακε θαη βξήθακε ηφηε φια ηα καγαδά κε ηνπο Δβξαίνπο. Δλ ησ κεηαμχ, είραλ 

ηα θαιχηεξα καγαδά. Τθάζκαηα, ξνχρα άιια θιπ θαη είραλ πνιχ επηζηήκνλεο ζηε 

δνπιεηά ηνπο. Έξρνληαλ πειάηεο ζην καγαδί ηνπο θαη αξρίδαλε ιέγαλε, ηη ζα ζαο 

θεξάζνπκε; Δλ ησ κεηαμχ είραλ έλα πηηζηξίθν βνεζφ θαη ιέγαλε, λα παο λα 

παξαγγείιεηο θαθέδεο. Αιιά ζα ζνπ θάλσ εγψ λφεκα, πφηε ζα ηνπο θέξεηο. Ξέξεηε 

είραλ φια απηά ηα πθάζκαηα θαη φηαλ μεθηλνχζαλ λα ηα παξαγγείινπλ θαη λα ηα 

θφςνπλ, ηνπο έθαλαλ λφεκα; Δθείλνη θαθέδεο, πνχ είλαη; (γειάεη). 

 

Α:Δληάμεη, είραλ ηνλ ηξόπν ηνπο. 

 

: Ναη, είραλ ηέηνην ηξφπν. πσο πήγαηλε εθεί ζα ηνπ έιεγαλ, λα ζε θεξάζσ. Άκα 

μεθίλαγε θαη @@@@ έπαηξλε θάηη, ηφηε ζα έξρνληαλ ν θαθέο. 

 

Α:Άκα δελ έπαηξλε ηίπνηα δε ηνπ έδηλαλ θαθέ. 

 

: Α! βέβαηα, άκα έθεπγαλ έηζη, ν θαθέο αθπξψλνληαλ. Μεηά δνπιεχακε θαη ήηαλ 

καγαδηά ηα νπνία δελ ήηαλ ζχγρξνλα θηηαγκέλα θαη θηηάρλακε ηα ξάθηα κέζα μχιηλα 

θαη ηα ππφζηεγα απ‟ έμσ γηα ηα λεξά θαη ήηαλ πνιχ θαινί θαη ζηηο πιεξσκέο ηνπο θαη 

ζε φια. 

 

Α: Δζείο σο ηη δνπιεύαηε ζηα καγαδηά ησλ Δβξαίσλ; Φηηάρλαηε ξάθηα θαη 

ηέηνηα; 

 

: Ναη, λαη. Καη ήηαλ έλαο ππεχζπλνο έλαο Φαθίηζαο ηφηε πνπ ηηο έπαηξλε ηηο 

δνπιεηέο απηέο θαη έβαδε εκάο θαη ηα θηηάρλακε θαη καο πιήξσλε. Σα παίξλε απηφο 

ηα ιεθηά. Σψξα πψο εμαθαλίζηεθαλ θαη πφηε εμαθαλίζηεθαλ θαη πψο έγηλε θαη ηνπο 

καδέςαλε θαη έκεηλε έλαο κφλν Δβξαίνο, ήηαλ εδψ ζην Μνλνπιηφ, έθηηαρλε 
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θαιαηδίζθα πξάγκαηα κε ηελεθέδεο κε ηέηνηα πξάγκαηα θαη απηφο έκεηλε κέρξη ην 

ηέινο θαη πέζαλε εδψ. 

 

Α:Πώο ιεγόηαλ απηόο ζπκάζηε; 

 

: Αβξακίλνο, Αβξακίλνο ιεγφηαλ. Κη έλαο κεηά πνπ πάιη γλψξηζα εγψ θαιά, 

θαζφληνπζαλ κέζα Δβξαίνη θαη εθείλνο κεηά καο έδσζε δνπιεηά θαη ζπλέρηδε[--]. 

 

Α: Δζείο πνύ κέλαηε; Όηαλ ήξζαηε πνύ κέλαηε ζηελ Άξηα; 

 

: Δκείο κέλακε εδψ ζηνλ Άγην Θεφδσξν. ε έλα κηθξφ ζπηηάθη. Ήκαζηαλ 2 αδέιθηα 

θαη κία αδειθή θαη θαζφκαζηε ζε έλα δσκάηην εθεί πέξα. Γνπιεηέο ηφηε δελ είρακε 

ηίπνηα, νχηε ζε δνπιεηά καο παίξλαλε νχηε ηίπνηα, βάδακε θαη θαζφιηα ζην θάκπν, 

κεξνθάκαην. Καη ζηγά – ζηγά γλσξηζηήθακε εδψ θαη θηηάμακε θαη ηα ζπίηηα. 

 

Α:Μηα ραξνύια. Οη Δβξαίνη πνύ έκελαλ; 

 

:Οη Δβξαίνη είραλ ηα ζπίηηα ηα εβξαίηθα. 

 

Α: Πξνο ηα πνύ ήηαλ απηά; 

 

: Απηά ήηαλ πξνο ηνπο «Σακπαθηάδεο» ην ιέγαλε. Καη ζπλέρεηα εδψ θάησ εβξαίηθα 

ήηαλ πνιιά. 

 

Α:Θπκάζηε θαη ηε πλαγσγή ηνπο πνύ ηελ είραλ; 
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: Δίραλ έλα πλαγσγείν ην ζπκάκαη, δελ ζπκάκαη ηελ νδφο. Έλα παιηφ πάιη είραλ 

ζπίηη, κπνξεί απηφ λα ήηαλ ε πλαγσγή, πνπ πάκε γηα ην Ρνιφη απφ θάησ απφ ην 

Ρνιφη έλα γσληαθφ πνπ είλαη εκηηειέο θαη ην έρνπλ θξαγκέλν, απηφ ήηαλ εβξαίηθν, 

ήηαλ Δβξαίνη κέζα. 

 

Α:Σν λεθξνηαθείν πνύ ην είραλ; Όηαλ πέζαηλαλ, πνύ ηνπο ζάβαλε; 

 

: Γε ζπκάκαη αλ είραλ δηθφ ηνπο λεθξνηαθείν. ην ίδην ην λεθξνηαθείν ζα ήηαλ. 

Αθνχ ηφηε ήηαλ κφληκνη θάηνηθνη θαη κεηά έγηλαλ ηα άιια πνπ έγηλαλ πνπ ηνπο πήγαλ 

θαη ηνπο έθεξαλ[--]. 

 

Α:Δζείο παξέα θάλαηε κε θαλέλαλ απ’ απηνύο; Δίραηε ζρέζεηο; Κάλαηε παξέα κε 

θάπνηνπο από ηνπο Δβξαίνπο; 

 

: Άκα παξαγλσξηδφκαζηαλ κε θαλέλαλ, θάλακε. 

 

Α:Γελ ήηαλ απνκνλσκέλνη; 

 

: ρη. Γελ ήηαλ απνκνλσκέλνη. Δίραλ θχθιν θαη απηνί θαιφ, γεξφ κε ηνπο Έιιελεο. 

Σψξα ην ηη θάλαλε κεξηθνί, ηφηε πνπ ήηαλ δηαηαγή γηα λα ηνπο καδέςνπλ, κεξηθνί 

είραλ παξαγλσξηζκέλνη, παξαγλσξηζκέλνη ηο έιεγε, δελ ζέισ λ‟ αλαθέξσ φλνκα, 

ειάηε λα ζαο πάξσ εγψ ζην ζπίηη, θέξηε θαη ηα εκπνξεχκαηά ζαο θαη λα ζαο θιάμσ 

εγψ λα κελ ζαο πηάζνπλ νη Γεξκαλνί. Καη απφ ηελ άιιε κεξηά ηνπο πξφδνλαλ, ηνπο 

έπαηξλαλ θαη εκλζθαλ εθεί θάηη πινχζηνη πινχζηνη παιηά εδψ απφ ηέηνηα δνπιεηά, 

απφ θαηνρχξσζε ηέηνηα. 
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Α:Μεηά απηνί όηαλ ηνπο κάδεςαλ ήζαζηαλ εδώ ζηελ Άξηα εζείο; Σν ζπκάζηε 

πώο έγηλε; 

 

: ηαλ ηνπο κάδεςαλ, εδψ ήκνπλ. 

 

Α:Σν ζπκάζηε θαζόινπ ζαλ εηθόλα, ή δελ έβγαηλε ν θόζκνο έμσ; 

 

: Γελ έηπρε λα δσ εγψ εηθφλα θακία. Μφλν έκαζα έκαζα κφλν φηη ηνπο θπλεγάλε 

ηνπο Δβξαίνπο γηα λα ηνπο καδέςνπλ. Μφλν απηφ. Ση ήκνπλ θαη εγψ ηφηε, ήκνπλ 5 

ρξνλψλ; Καη φια απηά έγηλαλ ην 40; Σν 50; 

 

712-0025 

 

: … Καη ηα πάληξεςε θαη φια, ηααα ηη ζέιαλε νη θνπέιεο, ηα έπαηξλε απφ ηνπο 

Δβξαίνπο. Μέρξη βξέζεθε έλαο πνπ δελ ζπκάκαη πψο ηνλ ιέγαλε θαη ιέεη, «κπάξκπα 

Υξήζην, λα ζνπ δψζνπκε εκπφξεπκα λα ην παο ζην ρσξηφ, γηαηί πξνκελχεηαη κηα 

ζχειια.»  

 

Α: Από ηόηε[--] 

 

: Ναη απφ ηφηε. Πξνκελχεηαη κία ζχειια. Μπα, ιέεη λα βξσ θαλά κπειηά; θαη δελ 

δέρζεθε λα ηνπ πάλε εκπφξεπκα. 

 

Α:ε πνην ρσξηό λα ηνπ πήγαηλε; 
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: Δδψ ζην θεληξηθφ, παξαθάησ απφ ηα δηθά ζαο, γέθπξα Σδαξή ζην ρσξηφ 

Καηάιαβεο Καηεξίλα; 

 

712-0026 

 

: Δίραλ πνιιά θηήκαηα; 

 

Α:Ναη από θάησ απηά ηα αξραία πνπ βξίζθνπλ ηώξα, ήηαλ εβξαίηθα όια απηά. 

 

: ια απηά ήηαλ εβξαίηθα; 

 

Α:Ναη, εβξαίηθα ήηαλ. Δζείο πώο είραηε μεθηλήζεη λα δνπιεύεηε ζαλ μπινπξγόο;  

 

: Δκείο μεθηλήζακε κ‟ απηφλ πνπ καο έδηλε ηηο δνπιεηέο ησλ Δβξαίσλ. Δίρε καγαδί. 

Καη καο έδηλε δνπιεηέο***. 

 

Α:Απηόο ζαο έκαζε ηελ δνπιεηά, απηόο ζαο έκαζε ηελ δνπιεηά ή πήγαηε πνπζελά 

αιινύ; 

 

: ρη. Γνπιεχακε απφ κηθξά παηδηά εκείο ζην ρσξηφ. Φηηάρλακε ηα ζπίηηα καο ζην 

ρσξηφ, νη καξαγθνί πνπ έξρνληαλ θαη θηηάρλαλε ηαβάληα, παηψκαηα θιπ, θιέβακε ηελ 

ηέρλε. Γελ πήγακε λα ηα εηδνχκε. Σο θνηηάδακε, πψο θηηάρλαλε ην ηαβάλη, πψο ην 

δπγίδαλε, απηά φια, ηε πφξηα, ή ην παξάζπξν θαη φια απηά. Καη έηζη κάζακε ηελ 

ηέρλε. 
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Α:Γελ πήγαηε λα κάζεηε πνπζελά θαη κόλν πνπ ηνπο βιέπαηε ην κάζαηε; 

 

: Δγψ μέξσ φηη έλα κεξνθάκαην δελ πιεξψζεθα απφ αζθάιεηα, ΣΔΒΔ, ΗΚΑ. Καιά 

κεηά, κπήθα ζην ΣΔΒΔ ππνρξεσηηθά. Αιιά ΗΚΑ πνπ είρα πάεη θαη κάζαηλα παηδί, φρη. 

Καη εγψ θαη ν αδειθφο κνπ ήκαζηαλ ηεηξαπέξαηνη. ηη πέξλαγε ζην ρσξηφ κάζηνξαο, 

δειαδή θηηάρλαλε βαξέιηα, νη βαξειάδεο. Σηο θιέβακε ηελ ηέρλε, πψο ηα θάλνπλ, πψο 

ηα γπξίδνπλ, πψο βάδνπλ ηα ζηεθάληα θαη ζθελψλνπλ φια απηά θαη θηηάρλακε θαη 

ηέηνηα.  

 

Α: Γηαηί ζπλήζσο πήγαηλαλ θαη κάζαηλαλ ηελ ηέρλε πώο λα ην θάλνπλ ηα παηδηά 

θαη κάζαηλαλ θαη ήηαλ αξθεηά ρξόληα. 

 

: //Δίρα εγψ παηδηά. Μεηά φηαλ έκαζα εγψ θαη είρα, είρα μπινπξγείν εγψ. Δδψ είρα 

ηα κεραλήκαηα, πάγθνπο θιπ θαη είρα παηδηά πνπ κάζαηλαλ ηέρλε. Δξρφηαλ ν παηέξαο 

ηνπο θαη έιεγε, πφζν ζα ζνπ δψζσ γηα λα κάζεηο ην παηδί ηέρλε. Δλψ ηψξα λα πάξεηο 

έλα παηδί, ζα πιεξψζεηο κεξνθάκαην, ζα πιεξψζεηο αζθάιεηα, ζα πιεξψζεηο ρίιηα 

δχν πξάγκαηα. 

 

712-0027 

 

: ΄Ζηαλ θαη έλαο Μπάθνο θαη έλαο Σξνκπνχθεο Γηψξγνο Σξνπκπνχθεο πνπ ηνλ είρα 

μάδεξθν θαη απηνί έθαλαλ κάδεκα θαη έθαλαλ ζπγθξφηεκα γηα αληαξζία. Έβγαηλαλ 

ζην θιαξί. Καη απφ ηφηε πνπ θνβεζήθακε κε καο πηάζνπλ θαη εκάο θαη καο πάξνπλ 

καδί ηνπο, φκεξνπο, ην πηάζακε πεδνπνξία ην πνηάκη θάησ θαη ήξζακε εδψ, 

μεκεξψζακε ζηε Γξακκελίηζα//κε ηα πφδηα; σσσ// πέξα θαη ήξζακε εδψ θαη 

εγθαηαζηαζήθακε ζ ιέσ κία θνπκπάξα κνπ εδψ ζηνλ Άγην Θεφδσξν, πξφρεηξα θαη 

αζρνινχκαζηαλ κε δηάθνξεο δνπιεηέο, κεξνθάκαην, φηη κεξνθάκαην ήηαλ. Άιινο καο 

δήηαγε λα βάινπκε θαζφιηα, άιινο λα πάκε λα καδέςνπκε πνξηνθάιηα, 



168 
 

κεξνθακαηάθη. Καη κεηά πηαζηήθακε κε κεραλήκαηα, κε δνπιεηά θαη πξνθφςακε θαη 

εκείο καδί κε ηνπο Δβξαίνπο (γειάεη). 

 

Α:Οη Δβξαίνη δελ αζρνινύληαλ κε γεσξγία θαη θηελνηξνθία. Δίραλ κόλν 

καγαδηά; //πνπ;//δελ αζρνινύληαλ κε γεσξγία ή θηελνηξνθία είραλ κόλν ηα 

καγαδηά. 

 

: Μφλν ηα καγαδηά απηνί. Σίπνηα άιιν, φρη. 

 

Α:Δίραλ θαη καγαδηά πνπ λα πνπιάλε ηξόθηκα; 

 

: ρη, φρη. Μφλν κε πθάζκαηα. Δθεί ήηαλ φκσο θνξπθή. Δκπφξνη Παλαγία βφεζα![-

-]Ήηαλ επηζηήκνλεο ζηε δνπιεηά ηο. Αιιά ηψξα πψο θαη γηαηί έγηλε ηψξα, πνχ πήγαλ; 

Γελ έρεη παξνπζηαζηεί θαλέλαο απφ ηφηε. 

 

Α:Ναη, δελ μαλάκεηλαλ. Ννκίδσ όηη ηνπο πήξαλ ηα ζπίηηα κεηά. Μεηά ην πόιεκν 

ηνπο ηα πήξαλ ηα ζπίηηα. 

 

: Σνπο ηα πήξαλ ακέζσο. Βξέζεθαλ κέζα γεηηφλνη, ή λνηθηαζηέο απηά θαη 

θαηνρπξψζεθαλ. Έλαο Σξηαληαθχιινπ πνπ ήηαλ έκπνξαο θαη απηφο εδψ, βξέζεθε λα 

θάζεηαη ζε ζπίηη εβξαίηθν θαη απηφο έθαλε πην πνιιά ιεθηά θαη ηνπ κεηλε ην ζπίηη, 

ηνπ έκεηλαλ θαη ηα εκπνξεχκαηα. 

 

Α:[--]Οη πεξηζζόηεξνη έηζη απέθηεζαλ πεξηνπζία, νη πεξηζζόηεξνη έηζη 

απέθηεζαλ πεξηνπζία ηόηε. 
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: Δίλαη πνιινί πνπ έρνπλ πεξηνπζία ηέηνηα απ‟ απηνχο[--]Γηεθδηθήζαλε//λαη//ηα 

πήξε φια απηφ; //ηα πήξε ηα πήξε. 

 

712-0028 

 

: [--]Κ., Σ., Γ., ήηαλ πνιινί ηέηνηνη. Σο έιεγαλ, ειάηε λα ζαο θιάμνπκε εκείο θαη 

απφ ηελ άιιε κεξηά πξνδίδαλε, έθεπγαλ θαπνχη φια. Απηά είρε ε ηζηνξία. Αιιά 

πξψηα – πξψηα εθείλνο πνπ πέζαλε, πψο ηνλ είπακε; 

 

Α:Πνηνο; 

 

: Δζχ ηνλ είπεο ρζεο κσξέ. Πνπ έβγαδε βηβιία, ν δεκνζηνγξάθνο. 

 

Α:Ο Σζηιηγηάλλεο. O Tζηιηγηάλλεο; 

 

: Α, κπξάβν. Απηφο ηα ήμεξε φια απηά. 

 

Α:Απηόο ήηαλ θαη ζπκκαζεηήο κε ηνπο Δβξαίνπο. 

 

:Γελ μέξσ πάλησο φκσο[--]φρη, δελ πξέπεη λα ήηαλ. Γηαηί απηφο πέζαλε 80 ρξνλψλ, 

78 πην εθεί. 
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ, ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ – ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΦΤΛΟ:           Άληξαο  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Λάκπξνο Δ. 

Φσκάο 

ΉΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ: 1942 

ΜΟΡΦΧΖ: ΑΟΔΔ παλεπηζηεκηαθή 

κφξθσζε 

ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: Άξηα 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: πληαμηνχρνο 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: Άξηα 

Έγγακνο κε παηδηά 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

Αξηζκ. πλέληεπμεο:712-0029, 712-0030, 712-0031, 712-0032 

ΖΜΔΡΟΜΖΝ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ:27/06/2016 ΣΟΠΟ: Άξηα 

ΜΔΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ: θηλεηφ ηειέθσλν Lenovo P1m 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε γηα ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο 

πφιεο ηεο Άξηαο ζε θαθελείν ζην θέληξν. Σν ερεηηθφ απφζπαζκα πεξηέρεη ζνξχβνπο απφ 

ηε δπλαηή κνπζηθή ηνπ ρψξνπ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Αγγέιε Δπαγγειία- Αηθαηεξίλε 

 

712-0029 

 

Λάκπξνο Δ. Φσκάο 

 

: Απηνί δηαηεξνχζαλ θαηάζηεκα ζηελ Άξηα, πθάζκαηα θιπ. θαη ν παηέξαο κνπ 

πήγαηλε απφ θεη θαη έθαλε ηελ πξνίθα ησλ θνξηηζηψλ. [--]Δεε εγψ ηειείσζα ην ‟55 θαη 
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πήγα ζηελ Αζήλα γηα εμεηάζεηο, ηειείσζα ηελ ΑΟΔΔ, ηελ παιηά ΑΟΔΔ, Δκπνξηθή 

θαη ζήκεξα ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην. Δθεί απηνί θχγαλε δχν απ‟ εδψ, ννν 

ζπγγελείο[---] θαη αλνίμαλε θαη άιιν καγαδί ζηελ Αζήλα θα ν παηέξαο κνπ πήγαηλε 

εδψ θαη ςψληδε θαη ηνπ πξνηείλαλε, αληί ηα ιεθηά λα ηα ζηείιεηο ηαρπδξνκηθψο, 

δψζηε καο εκάο εδψ θαη ηελ άιιε εκέξα ζα πάλε νη δηθνί καο λα βξνχκε ηνλ Λάκπξν, 

γηαηί κε μέξαλε, ζα πάκε λα ηνπ δψζνπκε ηα ιεθηά θαη πξαγκαηηθά έηζη γηλφηαλ. 

Λνηπφλ, θαη ζηγά – ζηγά ινηπφλ έθεξαλ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κεηά ην ‟55 ζηελ 

Αζήλα θαη πήγαηλα ηαθηηθά ζην καγαδί, γηα λα πεξάζσ ηελ ψξα κνπ, κε μέξαλε θιπ. 

Με παξαθαιέζαλε θάπνηε, λα πάσ λα θάλσ κααα*** λα δηαβάζσ ηα παηδηά ηνπο. Σα 

παηδηά ήηαλ ηφηε 4
ε
 Γεκνηηθνχ, ε θφξε ε κεγαιχηεξε. Καη άξρηζα ινηπφλ θαη ηελ 

πξνεηνίκαζα γηα ηελ άιιε εκέξα. Με γλσξίζαλε θαη κε πξνηείλαλε, ζηελ αξρή 

αθηινθεξδψο. Μεηά κνπ ιέλε ινηπφλ, εγψ δελ έρσ επθαηξία, είπα, δηαβάδσ θιπ, 

δπζηπρψο ιππάκαη, βξέζηε άιινλ δάζθαιν. ρη, εζέλα ζέινπκε. Καη κε θξαηήζαλε, 

κε πιεξψλαλε. Έθαλα πξψηα ζηε θνπέια ηνπο κάζεκα, κεηά θαη ζηνλ γην ηνπο. Ο 

γηνο ηνπο ν έλαο δελ δεη. Έρεη πεζάλεη. Καη εθείλνη κνπ δηεγνχληαλ φιε ηελ ηζηνξία 

ηνπο. Πψο μεθίλεζαλ απ‟ εδψ, ηνπο πήξαλ νη Γεξκαλνί ην ‟44 παξακνλέο ηνπ Πάζρα 

θαη ηνπο πήγαλ απ‟ εδψ ζην Αγξίλην, απφ ην Αγξίλην ινηπφλ ζηελ Αζήλα κε ηξέλα θαη 

ηνπ πήγαλ ζην Μπεθηλάνπη ζηελ Πνισλία. Καη δίπια ήηαλ δέθα ρικ. καθξηά ήηαλ ην 

Άνπζβηηο. Δθεί κνπ πεξηέγξαθε κία γπλαίθα ηνπ ακπίλνπ ινηπφλ, φιε ηελ ηζηνξία 

πψο αθξηβψο. 

 

Α:Έρεηε γξάςεη θαη άιια γηα ηνπο Δβξαίνπο; 

 

: ρη, κφλν απηφ. Αιιά ηελ ηζηνξία απηή[---]. Δδψ είλαη ηα «δηγθνκπιέ» ηα βαδάθηα 

πνπ πεηάγαλε επάλσ απφ ηα θξεκαηφξηα, νη θνχξλνη//ρκ ρκ//. Απηά πήγα επηηφπνπ θαη 

ηα είδα θαη ηξάβεμα θσηνγξαθίεο. Να δεηο ςαρλνχ λα βξνχ ηψξα[----] Να, απηή είλαη 

ε νηθνγέλεηα. 

 

Α:Α! κάιηζηα απηνί[--] γύξηζαλ εδώ πέξα ζηελ Άξηα; 
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: Ναη. Δπηζηξέςαλε ζηελ Άξηα. 

 

Α:Σν ζπίηη ηνπο ην βξήθαλ; 

 

: Σν βξήθαλε//ρκ ρκ// θαη κάιηζηα έλαο απ‟ απηνχο είλαη ν ακπίλνο, ν νπνίνο ήηαλ 

παληξεκέλνο θαη είρε θαη κία θφξε 10 εηψλ. Ζ θφξε ράζεθε καδί κε ηελ κεηέξα ηεο. 

Δπηζηξέθνληαο κεηά ζηελ Διιάδα, παληξεχηεθε ηελ αδειθή ηεο γπλαίθαο 

ηνπ//αααα//απηνί νη Δβξαίνη έρνπλ ηέηνηα πξάγκαηα, παληξεχνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

παληξεχηεθε απηή, ηελ Διβίξα. Απηή είλαη ε νηθνγέλεηα κε ηελ νπνία εγψ είρα 

ληαιαβέξη θαη κνπ δηεγνχληαλ θάπνην βξάδπ, φηαλ πήγαηλα ζηελ Αζήλα, πήγαηλα 

ηαθηηθά ζην ζπίηη ηνπο.[--] Πεξηγξάθσ εδψ ηε Γίθε ηεο Νπξεκβέξγεο.[--] Αξρίδσ κε 

ηελ «ηειηθή ιχζε». Ζ «ηειηθή ιχζε» είλαη ην μεπάζηξεκα ην ηειηθφ ησλ Δβξαίσλ. 

Αξηζκφο 77, απηφ πνπ γξάθαλε//ην δηθφ ηεο// θαη ην άιιν είλαη ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Σν 

πεξηγξάθεη ινηπφλ φηη, ήηαλ θάπνην βξάδπ θαη ηειεηψλσ θαη ιέσ, απηά κνπ ηα είπε ε 

Διβίξα[--] 

 

Α:Δζείο εδώ ζηελ Άξηα πνπ κέλαηε; 

 

: Μαζεηήο γπκλαζίνπ[--] ήκνπλ θαη έκελα ζηνλ Άγην Βαζίιεην θνληά. Καη κεηά 

έθπγα απ‟ εδψ, ζπνχδαζα ζηελ ΑΟΔΔ, κπήθα ζηε ΓΔΖ, ππεξέηεζα δέθα ρξφληα 

κέρξη ην ‟80. Σν ‟69 έθπγα απ‟ εδψ, κε κεηαζέζαλε ζηελ Πάηξα. Έθαηζα 3 ρξφληα 

ζηελ Πάηξα. Ξαλαγχξηζα ζηελ Άξηα ην ‟72. Ξαλάθπγα ζηελ Πάηξα ην‟ 80 θαη απφ 

„θεη πήξα ζχληαμε ην ‟93. Καη ήξζα ινηπφλ κφληκνο ζηελ Άξηα.  

 

Α:Οπόηε έρεηε δηαζπλδέζεηο, γη’ απηό ζέιεη λα πάεη θαη ν γηνο πξνο ηα θεη. 

 

: Ναη, λαη.[--] Να ζαο πσ ηψξα φηη, κε ηελ θνπέια απηή (δείρλεη θσηνγξαθία) 

θάλακε πνιχ παξέα θαη ηειείσζε θαη απηή ηελ ΑΟΔΔ. 
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Α:Η Διβίξα; 

 

: Ζ Έθε.//ααα// Ζ Διβίξα είλαη απηή εδψ. Ζ κάλα ηεο θνπέιαο θαη απηή ήηαλ ε 

Έθε, ε νπνία κηθξνχια. ‟ απηή έθαλα κάζεκα. Καη φηαλ κεγάισζε απηή, έθαλα 

κεηά θαη ζηνλ αδειθφ ηεο ηνλ Μίκε. Εεη ν Μίκεο. Απηή, δπζηπρψο, πέζαλε ζηα 60 

ηεο, 60 ρξνλψλ πέζαλε. Απηφο ηψξα είλαη ν Σζάθνο,//λαη// είλαη αδειθφο ηεο Διβίξαο 

θαη απηφο αδειθφο, απηά είλαη αδέιθηα. Ο Σζάθνο, ε Διβίξα θαη ν ακνπήι. Λνηπφλ 

απηνί είλαη μέλνη εδψ, είλαη Δβξαίνη, αιιά μέλνη. Απηή είλαη ε Νφξκα. Ζ Νφξκα είλαη 

θνπέια ηνπ ακπίλνπ θαη ηεο «Μπίλαηλαο» ηφηε ηελ ιέγακε, απηήο ηεο γξηνχιαο, ε 

νπνία παληξεχηεθε απηφλ. Απηφο είρε έλαλ*** απηνχ ην θεθάιη ήηαλ θάπσο θφθθηλν 

θαη ηνλ νλνκάδακε «ν θφθθηλνο», εδψ ν θφθθηλνο. Καη έηζη πνπ ιέηε φιε ηελ ηζηνξία, 

πψο αθξηβψο θχγαλε απφ δσ, ηη θάλαλε ζην Άνπζβηηο, ηα πεξηγξάθσ εδψ, λα κε ζαο 

ηα ιέσ πάιη θαη ζαο θνπξάδσ, δηαβάζηε ηα, θαη φηη κπνξέζεηε άιιν λα απνθνκίζεηε. 

ζνλ αθνξά πάιη ηελ θνηλσληθή δσή εδψ ή ηελ νηθνλνκηθή ηνπο, δελ θαηέρσ πνιιά 

πξάγκαηα. Μνπ έιεγαλ φκσο φηη, φηαλ επέζηξεςε απφ ην Άνπζβηηο ν ακπίλνο απηφο 

ήξζε ζην ζπίηη ηνπ. Ήξζε ζην ζπίηη ηνπ θαη ρηχπεζε ην θνπδνχλη απφ απέμσ θαη 

βγαίλεη κία θπξία θαη ιέεη ην εμήο, «ηη ζέιεηε θχξηε;» Καη ηεο ιέεη κε έλα παξάπνλν 

θαη πξαγκαηηθά κνπ ην ιέγε ν άλζξσπνο: «εγψ ηη ζέισ θπξά κνπ, ή εζχ ηη ζέιεηο ζην 

ζπίηη ην δηθφ κνπ;» «Φχγε, δελ ζε μέξσ, ζε παξαθαιψ πνιχ, θιείζε ηελ πφξηα.» 

Έθπγα, κνπ ιέεη θαη έθιαςα.[--]Καη πήγαλ κεηά ζηελ Αζηπλνκία, ζην Γεκαξρείν θιπ 

θαη δηθαησζήθαλε, φζνη θπζηθά επηζηξέςαλε. Άιινη νη νπνίνη δελ επηζηξέςαλε, γηαηί 

ήηαλ απφ 350 άηνκα πνπ πήξαλ απφ δσ, κφλνλε 35 γχξηζαλ, νη άιινη ράζεθαλ φινη. 

Απηνί πνπ γπξίζαλε, ηα δηθαησζήθαλε ηα ζπίηηα ηνπο. Σψξα πεξηγξάθσ θαη εδψ ηε 

βξαδηά εθείλε πνπ ηνπο πήξαλε, ήηαλε ηελ επνρή εθείλε ήηαλ παξακνλέο ηνπ Πάζρα. 

Πήγε έλαο Δλσκνηάξρεο Αζηπλνκηθφο έιιελαο θαη ηνπ ρηχπεζε ηελ πφξηα ηνπ 

ακπίλνπ θαη ηνπ ιέεη, «πάξε ηελ Διβίξα θαη πάηε ζηνπ Σζνιηά», ζην άγαικα εθεί 

θάησ, ήηαλ ν θηλεκαηνγξάθνο ηνπ Σζνιηά. 

 

Α:Α λαη; Δθεί ήηαλ; 

 



174 
 

: Ναη, εθεί πνπ είλαη ηψξα ε Δζληθή Σξάπεδα, ήηαλ θηλεκαηνγξάθνο. Μέρξη ηψξα 

ηειεπηαία, 3 ρξφληα έρεη πνπ έγηλε απηφ. Καη εθεί ηνπο ζπγθεληξψζαλε. Σελ άιιε 

κέξα ηνπο πήξαλ απφ δσ θαη ηνπο πήγαλ ζην Αγξίλην[--] Σνλ θαηάινγν ηψξα ησλ 

Δβξαίσλ, ηνλ έδσζε ν Γήκαξρνο ηεο Άξηαο. Απηφ δελ ην γξάθσ απηφ. Ο Γήκαξρνο 

ηεο Άξηαο ιέγνληαλ Ράγθνο. Γλσζηφ φλνκα. Δάλ παηήζεηε παιηψλ Αξηηλψλ ζα ζαο 

πεη, λαη ν Ράγθνο ήηαλ θάπνηε Γήκαξρνο. Καη ηνλ θαηεγνξήζαλε νη Δβξαίνη, ηνλ 

θαηεγνξήζαλε θαη δίθαην γηαηί είραλ ηελ δίθε φηη ηνπο θαηέδσζε, έδσζε ηνλ 

θαηάινγν ζηνπο Γεξκαλνχο. Καη δχν Δβξαίνη νη νπνίνη ήηαλ αληάξηεο, γηαηί 

νξηζκέλνη είραλ πξνβιέςεη θαη πήγαλ ζην αληάξηηθα, θχγαλε απφ εδψ θαη γπξίζαλε 

κία λχρηα θαη ηνλ ζθνηψζαλ, ηνλ δνινθφλεζαλ ηνλ Γήκαξρν. 

 

Α:Φαληάδνκαη όηη ήηαλ ιίγν δύζθνιεε πεξίπησζε ε ζπγθεθξηκέλε. Οπόηε ηη ζα 

έθαλε; λαη. 

 

: Απηφ δελ ην αλαθέξσ εθεί. Δδψ αλαθέξσ φκσο κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Πψο 

μεθίλεζαλ θαη πήγαλ ζην Άνπζβηηο. Σψξα εγψ πήγα ζην Άνπζβηηο θαη ηξάβεμα θαη 

θσηνγξαθίεο θαη εδψ ζε έλα ζεκείν θάπνπ είλαη θαη ε γπλαίθα κνπ. Απηή είλαη ε 

γπλαίθα κνπ ηψξα νη θσηνγξαθίεο είλαη απηέο είλαη ρηιην***.  

 

Α:Α! πήγαηε ηώξα πξόζθαηα; 

 

: Πήγα έρσ 6 κε 8 ρξφληα πεξίπνπ. Καη εδψ επίζεο ην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο 

απηφ. Καη εδψ επίζεο, κάιηζηα δε, ζ‟ απηφ ην θηίξην βιέπεηε εδψ πνπ είλαη θάηη ζαλ 

θνπγάξν; Έλαο θνπγάξνο, δχν, ηξεηο, απφ δσ ξίρλαλε ηα ηελεθεδάθηα απηά, ηα 

αλνίγαλε νη Γεξκαλνί θαη ηα πεηάδαλε εθεί κέζα. Σα ζπνξάθηα απηά, ήηαλ ζαλ θισλί 

απφ ζηηάξη απηά θαη ξίρλνληαο κέζα ελ ησ κεηαμχ, είραλ θιείζεη θαη ηηο πφξηεο. 

Υσξνχζαλ πεξίπνπ ηα 100 άηνκα. ινη γπκλνί, φζνη κπαίλαλε κέζα θαη πεηάγαδε 

απηά. Απηά είραλ ηελ ηδηφηεηα φηη εμαεξψλνληαλ ηα ζπνξάθηα πνπ είραλ κέζα θαη 

ακέζσο ινηπφλ πεζαίλαλε. Δδψ θαη έλα– δχν κήλεο βξέζεθα ζηελ Αζήλα θαη 

γπξηδφηαλ έλα έξγν θηλεκαηνγξαθηθφ. Κάπνπ ζηε πγγξνχ ήηαλ θαη πήγα θαη ην είδα. 
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πσο αθξηβψο κνπ ην είραλ δηεγεζεί, έηζη αθξηβψο ην είδα. Πψο ηνπο γδχλαλε, ηνπο 

βάδαλε κέζα θαη ακνιάγαλε κεηά απηά ηα ηελεθεδάθηα θαη ρηππάγαλε ηηο πφξηεο ν 

θφζκνο, αθνχγνληαλ ζφξπβνο θιπ, γηα λα βγνπλ έμσ, ζθάγαλε. Έπαηξλε πεξίπνπ 100 

άηνκα κέζα θαη απφ θεη ηνπο δηνρεηεχαλε ζηνπο θνχξλνπο. ηνπο θνχξλνπο φπνπ εθεί 

είραλ κία κεραλή. Δθεί έβιεπα θαη θάηη Γάιινπο πνπ είραλ θάηη κηθξέο κεραλέο, φρη 

θσηνγξαθηθέο, θηικ ηξαβνχζαλε. Έβγαια θαη εγψ ηε δηθή κνπ θαη ηξάβαγα θαη εγψ 

θηικ θιπ. Μεηά κε παίξλεη ρακπάξη έλαο Πνισλφο θχιαθαο γηαηί απαγνξεχεηαη//ααα 

απαγνξεχεηαη//κνπ είπε έλαο Πνισλφο θχιαθαο, απαγνξεχνληαλ νη θσηνγξαθίεο θιπ 

θαη κνπ βάδεη ηηο θσλέο.// Απαγνξεχεηαη;//Απαγνξεχεηαη. Έξρεηαη ινηπφλ πάλσ θιπ, 

ηνπ ιέσ, ηέξκα, ηέξκα, ηέινο ,ηέινο. Αδειθέ, ηνπ ιέσ, έγηλε έγηλε πάεη ηέινο. Καη 

εθεί ζηακάηεζε. Μνπ αγξίεςε ιηγάθη θαη έηζη ηηο γιίησζα ηηο θσηνγξαθίεο. Σξνκεξά 

α! Καη έλα άιιν θαη απηφ ην άθνπζα θαη απφ άιινλ, φηαλ ήκνπλ ζηελ Αζήλα. Ζ ηδέα 

κνπ ήηαλ εκέλα, ή πξαγκαηηθά, κία κπξσδηά βαξηά κπξσδηά, ζηαρηίιαο, γηαηί 

πεξλνχζακε δίπια αθξηβψο απφ ηνπο θνχξλνπο, αλνηρηέο νη πφξηεο απφ ηνπο 

θνχξλνπο, εδψ έλαο θνχξλνο, πεξλνχζακε θνληά ινηπφλ θαη καο ρηχπαγε κηα απαίζηα 

κπξσδηά. Καη απηφ ην πξάγκα, εγψ πξνθαηεηιεκκέλνο θιπ, αιιά κνπ ην είπε θαη κία 

άιιε θπξία, ε νπνία πήγε θαη απηή. Καη εγψ ην ίδην έπαζα, κνπ ιέεη, αηζζάλνκαη κία 

κπξσδηά βαξηά κπξσδηά. ‟ απηφ αθξηβψο ην ζεκείν. 

 

Α:Δδώ ην λεθξνηαθείν μέξεηε πνύ ήηαλ ησλ Δβξαίσλ; 

 

: Απηφ λνκίδσ θαηαπαηήζεθε, ήηαλ εδψ πάλσ ζηε Φαλεξσκέλε. ηα Γηάλλελα 

έρνπλ κεγάιν λεθξνηαθείν πξνρζέο***. 

 

Α:ε καο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα ήηαλ όινη καδί, γηαηί δελ ήηαλ ίδηεο νη ζξεζθείεο, 

δελ λνκίδσ λα ηνπο άθελαλ. 

 

: Ναη, λαη. ρη. Καηαπαηήζεθε, έρσ κάζεη, θάπνπ ζηε Φαλεξσκέλε. 
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Α:Πξνο ηα εθεί. Πξνο ηα εθεί. Χξαία, λαη. Γηαηί απηό δελ ην ζπκνύληαη πνιινί 

θαη δελ ην γλσξίδνπλε. 

 

: Καη ε πλαγσγή ηνπο θιπ, πνπ ζπγθεληξψλνληαλ ζην μέξεηε, ζην Κάζηξν. 

 

Α:Ναη. Όιε απηή ζπκνύληαη. Σελ άιιε πνπ είλαη ζηνπ θνπθά δελ κνπ ηελ 

αλαθέξνπλ πνιινί. Αιιά νη πεξηζζόηεξνη ζπκνύληαη απηή ζην Κάζηξν, ηε 

κεγάιε. Δζείο είραηε δνπιέςεη καδί κε ηνλ θ. Σζηιηγηάλλε; Δίραηε ζπλεξγαζηεί; 

 

: ρη θαζφινπ. Σνλ γλψξηδα γηαηί ηνλ πξφιαβα ζπκκαζεηή ζην γπκλάζην. Ήηαλ θαη 

αζιεηήο ν άλζξσπνο, πεηνχζε αθφληην. Καιφο δηθεγφξνο, αιιά είρα κία 

πξνθαηάιεςε[--] ζηελ ηζηνξία ζε απηά πνπ έγξαςε εδψ, ηνλ θάιεζε, επεηδή ήηαλ 

γλσζηφο θιπ, ε θνηλφηεηα, ε Δβξατθή Κνηλφηεηα ησλ Αζελψλ, νπσζδήπνηε κε ηε 

ζπκκεηνρή θάπνηνπ Αξηηλνχ θαη ηνπ ιέεη ινηπφλ, λα ζνπ δψζνπκε πιηθφ, 

θσηνγξαθίεο θιπ, ληνθνπκέληα, λα θηηάμεηο θαλέλα βηβιίν λα γξάςεηο γηα ηεο Άξηαο 

θιπ θαη έγξαςε. Δγψ ζπλδεφκνπλ κε ηνπο Δβξαίνπο, κέρξη ηψξα ηειεπηαία, ηψξα 

αθνχ πεζάλαλε φινη ζρεδφλ***. 

 

Α:Μόλν ν θ. Μηδάλ είλαη ζηελ Αζήλα. Σνλ είρα βξεη. 

 

: Ο Σζάθνο, //λαη λαη λαη// δεη//Ναη, λαη ζηε Γιπθάδα.//Απηφλ μέξσ θαη εγψ, είλαη 85 

θαη***.//Σνλ θαιέζαλε ηνλ Σζηιηγηάλλε ινηπφλ λα γξάςεη κία ηζηνξία. Σελ νπνία ηελ 

έγξαςε. Απηά ηα κάζαηλα εγψ, απφ ηελ Έθε ηελ πηηζηξίθα ηελ νπνία είρα καζήηξηα. 

Απηή ηελ εηνίκαζα απφ ηελ 5
ε
, 4

ε
 δεκνηηθνχ κέρξη 4

ε
 γπκλαζίνπ//Ήηαλ πνιιά 

ρξφληα//Πνιιά ρξφληα. Ήκαζηαλ πάξα πνιχ θίινη. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, κνπ ηα έιεγε, 

μέξεηο ηη γίλεηαη, ν Σζηιηγηάλλεο εεε θαη φηαλ βγήθε ην βηβιίν κνπ ην „δσζε ε θνπέια 

ζε „κέλα. Καη ην είδα θαη ζε έλα βηβιηνπσιείν ζηελ Άξηα, ην είρε ζηε βηηξίλα. Σν 

βηβιίν απηφ, έρνπκε ζπκθσλήζεη κνπ ιέεη, ην βηβιίν απηφ λα κε ην δψζεηο πνπζελά, 

παξά κφλν λα ην έρεη@@@γηαηί, ην πνπιάεη, κνπ ιέεη; Λέσ, γηα λα ην δσ ζε 
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βηβιηνπσιείν, δελ μέξσ. Καη ηζαληίζηεθε ε θνπέια. ρη ζα ηνλ θαηαγγείισ, ζα ην 

αλαθέξσ θαη εγψ θαη ην απέζπξαλ θάκπνζν δηάζηεκα. Γελ μέξσ ηψξα εάλ 

θπθινθνξεί πάιη. 

 

712-0030 

 

: [--]Δίλαη, πνχ είλαη ηψξα ην πξαηήξην άξηνπ εδψ ζην Μνλνπιηφ, ηίλνο είλαη ηνπ 

Γηνιδάζε;//Nαη, ηνπ Γηνιδάζε ην γσληαθφ, λαη//Δπάλσ ήηαλ εβξατθφ επάλσ. Καη 

επάλσ πνπ πξνρσξάκε δεμηά είλαη έλα ρξπζνρνείν,//ηνπ αρ*** λαη ηνππππ//είλαη 

αθφκα θαη είλαη εβξατθφ. 

 

Α: Πψο ιεγφηαλ απηφο; Γηαηίηηη ηνλ εγγνλφ ηνπ ηνλ είρα ζπκκαζεηή εγψ. Σνπ 

Κνπηζνχκπαο ιέγεηαη ν εγγνλφο, ν παππνχο πψο ιέγεηαη; πσο είκαζηε ιίγν πην 

πάλσ απφ ηα ηαμί δελ ιέηε; Ή ηνπ Μπέθην ελλνείηε; 

 

: ρη. Πνχ είλαη ν θνχξλνο ην πξαηήξην,// λαη λαη//πξνρσξάκε πξνο ηα θάησ, 

ακέζσο δεμηά, επί ηεο θνπθά//α! επί ηεο θνπθά, φρη παξάδξνκνο λαη// Δίλαη έλα 

κηθξφ καγαδάθη ην νπνίν ήηαλ εβξατθφ θαη απηφ ην ρεηξίδνκαλ πνιιέο θνξέο εγψ 

πξνζπαζνχζαλ//α λαη;//λα ην λνηθηάζνπλ θαη επίζεο ν Σδαρξήζηαο, ν Νίθνο 

Σδαρξήζηαο πνπ είρε θαηάζηεκα εκπνξηθφ θαη απηφο, ηνλ είραλ εμνπζηνδνηήζεη θαη 

ηνπο έπαηξλε ηα λνίθηα. 

 

Α:Δίραηε εμνπζηνδόηεζε από ηελ Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα; 

 

: ρη, απφ ηνπο ίδηνπο, απφ ην ακπίλν, ην Σδάθν απ‟ απηνχο[--].Έλα άιιν ζπίηη πνπ 

είραλ απηνί ήηαλ, πνπ ήηαλ ε Γεληθή Σξάπεδα, δίπια είλαη κία νηθνδνκή ηελ νπνία 

ηελ έθηηαμε ν πξψελ βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ πνπ ήηαλ θαη ππνπξγφο,//ν Κ.//Κ., Κ. 

Απηφο είρε ην πξνεγνχκελν θαη νη Δβξαίνη πνπ δψζαλε θαη ην δηθφ ηνπο θαη ην έθαλε 



178 
 

πνιπθαηνηθία, ην πνπιήζαλε. Απηά ηα μέξσ πνπ ήηαλ εβξαίηθα. Δπίζεο δε έρνπλ έλα 

θηήκα απηνί νη Δβξαίνη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ γέθπξα Άξηαο πάκε πξνο Κεξακάηεο 

ινηπφλ πνπ είλαη κηα νηθνδνκή, έλα εξγνζηάζην παιηφ ΔΓΔΠ ιεγφηαλ[--]. 

 

Α:Έρσ θαηαιάβεη ζην πεξίπνπ πνύ είλαη λαη***. 

 

: Γεμηά είλαη έλα δξνκάθη. Πεξίπνπ ζηα 100 κέηξα είλαη έλα θηήκα 17 ζηξέκκαηα. 

Απηφ ην ρεηξηδφκνπλ εγψ. Σνπο έδηλα πιεξνθνξίεο. Σν είρε λνηθηαζκέλν θάπνηνο 

άιινο απφ Πιεζζηνχο θαη έπαηξλε ηα εηζνδήκαηα, ηα θαιιηεξγνχζε θαη θάπνπ – 

θάπνπ ηνπο έδηλε ηίπνηε. Απηά παξακέλνπλ αθφκα εβξαίηθα. 

 

Α:Τπάξρνπλ παηδηά θαη εγγόληα αο πνύκε ηώξα ζηελ Αζήλα απηώλ ησλ; 

 

: Ναη. Ζ Διβίξα απηή ε γπλαίθα ε νπνία κνπ@@@ είρε δχν παηδηά. Σελ Έθε ε 

νπνία πέζαλε θαη ηνλ Μίκε ν νπνίνο δεη θαη έρεη θαηάζηεκα, πθάζκαηα, ηέηνηα 

πξάγκαηα, θνπβέξηεο έρεη, θάπνπ ζην Υνιαξγφ. Ζ άιιε ηψξα, απηή ε λχθε απηή είρε 

2 παηδηά. 3 παηδηά. Γχν αγφξηα θαη κία θνπέια. Σελ θνπέια ηελ έβγαιαλ Άλλα θαη ζ‟ 

απηή έθαλα επίζεο κάζεκα//κκκ//λαη. Πήγαηλα ζπίηη ηνπο. Καιεζπέξα, ηη θάλεηε, 

θαιά; 

 

Α:Γλσξίδνληαλ ν παηέξαο ζαο κε ηνλ ακπίλν θαη είραλ θηιηθέο ζρέζεηο, θάπνηνλ 

απ’ απηνύο αο πνύκε θαη ζαο ήμεξαλ; 

 

: Ναη. Δίραλ θηιηθέο ζρέζεηο απφ θεη γλσξηζηήθακε. 

 

Α:Μέλαλε θνληά ζηα ζπίηηα; 
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: ρη, ν παηέξαο κνπ ήηαλ ζην ρσξηφ, αιιά ν παηέξαο κνπ ςψληδε εθεί θαη πήγαηλα 

θαη εγψ καδί κε ηνλ παηέξα κνπ λα ςσλίζσ θαη απφ θεη κεηά γλσξηζηήθακε. Πήγα 

ζηελ Αζήλα εγψ θαη ήξζαλ θαη απηνί ζηελ Αζήλα θαη εθεί αληαιιάμακε ηα ρξήκαηα. 

Σα δίλεη ν παηέξαο κνπ ζη‟ αδέξθηα ηνπ εδψ θαη απηνί ηα θέξαλε θαη ζην ζπίηη ζηελ 

Αζήλα. Μνπ ηα θέξαλε ζπκάκαη,//αααα// Βίθησξνο Οπγθψ έκελα ηελ πξψηε ρξνληά 

πνπ έδηλα εμεηάζεηο θαη εξρφληαλ ν άλζξσπνο εδψ ν ακπίλνο θαη κνπ ηα έδηλαλ ηα 

ρξήκαηα. Με αγαπνχζαλ πνιχ. Πήγαηλα ηαθηηθά ζην ζπίηη ηνπο θαη είρα ηφζν ζάξξνο. 

Μνπ ιέγαλε, ηη ζα πηεηο; Καη ηνπο έιεγα, νχδν//ραραρα// ηαλ πήγαηλα κέζα ινηπφλ 

ην νπδάθη νπσζδήπνηε ήηαλ απαξαίηεην. Σψξα απηή ε Νφξκα έρεη πεζάλεη θαη απηφο 

πέζαλε, απφ ηνλ γάκν θαίλεηαη, λχθε//Ναη, λαη, γηαηί ήηαλ λχθε//Απηή ήηαλ πνιχ 

κηθξή, δελ ήηαλ 20 ρξνλψλ, ήηαλ 16,17 θαη απηφο ήηαλ ιίγν κεγάινο// Φαηλφηαλ 

ιίγν//Δίραλ 3 παηδηά. Γχν αγφξηα θαη κία θνπέια. Έθαλα κάζεκα ζηελ Αλλνχια, ε 

νπνία Αλλνχια δεη θαη κάιηζηα είλαη θαη γηαγηά ηψξα//Α! Ση θαιά//Ναη, λαη. Καη ην 

αγφξη ηεο ην άιιν θαη ζ‟ απηφ έθαλα κάζεκα, ην ζπκάκαη. Κάλακε ζηελ ηξαπεδαξία 

κάζεκα, πφηε μεθχηξσλε, έξρνληαλ ινηπφλ θξπθά κέζα ζην δσκάηην, θάησ απφ ηελ 

ηξαπεδαξία θαη είρε καλία κνπ έιπλε ηα θνξδφληα απφ ηα παπνχηζηα//ραρραα ην θαιφ 

κνπ// Σν ζπκάκαη. Παληξεχηεθε ν θνπθαξάο 22-23 ρξνλψλ ινηπφλ θαη ζε έλα ρξφλν 

πέζαλε. Κξίκα, θξίκα. Καη είλαη θαη έλαο άιινο, ν Μπέλεο, ν νπνίνο δεη ν Μπέλεο. 

 

Α:Μηθξνί παληξεύνληαλ πάλησο. 

 

: Απηνί κηθξνί παληξεχνληαλ γηα λα κελ ραζνχλ, θιπ. Καη ε γεληά νιφθιεξε ε 

εβξατθή, λαα πνιινί απ‟ απηνχο είραλ θχγεη θαη πήγαλ ζην Ηζξαήι//Ναη, απηφ ην έρσ 

δηαβάζεη//Κάπνηνο Βίθησξαο ακπάο, ηνλ είρα ζπκκαζεηή εγψ ζην γπκλάζην ζηελ 

Άξηα. Καιφ παηδί θαη θάλακε παξέα. Σειείσζε ην γπκλάζην, ή κάιινλ δελ ηειείσζε 

ην γπκλάζην, πήγε ζηελ Αζήλα, πήξε ηαμί θαη δνχιεπε ηαμηηδήο, κεηά ήξζε απφ ηελ 

Αζήλα θαη πήγε ζην Ηζξαήι θαη εθεί ηαμηηδήο, αιιά ηειηθψο πέζαλε ζην Ηζξαήι. 
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Α:Σόηε ζηελ Άξηα ήηαλ Δβξαίνη θαη Υξηζηηαλνί ζπλππήξραλ. Τπήξραλ 

αληηπαιόηεηεο; 

 

: ρη, φρη, φρη. Ενχζαλ θαιά, ήξεκα. Καη κάιηζηα ηνπο πξνηηκνχζαλ ηνπο Δβξαίνπο. 

Ο παηέξαο κνπ ηνπο πξνηηκνχζε. 

 

Α:Απηό κνπ ιέλε όινη. ην θνκκάηη ηνπ εκπνξίνπ ηνπο πξνηηκνύζαλ. Έθαλαλ θαη 

παδάξηα***. 

 

: Σνπ έιεγε ην παηέξα κνπ, «θπξ Βαγγέιε, κε θξαηάο ιεθηά, ή θάλε ηα ρξπζφ, ή 

ςψληζε.» Απηά κνπ ηα έιεγε ν παηέξαο κνπ. Φψληδε πξνίθα, ηα ιεθηά ζνπ κε ηα 

θξαηάο. Καη φπσο πξαγκαηηθά εθείλε ηελ επνρή ραζήθαλε νξηζκέλα ρξήκαηα. Έγηλαλ 

αλαηηκήζεηο, πιεζσξηζκφο θαη ινηπά. Σνπ είραλ εκπηζηνζχλε[--] Καιφο θφζκνο ήηαλ. 

Δγψ ζ‟ απηνχο απφ ην 1ν; 2
ν
 έηνο κπνξψ λα πσ θαη γηα 5 ρξφληα ήκνπλ κέζα ζην 

ζπίηη απηφ. 

 

Α:Δληάμεη, λαη. Δζείο θάλαηε θαη κάζεκα ζηα παηδηά ηνπο. 

 

: Ναη, λαη θαη πήγαηλαλ πξψηε γπκλαζίνπ θαη ηνπο έιεγα θνηηάμηε, ηνπ ρξφλνπ, ζα 

δνχκε ηνπ ρξφλνπ. Ήξζε ν επηέκβξηνο θαη κνπ έιεγαλ, Λάκπξν[--]ηνπο έιεγα, 

ακπίλν, πάξε θαλέλαλ άιινλ, εγψ δελ θάλσ αξραία, φρη, φρη, ζέισ λα κε εηνηκάζεηο 

γηα ηελ επφκελε κέξα. Καη πιεξσλφκνπλ θπζηθά κεηά θαη πιεξσλφκνπλ θαη έβγαδα 

ραξηδηιίθη (γειάεη). Δίρα θαη ηελ Νφξκα, έθαλα θαη ζηα παηδηά απηήο. Δίρακε 

ζπκθσλία 800 δξαρκέο, ήηαλ αξθεηά ιεθηά//Γηα εθείλε ηελ επνρή, λαη//Μηιάσ ηψξα 

γηα ην ‟58-‟59. Ήηαλ ε ψξα λα πιεξσζψ ην κήλα απφ ηα 800, πάξε ηα 600 ή ηα 700. 

Βξε Νφξκα…θάηζε, θάηζε, έπαημα ρζεο ην βξάδπ θαη έραζα. Έπαηδε ραξηηά. Κάηζε, 

θάηζε Λάκπξν ηψξα, ζα ζνπ ηα δψζσ ηνλ άιιν κήλα. ην θαιακπνχξη, έιεγα, άληε 

ηψξα[--]αιιά παξ‟ φηη πνπ δελ ήκνπλ θαζεγεηήο, ήηαλ ηα παηδηά 

αξηζηνχρα//Ναη//Δίρα θάηη επηηπρίεο δειαδή θαη γη‟ απηφ κε ζέιαλε Καηεξίλα. Μεηά 
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απφ θεη κε πήξαλ ρακπάξη θάηη άιινη//εληάμεη, μεθίλεζε κεηά θαη πήγε θαιά//Ναη, 

λαη. Κάπνηνο Πάξδνο, Απηφ είρε έλα ζπίηη ζηε Φεξψλ. Ήηαλ δχν θνξηηζάθηα θαη ηνπο 

έθαλα κάζεκα γηα κία ρξνληά κνλαρά. Μεηά απφ ρξφληα, πέξαζαλ 3 ρξφληα, έκαζα φηη 

απηέο έρνπλ έλα θαηάζηεκα ζηε Καπληθαξέαο θάπ εθεί, ζε θάηη ζηελά, είραλε 

ζεληφληα θαη ηέηνηα πξάγκαηα θαη εθεί. Καηεβαίλσ θάησ θαη ηνπο ιέσ, κε 

ζπγρσξείηε, είζηε ηνπ Πάξδνπ, Πάξδνπ ιέγεζηε; Λέεη, λαη. Δζείο πνηνο είζηε; Ση λα 

ζνπ πσ ηψξα; Ζ Ρνχια πνχ είλαη; Λέσ. Λέλε, ζην άιιν ην καγαδί απφ εθεί, έρνπκε 

θαη άιιν καγαδί. Πνηνο είζαη ξε θίιε, κνπ ιέλε; Δγψ ιέσ, είκαη πνπ ζαο έθαλα 

κάζεκα, είκαη ν δάζθαιφο ζαο. Πνχ καο έθαλεο κάζεκα; Πνπ; ην ζπίηη ζην ηάδε πνπ 

εξρφκνπλ[--]ηξειάζεθε ε γπλαίθα κεηά απφ ηφζα ρξφληα (γέιηα). Δλ πάζε πεξηπηψζεη 

πήγα θαη ζηελ άιιε, ε Πφια θαη ε Ρνχια. Σειηθψο ε Πφια πέζαλε, γηαηί μαλαπήγα 

εγψ λα ηνπο δσ. Έκαζα φηη ε Πφια πέζαλε. Μεηά δελ μαλαπάηεζα. Μηζφο εβξαίνο 

ήκνπλ[--]. 

 

712-0031 

 

: Σψξα, πεγαίλακε ην βξάδπ ζην ζπίηη ηνπ θαη πίλακε ηα νπδάθηα ηα βξάδηα θαη καο 

δηεγνχληαλ πψο θιπ θαη έθιαηγε. Λέεη, κε βγάιαλε, ήκνπλ γεξνδχλακνο θιπ θαη κε 

βγάιαλε ζηνπο εξγάηεο, πδξαπιηθφο. Γήισζα φηη είκαη πδξαπιηθφο καδί κε άιινπο, 

πδξαπιηθφο θαη εγψ θιπ. Με έζηεηιαλ ζηελ απνζήθε λα πάξσ απφ ηελ απνζήθε 

εξγαιεία. Γελ ήμεξα ηη λα πάξσ, πήξα άιια αληί άιισλ, νπφηε κε θαηαιάβαλε. Καη 

κε αξρίζαλε ζην μχιν, κε πειεθίζαλε. Δπηπρψο, κέρξη εθεί. Μεζνιαβήζαλε νη άιινη 

θαη είπαλ, ηνλ ζέινπκε γηαηί είλαη γεξφο θαη ζα καο θάλεη δνπιεηά. Θα ζθάβεη, ζα ηνλ 

βάδνπκε λα ζθάβεη. Καη έηζη γιίησζα. Δλ ησ κεηαμχ ηφηε κνπ είρε δψζεη θαη έλα 

βηβιίν, ην νπνίν δελ ην έρσ ζην ζπίηη, «Ζ κάζηηγα ηνπ αγθπισηνχ ζηαπξνχ.» Απηφ ην 

έραζα. Δπεηδή ην είρα δψζεη, ην είρα επηζηξέςεη πάιη θαη ην έρνπλ απηνί ηψξα. Σν 

έρνπλ άξαγε; «Ζ κάζηηγα ηνπ αγθπισηνχ ζηαπξνχ». Καη ην είρα απφ ηφηε, κνπ ην 

έιεγε, ηνλ είδα πνπ δάθξπδε ν ακπίλνο ην έβαια κέζα κνπ, φηη θάπνηε, αλ κνπ δνζεί 

ρξφλνο κπνξεί λα πάσ ζην Άνπζβηηο απφ πεξηέξγεηα. Καη φπσο κνπ έθεξε πξνρζέο ε 

ηχρε, ε κνίξα κπνξεί λα ην έρσ. Καη κε θηινμέλεζε ν Λεσλίδαο. Ζ γπλαίθα ηνπ 

Λεσλίδα ηνπ «θακίδα» είλαη Πνισλέδα//Ναη;//Ναη. Καη πήγε απηφο έλα θαινθαίξη, 

πήγα θαη εγψ θαη πήγακε απφ θεη απφ ηε Βαξζνβία, πήγακε ζηε Κξαθνβία. Απίζαλε 
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πφιε, κε ηξέλν, 5 ψξεο θαη ηη ηξέλν; Σεο θαθηάο ηεο ψξαο. Καη απφ εθεί κεηά απφ ηελ 

Κξαθνβία, πήγακε ζην Άνπζβηηο. Ζ γπλαίθα ηνπ δελ ήξζε ζην Άνπζβηηο, ην έρσ δεη, 

καο είπε θαη θιαίσ. Καη πήγα κε ηνλ Λεσλίδα. Αιιά φινο ν θφζκνο εθεί, πάξα πνιχο 

θφζκνο έβγαηλε απφ ηνπο θνηηψλεο θαη απφ ηηο αίζνπζεο πνπ έρνπλ ηα δηάθνξα, ηα 

βαδάθηα απηά, ηα γπαιηά, θνχθιεο παηδηψλ, πξαγκαηηθά αλαηξηρηάδεηο! Καη ζέισ λα 

ζαο πσ φηη ην είρα ηζηνξία, ην είρα κέζα κνπ λα πάσ ζην Άνπζβηηο[--]. Απηά είλαη 

γπαιηά, γπαιηά κπσπίαο, καιιηά απφ γπλαίθεο πνπ ηηο θνπξεχαλε θαη βάδαλε ζηα 

καμηιάξηα θαη ζηα παπιψκαηα. Μπήθακε κέζα ζηνπο θνηηψλεο καο θαη βιέπακε. 

Αλαηξηρηαζηηθά πξάγκαηα, κε ηα ζπδεηάο. 

 

Α: Ναη. Δίλαη θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία θαη εγψ φηαλ ηα δηαβάδσ, είηε ζηα βηβιία, 

είηε πξέπεη λα δσ ηα βηληεάθηα θιπ[--] Καη είλαη ην ζέκα φηη, φηαλ θάλεηο ηέηνηα 

έξεπλα επηηφπηα πνπ ν άιινο ζνπ αθεγείηαη βηψκαηα, απηφκαηα ην θάλεηο θαη πνιχ 

εχθνια εηθφλα. Γειαδή ηαπηίδεζαη κε ηνλ άλζξσπν πνπ κηιάο θαη ζνπ είλαη πην 

έληνλν. 

 

: [----]Ναη. ην ηέινο ην ‟44, κνπ έιεγε, ην έρσ γξακκέλν απηφ, φζνπο Δβξαίνπο 

πεγαίλαλε, ηνπο βάδαλε θαηεπζείαλ ζηα θξεκαηφξηα. Γηαηί είραλ θάεη πνιινχο. Γελ 

ρσξάγαλε ζηνπο θνηηψλεο ηνπο θαη φζνη πεξηζζεχαλε ινηπφλ, θαηεπζείαλ ζηα 

θξεκαηφξηα. Ζ αδειθή ηεο καδί κε ην κσξφ, κσξφ; παηδί ηεο 10 ρξνλψλ, κέρξη πνπ 

πήγακε εθεί, ήκαζηαλ καδί. Καηεβήθακε απφ ην ηξέλν, ηξάβαγα εγψ ηελ θνπειίηζα 

θαη ηελ αδειθή κνπ, ηξάβαγε θαη ν Γεξκαλφο. Μαο μερσξίζαλε. Σειηθψο, ηηο πήξαλε 

θαη ηηο πήγαλε αιινχ. Σελ άιιε κέξα ινηπφλ, ξσηήζακε άιινπο, παιηφηεξνπο 

Δβξαίνπο εθεί, πνχ πήγαλ νη δηθνί καο; Απηνχο, κε ηνπο πεξηκέλεηο. Βιέπεηε ην 

θνπγάξν; Σνπο θάςαλε! θιεξή γπλαίθα ε Διβίξα, πέξαζε θαη πνιιά ε γπλαίθα. 

 

Α: Ννκίδσ απηό είλαη, όηη πέξαζε θαη πνιιά.  

 

: Να θαληαζηείο ηφηε πνπ γξάςακε, πνπ κνπ δηεγήζεθε απηφ, κνπ ηα δηεγνχληαλ 

πάληα. Αιιά εθείλε ηε βξαδηά έθαηζα κέρξη ηηο 12 ε ψξα ζην ζπίηη ηεο θαη έγξαθα 
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πξφρεηξα θαη κεηά ηα θαζαξφγξαςα. Δίρε πέζεη θαη είρε ρηππήζεη θαη έπξεπε λα θάλεη 

εγρείξηζε λα βάιεη θεθαιή. Οπφηε ηεο ιέλε ζην ΚΑΣ θαη εγρείξηζε. Δγψ, ιέεη, λα 

θάλσ εγρείξηζε; Γελ θάλσ εγρείξηζε. Ζ θφξε ηεο, γηαηί ν άλδξαο ηεο είρε πεζάλεη, ηα 

παηδηά ηεο, λα θάλεηο εγρείξηζε. ρη. Έθαηζε 4-5 κήλεο ζην θξεβάηη, γηαηί φπνηε 

πήγαηλα ζηελ Αζήλα, πήγαηλα θαη ηνπο έβιεπα. 4,5 κήλεο ζην θξεβάηη θαη ζε 

πιεξνθνξψ, πεξπάηεζε. Απέθπγε ηελ εγρείξηζε. θιεξή, πνιχ ζθιεξή. 

 

Α: Όηαλ ζαο αθεγνύληαλ απηά, πόζν ρξνλώλ ήηαλ; 

 

:Σν ΄06 ήηαλ απηφ; ην 2006. Θα ήηαλ 70 θαη, 75 πξέπεη λα ήηαλ[----]Πεξάζακε ζην 

ζπίηη ηεο θαιά, εγψ, ρξφληα πνιιά. Καινί θίινη, θαινί άλζξσπνη. Κνπβεληηάδαλε, 

ιέγαλε ηζηνξίεο. Μνπ δεηνχζαλ πάληα, απηή δελ είρε μαλάξζεη ζηελ Άξηα[--].Δίραλ 

θαθέο αλακλήζεηο. 

 

Α: Δίραλ θαθέο αλακλήζεηο; Απηφ. Γηαηί φηαλ είρα βξεη ηνλ θχξην Μηδάλ ζηελ Αζήλα, 

ηελ Άξηα ηελ ζπκάηαη θαιά, απφ ηα ιφγηα ηνπ ηνπιάρηζηνλ. Αιιά γηα ηνπο Αξηηλνχο, 

είρε κία πηθξία. Καη δελ δελ έξρνληαη πάξα πνιχ. Ννκίδσ κφλνη ηνπο πξνζπάζεζαλ 

λα θφςνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηελ πφιε. 

 

: Ίζσο λα είρε ηίπνηα πξνζσπηθά βηψκαηα εδψ. Ο Σδάθνο ακπίλνο φρη. Ήηαλ 

θαζαξφο. Ξέξεη εθεί ε Διβίξα, ξσηνχζε, πάληα ξσηνχζε, πψο είλαη ε Άξηα ηψξα; Σεο 

έιεγα, ειάηε θακηά κέξα. Απελαληίαο ε Νφξκα, απηή ε λχθε έρεη έξζεη. 

 

712-0032 

 

Α:Μεηά ηνλ βνκβαξδηζκό θαηαζηξάθεθε ε πλαγσγή θιπ. Δίραλ θαηαζηξαθεί 

όια απηά. 
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: Ναη, λαη. 

 

Α: Γελ ππήξρε μερσξηζηό ζρνιείν γηα ηνπο Δβξαίνπο; 

 

: ρη. Δγψ είρα ηνλ ακπά ηνλ Βίθησξα, πνπ ήηαλ ζπκκαζεηήο κνπ. ηα 

ζξεζθεπηηθά πνπ θάλακε ινηπφλ, ν ακπάο έβγαηλε έμσ, ηνπ έδηλαλ άδεηα, βγεο έμσ. 

 

Α:Μηθηνί γάκνη ή έξσηεο γηλόληνπζαλ; 

 

: Δθείλα ηα ρξφληα φρη. Πνιχ –πνιχ πνιχ ζπάληα, ζηελ Άξηα ηνπιάρηζηνλ φρη. ε 

άιια ζεκεία, ζε άιιεο πφιεηο έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο. Ήηαλ απζηεξνί νη 

εβξαίνη, πνιχ απζηεξνί. 

 

Α:Δπίζεο***//Καη λα αιιαμνπηζηήζεη θαλείο[--]. 

 

: Έπεθηαλ φινη επάλσ ηνπο θαη ηνλ βνεζνχζαλ, ηνλ βνεζνχζαλ, ηη έρεηο, ηη έπαζεο; 

Σνλ βνεζνχζαλ πάξα πνιχ ζην εκπφξην θιπ γηα λα κελ ηνπο μεθχγεη. 

 

Α:Ο ξαββίλνο ηνπο πνπ είρε γίλεη ρξηζηηαλόο; Σν ζπκάζηε ην πεξηζηαηηθό; 

 

: ρη. Δδψ ζηελ Άξηα; 

 

Α: Ναη. 
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: [--]Γελ ην μέξσ απηφ. Έλα παηδί ηεο Νφξκαο, έρεη πάξεη ρξηζηηαλή θνπέια ζηελ 

Αζήλα θαη έρνπλ θάλεη θαη παηδηά θιπ. Καη λνκίδσ φηη πξνηνχ λα γίλεη ν πνιηηηθφο 

γάκνο, είραλ παληξεπηεί. Ο πνιηηηθφο γάκνο έιπζε αξθεηά πξνβιήκαηα. 

 

Α:Ο έλαο θξάηεζε; Ο έλαο δελ άιιαμε, νύηε θαληάδνκαη ε ρξηζηηαλή έγηλε 

Δβξαία; 

 

: Οπσζδήπνηε, φρη. 

 

Α:Αιιά παληξεύηεθαλ; 

 

: Παληξεχηεθαλ. Τπάξρεη κία άιιε ηζηνξία ζηα Γηάλλελα θαη ζηε Κέξθπξα, δελ 

ζπκάκαη θαιά, θάπνηνο θχξηνο πήξε κία ειιελίδα, εβξαίνο ζηε Κέξθπξα, ηελ 

πηνζέηεζε θαη ζε ειηθία 9,10 ρξνλψλ ηελ ζθνηψζαλε θαη ιέλε, ηψξα δελ ζπκάκαη πνχ 

ην έρσ δηαβάζεη απηφ, ιέγεηαη φηη ηελ θνπέια ηελ ζθνηψζαλε νη εβξαίνη..Λέγεηαη ηελ 

θνπέια ηελ ζθφησζαλ Δβξαίνη//Γηαηί;//Γηαηί δελ ζέιαλε, αο ππνζέζνπκε, ρξηζηηαληθφ 

αίκα. Σψξα δελ παίξλσ φξθν πάλσ ζ‟ απηφ ην ζέκα θπζηθά. Μνπ ην δηεγήζεθαλ 

απηφ, ην είδα πνπζελά γξακκέλν; Δζείο κπνξείηε λα ην εξεπλήζεηε. Γελ ζπκάκαη πνπ 

ην είρα αθνχζεη[---]. 
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ, ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ – ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΦΤΛΟ:           Γπλαίθα 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Αγγειηθή Φπινχ ΉΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ: 1938 

ΜΟΡΦΧΖ: Γεκνηηθφ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: Άξηα 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: νηθηαθά 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: Άξηα 

Υήξα 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

λνκα πλέληεπμεο: πλέληεπμε Αγγειηθή Φπινχ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: 

15/05/2016 

ΣΟΠΟ: Άξηα 

ΜΔΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ: θηλεηφ ηειέθσλν Lenovo P1m 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε γηα ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο 

πφιεο ηεο Άξηαο ζην ζπίηη ηεο πιεξνθνξήηξηαο 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Αγγέιε Δπαγγειία- Αηθαηεξίλε 

 

πλέληεπμε Αγγειηθή Φπινύ 

 

Λνηπόννλ… Πώο ιέγεζηε; 

 

Δγψ ιέγνκαη Φπινχ Αγγειηθή. Σνπ Ησάλλε. 

 

Καη πόηε είζηε γελλεκέλε; 
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Σν 1938. 

 

 Μέλεηε εδώ πέξα ζηελ Άξηα κόληκα ή είραηε πάεη πνπζελά αιινύ; 

 

ρη, εδψ. Δδψ γελλήζεθα, εδψ κεγάισζα [--] εδψ. 

 

Καη δνπιεύαηε εεε, είραηε δηθό ζαο καγαδί; 

 

Δίρακαλ φηαλ παληξεχηεθα //Μρ// φηαλ παληξεχηεθα είρακαλ δηθφ καο καγαδί. 

 

Μαδί κε ηνλ άλδξα ζαο. 

 

Με ηνλ άλδξα κνπ [--] λαη. Καη βνεζνχζα. //Μρ// ρη φηη ήκνπλ ζπλέρεηα, είρα θαη ηα 

παηδηά, φηαλ γέλλεζα ηα παηδηά δελ είρα βνεζφ ζην ζπίηη, πήγαηλα ψξεο πνπ ήηαλ 

απηά [--] ζηα λήπηα, ζην ζρνιείν. 

 

Πνύ ήηαλ απηό ην καγαδί; 

 

Ήηαλε νδφο θνπθά αξηζκφο πφζν ήηαλε, έρσ ηψξα 30 ρξφληα [--] δελ ζπκάκαη. Πνχ 

λα ζνπ πσ ηψξα; Δεε πνχ ήηαλ ηνπ Αλαινγίδε πνχ είλαη ηνπ Αλαινγίδε ην 

θαξκαθείν //Μρ// αθξηβψο απφ εδψ κεξηά //Αα θαηάιαβα// πνπ είλαη ηψξα αθξηβψο 

εθεί ρξφληα [--] ηη έρεη κέζα απηφ; Παηδηθά έρεη;//Ναη, λαη !//Κάηη ηέηνην πξάγκα έρεη 

[--] λαη. 
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Καη ηη πνπινύζαηε; 

 

Πνπινχζακε (θαζαξίδεη ηνλ ιαηκφ ηεο) πθάζκαηα, ηεο πήρεσο ηφηε ήηαλε, κεηά πνπ 

βγήθαλε αξγφηεξα ηα έηνηκα θέξακε θαη έηνηκα ληήκαηα θαη ηέηνηα πξάγκαηα, παληφο 

είδνπο πθάζκαηα. Απφ θαιά βαξηά κέρξη θηελά πνπ ήηαλ γηα ηνπο, γηα ηνπο ιατθνχο. 

//Μρ// Με ηελ πήρε, κε ην κέηξν, ήηαλ ην κέηξν ηφηε [--] δνχιεπε πνιχ ην χθαζκα, 

πάξα πνιχ. Σφηε. 

 

Σόηε εθείλε ηελ επνρή; 

 

Μκ;//Δθείλε ηελ επνρή;//Ναη ην χθαζκα, ην χθαζκα. ε κνδίζηξεο, ζε ξαθηάδεο 

έπαηξλαλ θνζηνχκηα λα ξάβνπλε νη άλζξσπνη ελψ ηψξα βξίζθνπλε //Μρ// έηνηκα. 

Σφηε δελ ππήξρε, δχζθνια [--] θαη δνχιεπε πνιχ απηφ ην χθαζκα θαη ζηελ θαιή 

πνηφηεηα θαη ζηελ εγρψξηα.//Ξέξσ φηη ππήξραλε καγαδηά κε Δβξαίνπο πνπ 

πνπινχζαλ θη απηνί πθάζκαηα. πλεξγαδφζαζηαλ κε απηνχο;//πλεξγ..δφκαζηαλ 

ζηελ Αζήλα πνπ παίξλακε απφ εθεί. //Α απφ εθεί παίξλαηε.// Γηαηί είραλ θαη ζηελ 

Αζήλα. //Μρ// Ήηαλ θάπνηνο [--] ηνλ ήηαλ εδψ πξψηα απηφο, Γηνπδέπε ηνλ ιέγαλε, 

ακπάο Γηνπδέπε. //Μρ// Σνλ ζπκάκαη. Δίρε θαηάζηεκα εδψ θαη δνχιεςε θη ν 

αδεξθφο κνπ απηφο πνπ πέζαλε, πξνρζέο πνπ είρακε ηα ζαξάληα, (θαζαξίδεη ηνλ 

ιαηκφ ηεο) ααα απηφλ ηνλ ζπκάκαη εγψ. [--] Σν 1968, ην 1970 ήηαλ ην θαηάζηεκα ηνπ 

εδψ. Μεηά έθπγε απφ εδψ θαη πάεη Αζήλα. Κη άλνημε απνζήθε πνπ είρε, δελ είρε, είρε 

ια, δειαδή πνπ πνχιαγε ζε άιινπο εκπφ, εκπφ εκπφξνπο //Μρ// είρε απνζήθε κε κε 

κεγάια [--] ηφπηα [--] θαη πεγαίλακε κε ηνλ άλδξα κνπ Αζήλα θαη παίξλακε απφ 

απηφλ πξάγκαηα. Καη έηνηκα ηξαπεδνκάληεια ηφηε, θνπξηίλεο πνπ ήηαλε ηζφρηλεο ηηο 

ιέγαλε, (θαζαξίδεη ηνλ ιαηκφ ηεο) πθάζκαηα, επί ησ πιείζηνλ φρη έηνηκα, είραλ, είρε 

απηφο ζηελ απνζήθε ηνπ (θαζαξίδεη ηνλ ιαηκφ ηεο). Καη εδψ ήηαλ θαη θάπνηνο άιινο, 

Γηνπζνχι ηνλ ιέγαλε, (θαζαξίδεη ηνλ ιαηκφ ηεο) ακπάο Γηνπζνχι. [--] Δίρε θη απηφο 

θαηάζηεκα. 

 

πλεξγαδόζαζηαλ εζείο κε απηνύο ή ήζαζηαλ αληαγσληζηέο ζε εηζαγσγηθά; 
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ρη αληαγσληζηέο, ε είρακε ζπλεξγαζία, δειαδή άκα ζνπ ιείπε θάηη θαη ξσηνχζεο φηη 

ην είρε απηφο, είρεο κηα πξνίθα δειαδή, ηφηε έπαηξλαλ ηηο πξνίθεο //Μρ// ηα θνξίηζηα, 

(θαζαξίδεη ηνλ ιαηκφ ηεο) πήγαηλε ν παηέξαο ε κάλα θαη γηα λα ηελ παληξέςνπλε ηελ 

θφξε έπξεπε λα ηνπο ςσλίζεη γηα ηελ ζεηά, ηελ πεζεξά, γηα ηνλ πεζεξφ πξάγκαηα. Κη 

αλ ηχραηλε [--] πνπ δελ είρε θάηη απεπζπλφηαλ ζε θάπνηνλ γηα λα πάξεη, λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο πειάηεο. Αληίζηνηρα θη εθείλνο αλ ηχραηλε [--] 

εξρφηαλ ζε δπζθνιία.//Φηιηθέο ζρέζεηο δελ είραηε//…//. Ήηαλ πάξα πνιινί άλζξσπνη 

ηνπ εκπνξίνπ απηνί αγαπεηνί θαη πνιχ έμππλνη πάξα πνιχ έμππλνη νη Δβξαίνη [--] θαη 

εεε νξγαλσηηθνί ζηε δνπιεηά ηνπο. //Μκκ θαηάιαβα!// Δίραλ νξγάλσζε. Σν θάζε ηη 

ζηελ ψξα ηνπ, ζηε ζέζε ηνπ. Γελ ήηαλ αλαθαηεκάαα, αλαθαηεκέλα ην θάζε ηη πνπ λα 

κπεηο κεο ζην θαηάζηεκα θαη λα δεηήζεηο απηφ θαη λα κελ ην βξεηο, λα ην βξεηο εθεί. 

Πάξα πνιχ ηάμε ζπκάκαη. [--] //ια ηα καγαδ// Καη ζπκάκαη θη έλα άιιν πεξηζηαηηθφ 

Καηεξίλα πνπ έλαο Δβξαίνο, Ζιία ηνλ ιέγαλ, δελ μέξσ γηαηί είρε ρξηζηηαληθφ φλνκα, 

ηψξα [--] ηνλ παξααααγθνκηάδαλε πνπ ιέσ πνπ ιέκε, δελ ην ην μέξσ θαη ήηαλ 

θάπνηνο θνπξέαο θη απηφλ ηνλ Δβξαίν ηνλ θπλήγαγαλ πνιχ νη Γεξκαλνί, ηψξα γηα 

πνηφλ ιφγν δελ μέξσ, θαη έλα, κία νθά, ήηαλε νη νθάδεο ηφηε, ιίξεο έδσζε ζε απηφλ 

ηνλ, ην Υαξίιαν ην Νάθα ήηαλ θνπξέαο, ηνλ ζπκάκαη, έλαο θνληνχιεο ήηαλε, γηα λα 

ηνλ θξχςεη ζην ζπίηη ηνπ λα κελ ηνλ βξνπλ νη Γεξκαλνί. //Μκ // Βξίζθαλ πνιχ κπειηά 

νη Δβξαίνη απφ ηνπο Γεξκαλνχο. πνπ ηνπο έβξηζθαλ. Σψξα απφ πνχ ην ηνλ 

θπλήγαγαλ ελψ νη άιινη δελ είραλ πξφβιεκα.//Α, κφλν απηφο ν ζπγθεθξηκέλνο είρε 

πξφβιεκα;//Απηφο, απηφο ζπκάκαη πνπ ηνλ έθξπβε θαη ην θαη ην θνπβέληηαδαλ ηψξα 

νη κεγαιχηεξνη φηη ηνλ είρε θξχςεη ν Νάθαο ην ηνλ άλζξσπν απηφλ.//ψζεθε ή 

φρη;//Μκ;//ψζεθε ελ ηέιεη;//ψζεθε ν άλζξσπνο, ζψζεθε. ψζεθε απηφο ν 

άλζξσπνο. 

 

Όηαλ ηνπο πήξαλε θαη ηνπο κάδεςαλ ην ζπκάζηε; 

 

Απηφ φρη // ρη// δελ ην ζπκάκαη. Δίραλε κία ζπλαγσγή απηνί // Μρ // ζην [--] πνπ 

εθεί έρεη ηψξα ν Καξαράιηνο ηελ απνζήθε //Ναη!// επζεία ζε απηφλ ηνλ δξφκν είραλε, 

ήηαλε θάηη παιηά ρηίξηα, έλα κεγάιν ρηίξην ζπκάκαη εγψ γηαηί πήγαηλα ζρνιείν ηφηε 
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ζην ξνιφη //Μκ// εθεί πεγαίλακε ζρνιείν. Ξέξεηο ηψξα πνπ είλαη ην ξνιφη.//Ναη, λαη! 

ην θάζηξν.//Ναη θαη πεξλνχζακε απφ εθεί. Μηα αίζνπζα κεγάιε ήηαλε κηα πφξηα 

έηζη κεγάιε κ' έλα, κηα ρεηξνιαβή ζηδεξέληα απέμσ ηε ζπκάκαη πνπ ρηππνχζαλε γηα 

λα, γηα λα αλνίμνπλ λα κπνχλε κέζα. 

 

Δζείο κέζα δελ είραηε κπεη; 

 

ρη! Δκείο πνπ [--] ήηαλ πάληα θιεηζηή. Αλ ηχραηλε θη έκπαηλε θαλέλαο θη έβιεπεο 

πφξηα αλνηρηή. Δκείο πεξλνχζακε ηα παηδάθηα γηα λα πάκε ζρνιείν, γπξίδακε. 

Αξγφηεξα πνπ κεγάισζα δελ κ' έθεξλε ν δξφκνο πξνο ηα εθεί. [--] ηαλ ηειείσζα ην 

δεκνηηθφ δειαδή, κεηά κεγάισζα θξα κε θξάηεζαλ ζπίηη λα πάσ γηα κνδίζηξα, λα 

πάσ γηα αξγαιεηφ, λα πάσ (γέιην). Απηά δελ θπθινθνξνχζακε θάησ ηφηεε ζηελ 

αγνξά. Δηδηθά ηα θνξίηζηα. 

 

Παξέα κε παηδάθηα ζην ζρνιείν Δβξαη Δβξαίσλ θάλαηε; Δίραηε ζπκκαζεηέο; 

 

Γελ ην ζπκάκαη απηφ [--]. Γελ ην ζπκάκαη αλ είρακε θαλέλα παηδάθη εθεί [--]. Αιιά 

άιια παηδηά ηα ζπκάκαη θαη ζπκάκαη ηα νλφκαηα, εδψ ειιελφπνπια. Αιιά γηα ηα 

εβξαηφπνπια δελ ζπκάκαη. 

 

Καιά εθεί πάλσ ζηελ γεηηνληά, δελ ππήξραλ, δελ έκελαλ. Έκελαλ μερσξηζηά; ε 

θάπνην ζεκείν νη Δβξαίνη; 

 

πίηηα ηνπο. Δίραλ ζπίηηα!//Δεε, ζε πνηα πεξηνρή;//Μέζα ζηελ Άξηα. 

 

Μέζα; Πξνο ην θάζηξν;  
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Πξνο ην θάζηξν.//Πξνο ηα εθεί;//Πξνο ηα εθεί λαη.//Ήηαλ ε εβξατθή θνηλφηεηα. //Ναη, 

λαη, λαη! Ήηαλ θνληά. //Ήηαλ καδεκέλα.//Μαδεκέλα. Δίραλ ζπίηηα θαζέλαο δηθφ ηνπ [-

-] λαη! 

 

Δίραηε πάεη πξνο ηα εθεί βόιηα; Θπκάζηε πεξίπνπ πσο ήηαλε ηα ζπίηηα απηά 

θ.ιπ. ή όρη; 

 

Δ, ζπίηηα θαλνληθά δελ έθαλαλ θακηά κεηαβνιή [--] θαη ζπκάκαη θη απηφλ πνπ ζνπ 

ιέσσσ ν Γηνπδέπε //Μρ// πνπ είρε απφ απνζήθε ζηελ Αζήλα, πνιχ θαιφο θαη 

γλσξηδφηαλ πνιχ θαιά θαη πάιη κε ηνλ ζχδπγν κνπ [--] εεε πήγακε γηα ςψληα δηθά 

καο, πήγακε ζην απνζήθε ηνπ, ςσλίζακε, ηα κπαγνπιάξακε εθεί πέξα, θαη καο είπε, 

θαη κεηά κνπ ιέεη <<Θα πάκε ζην, ζηελ Αθξφπνιε αθνχ ηειεηψζνπκε λα δεηο θαη ηελ 

Αθξφπνιε>>. Ήκαλε ληφπαληξε θη έγθπνο ζηελ κεγάιε κνπ ηελ θφξε. Δεε (θαζαξίδεη 

ηνλ ιαηκφ ηεο) [--] <<Δληάμεη!>> ιέσ εγψ. <<Γελ ζα παο πνπζελά αιινχ γηα 

ςψληα;>><<Σψξα δελ ζέινπκε άιια ςψληα>> θαη καο είπε ν Γηνπδέπε, απηφο 

(θαζαξίδεη ην ιαηκφ ηεο) ν Δβξαίνο << Φέηνο, εεε ζήκεξα ζα ζαο έρσ κνπζαθηξένπο 

ζην ζπίηη! [--] Θα ξζείηε απφ εδψ ηάδε ψξα πνπ ζα θιείζνπκε εκείο εδψ θαη ζα πάκε 

παξέα πνπ δελ μέξεηε ην ζπίηη.>> Κη έηζη έγηλε. Πήγακε ζην ζπίηη, ηελ γπλαίθα ηνπ 

ηελ ιέγαλ θπξά-Κνχια, ζπκάκαη ζαλ ηψξα δα.//Δεε Διιελίδα; ρη Διιελίδα, 

Υξηζηηαλή;//Μκ;//Υξηζηηαλή ήηαλ;//ρη, αιιά Κνχια ηελ θσλάδαλε εθεί //Αα// γηαηί 

ηελ θψλαδε απηφο ηψξα, είδεο πνπ ζνπ είπα θαη λσξίηεξα εθείλνλ ηνλ Ζιία; // Μρ // 

Γηαηί η ηνλ θψλαδαλ Ζιία; Ο Ζιίαο ν ακπάο, ν Ζιίαο ν ακπάο. Σψξα… δελ μέξσ! 

Έκνηαδε ην φλνκα ηνπ θαη ην θαξθψζαλε εθεί ζην Ζιία, ηνλ ιέγαλ θάπσο αιιηψο; 

Γελ ην μέ, δελ ην έρσ δηεξεπλήζεη απηφ. Καη ηειηθά πήγακε ζην ζπίηη, ζηελ θπξία 

Κνχια, καο πεξηπνηήζεθε, καο είρε [--] φκνξθα εθεί πέξα θξεαηάθηα ζνπξσηφ θαη 

ζνπ ξπδάθη ζνπξσηφ, εθεί πέξα πξψηε θνξά γηαηί εκείο παιηά εθεί πάλσ ζηελ κάλα 

κνπ ξπδάθη ζνπξσηφ (γέιην) δελ ην μέξακε, δίπια δίπια θαη κνπ έθαλε εληχπσζε, 

κεηά ην έκαζα θαη ην καγείξεπα θη εγψ ζπίηη κνπ. Σν είρε ζε κπνι θαη ην είρε έηζη 

ζην ζην πηάην //Μρ// ζηξνπκπνπιφ θαη δίπια ην ην κεδέ κε ηε ζάιηζα ηνπ γηα λα… 

ζαιαηηθά θαη φια απηά θαη γιπθίζκαηα, καο πεξηπνηήζεθαλ πνιχ σξαία νη άλζξσπνη. 



192 
 

Θέισ λα πσ φηη ηελ θνπδίλα ηελ δηθή καο καγεηξεχαλε.//Απηφ ήζεια λα 

ξσηήζσ!//Ναη.//ηα θαγεηά; αλ ηα δηθά καο;//…//Σα δηθά καο, ηα δηθά καο! 

αιαηηθά θη απηά. Καη ζνπ ιέσ πεξάζακε πνιχ σξαία απηή ηελ θνξά κε ηελ θπξία 

Κνχια θη φηαλ ήξζαλ θη εδψ απηνί φηαλ ήηαλ γηνξηή ηνπ ααααλδξφο κνπ [--] ηνλ 

Γελάξε πνπ θάλακε, παίξλαλ θαη ηνχξηα θη εξρφηαλ ζην ζπίηη [--] γηα ρξφληα πνιιά. 

Διιεληθά δειαδή. //Μρ// Μηινχζαλ σξαία [--] δειαδή επ επζαξζψο ηα ειιεληθά. Καη 

πνιχ πσο ην ιέλε… επηθνηλσληαθνί. Γελ ήηαλ άλζξσπνη αηκνβφξνη [--]. Πνιχ 

ζπλεξγάζηκνη. 

 

Σν ζπίηη κέζα ην ζπκάζηε; Ήηαλ ζαλ ην δηθό καο; Δίρε θάηη δηαθνξεηηθό; 

 

Σίπνηα! Σίπνηα! 

 

//…// Γελ μέξσ…ρη! ια, φια. Οη θνπξηίλεο ζπκάκαη, ηα θεξα ηα κάηηα γχξα, ην 

ηξαπέδη, ε θνπδίλα ηεο, ηα θνπδηληθά ηεο φια. Σίπνηα, δελ είρα δεη θάηη πνπ λα [--] 

πνπ λα κνπ θάλεη εληχπσζε λα πσ απηφ πψο είλαη έηζη. ρη... ρη! ρη! [---] Πνιχ 

φκνξθα ζνπ ιέεη θαη θαζαξά θαη ηαρηνπνηεκέλα, ζα λα κπήθεο ζε έλα ζπίηη 

ρξηζηηαληθφ. Άκα δελ είδα εηθφλεο, δελ είδα ηέηνηα. α κήπσο ηψξα βιέπνπκε παληνχ; 

//Καιά λαη// Δεε [--] απηά Καηεξίλα κνπ. 

 

ηελ Άξηα, εδώ πέξα είραλε θαιέο ζρέζεηο νη Δβξαίνη κε ηνπο Υξηζηηαλνύο απ’ 

όηη μέξσ. πλεξγάδνληαλ. Γελ ππήξρε //Όρη// αληαγσληζκόο, νύηε εεε μέξσ εγώ 

αληηπαιόηεηα κεηαμύ ηνπο; 

 

ρη. 

 

Οη άλζξσπνη δνύζαλ αξκνληθά; 
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Ναη, πάξα πνιχ θα. Κη αγαπεηνί άλζξσπνη! Γελ είραλ, ηψξα κπνξεί κεηαμχ ηνπο νη 

έκπνξνη εδψ λα ηξψγνληαη θαη λα κε κηιηνχληαη. Σφηε δελ ππήξρε κε ηνπο αλζξψπνπο 

απηνχο. Πνιχ επγεληθνί. Πάξα πνιχ επγεληθνί [--]. Πεξλνχζαλ απ‟ έμσ άκα ηχραηλε 

θη ήζνπλ εθεί <<Καιεκέξα ζαο!>> ελψ ηψξα κπνξεί λα πεξάζεη άιινο θαη λα κελ 

δψζεη ζεκαζία. Έκπνξνο. Κνηηάεη πξνο ηα πέξα. Πάξα πνιχ! Δίραλε ηξφπν. Σν 

ζπκάκαη θαη κνπ θάλεη εληχπσζε απφ ηφηε. Σψξα εγψ έρσ ρξφληα εγψ λα αληακψζσ 

απηνχο, δελ μέξσ αλ δεη απηφο ν Γηνπδέπε πνπ είρακε ηφζν γλσξηζηεί κε κεηαμχ καο. 

Γελ έρσ πάεη ζηελ Αζήλα ηψξα, έρσ ρξφληα λα πάσ. Εεη, δελ δεη ν άλζξσπνο. Απηφο 

είρε έλα γην πνπ ηνλ ειέγαλ Βηθησξάθη [--] φηαλ έξρνληαλ εδψ θαη ηνλ είρε καδί ηνπ 

εξρφηαλε θαη ζην ζπίηη γηα θαθέ. Έθηηαρλεο θαθέ ειιεληθφ, έπηλαλ δελ είραλε θάηη λα 

ζνπ πνπλ, θάηη άιιν δηαθνξεηηθφ πνπ λα κελ ην ρεηο [--] θαη θαη κηα θφξε. Σελ θφξε 

δελ ζπκάκαη πσο ηελ ιέγαλε. Σν Βηθησξάθ ζπκάκαη, ήηαλε κηθξφηεξνο. Απηφο ν 

Γηνπδέπε [---]. 

 

Από γηνξηέο θαη ηέηνηα; Δεε είραλε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απηνί; Θπκάζηεεεε; 

 

Δθεί φηη θάλαλε. Γελ μέξσ ηη θάλαλε εθεί πέξα ζηελ δελ έρσ ηχρεη ζηε ζπλαγσγή αλ 

θάλαλε, δε λνκίδσ //Μρ// δελ είρε αθνπζηεί γηα θάηη ηέηνηα πξάγκαηα γηνξηηλά [--]. 

Δθεί ζα ζπ ζπ ζπγθεληξσλφηαλε γηα λα εηδσζνχλε, λα πνπλ γηα θάηη. Γελ έρσ αθνχζεη 

γηα γηνξηέο φηη θάλαλ θάηη [--] //Αξγφηεξα// θη φηη θη φηη μαλνίγνληαλ κεηαμχ ηνπο 

//Μρ// λα θάλνπλ γηνξηή ζηνλ έλα, ην έλα ζπίηη ζην άιιν. Γελ θάλαλ ηέηνηα 

πξάγκαηα. 

 

Γάκνη κεηαμύ Υξηζηηαλώλ θη Δβξαίσλ γίλνληαλ ή όρη; 

 

ρη, φρη!//ρη.//ρη. Δδψ δελ έρεη ηχρεη απηφ ην πξάγκα [--] Ααα Αξγφηεξα, ηψξα 

δειαδή αξγφηεξα [--] έηπρε κία ζπκθνηηεηξ ζπκθνηηήηξηα ηεο θφξεο καο ηεο κεγάιεο 

//Μρ// (θαζαξίδεη ην ιαηκφ ηεο) πνπ είρε έλα δεζκφ εδψ ρξφληα. Βα Βαζηαξνχρα 
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ιεγφηαλ ε θνπέια //Μρ// ααα [---] θαη ηα ηα ράιαζε κε ην παιιεθάξη απηφ, πήγε ζηελ 

Αζήλα, καζεκαηηθφο θη απηή θαη ε θφξε κνπ, θαη ζπδήζαλε, λνίθηαζαλ έλα 

δηακέξηζκα θαη κείλαλε καδί. Ήηαλ δπαξάθη γηα λα πιεξψλνπκε πην ιίγα ηφηε [--] θαη 

κέλαλ ζην ίδην δηακέξηζκα. Απηή γλσξίζηεθε κε έλαλ Δβξαίν ε θνπέια. [--] Σειηθά 

ηεο έιεγε ε ζπγαηέξα κνπ <<Λέλα… απνηξαβήμνπ! Γελ είλαη ζσζηφ απηφ πνπ 

θάλεηο. Δζχ είζαη κηα ραξά θνπειηά. Γελ ρξεηάδεηαη ηψξα λα κπιερηείο κε ηέηνηα 

πξάγκαηα>>. Πνπ απηή λα αθνχζεη. Σειηθά ηνλ παληξεχηεθε ην ην ηνλ Μίλν! Μίλν 

ηνλ ιέγαλε θαη [--] έθαλαλ δχν παηδάθηα έλα αγφξη πξψηα θη έλα θνξηηζάθη. Σν 

θνξηηζάθη φηαλ απηνθηφλεζε απηή ζα ηαλ ηξηψ ρξνλψλ. Σε γέιαζε απηή θαη ηα βξε 

ηα βξήθε κε [--] κε θάπνηα Δβξαία απηφο πάιη κπιέρηεθε //Ααα// θη απηήλ φηαλ ην 

έκαζε ζηελνρσξήζεθε πάξα πνιχ. //Καη εεε ηειηθά απηνθηφλεζε ε;// Πάξα πνιχ κηα 

ραξηησκέλε θνπέια, έμππλε θνπέια. Καη ην καζέ ε ζπγαηέξα κνπ θαη ηεο έιεγε 

<<Μελ ην παίξλεηο έηζη βξε Λέλα! Μελ ην παίξλεηο!>> <<Γελ κπνξψ! 

Αααιιαμνννπίζηεζα εγψ γηα απηφλ αιιαμνπίζηεζα θαη ηψξα λα κνπ ην θάλεη 

απηφ!>> θαη ηειηθά απηνθηφλεζε //Μκκ// απηνθηφλεζε αθνχ ην ζπκάκαη ηψξα ε 

θφξε κνπ πάεη λα πεζάλεη! Γηαηί δνχζαλ καδί, ηελ αγάπαγε πνιχ, εε πήγαηλαλ παξέα 

φπνπ ζέιαλε θαη κεηά απηή πάεη ρακέλε ε θνπέια. Πάεη ρακέλε! Απφ ηνλ Δβξαίν. Σα 

βξήθε κε ην κε άιιε απηφο θη φπσο ηελ παληξεχηεθε κεηά απηή θαη ηα παηδηά, ην έλα 

ηψξα κεγάισζε ζπνπδάδεη ζηελ Ακεξηθή, ε θφξε δελ μέξσ πνπ βξίζθεηαη, ε θφξε 

ηνπ, ήηαλ κηθξφηεξε. Απηφ ην πεξηζηαηηθφ μέξσ απφ Δβξαίνπο ζεεε θη φηαλ πέζαλε 

θαη πάεη ε θφξε κνπ κνπ ιέεη <<Πσ, πσ κακά>> κνπ είπε <<Πσ, πσ>> ιέεη <<δελ 

βάιαλε έηζη, ηελ είραλ καδεκέλε θαη ηε δέζαλε κε έλα ζεληφλη γχξσ γχξσ, γχξσ 

γχξσ, ρέξηα πφδηα θαη ηελ βαιαλ κπξνχκπηα>> ιέεη //Ααα// έηζη έρνπλε η ζπλήζεηα 

απηνί. ην θνπηί κπξνχκπηα έηζη. <<Χπσ>> ιέσ <<κάλα κνπ>>. Γελ μέξσ είρε πάζεη 

ςπρνθφ πξάκα ε θφξε κνπ. Γελ κπνξνχζα λα ηελ ζπλεθέξσ. <<Γηαηί λαζζζ ηχρεη 

απηφ ζηελ Λέλα; Γηαηί;>>, <<Βξε παηδί κνπ ηψξα έγηλε απηφ. Βξε παηδί κνπ!>> 

ηίπνηα απηή. Δίρακε θαηξφ λα ηελ ζπλεθέξσ ηελ θφξε κνπ, πνιχ θαηξφ. Σελ βάιαλε 

απηνί απηνί έρνπλ απηή ηελ ηαθηηθή κπξνχκπηα θαη δελ κπφξεζε λα ην απνδερηεί 

απηφ ε θφξε κνπ. Σεο έθαλε πνιχ πξφβιεκα, ςςςπρνινγηθφ πξφβιεκα. Αθνχ ην 

ζπκάηαη αθφκα θαη θιαίεη [--]. 

 

Δίρε θξαηήζεη ην όλνκα Λέλα ή είρε αιιάμεη θαη ην όλνκα ηεο; 
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Χ, απηφ… [--] δελ μέξσ. Πξέπεη λα ην είρε αιιάμεη! //Μκκ// Αθνχ άιιαμε πίζηε. [--] 

Αιιά εκείο έηζη ηελ μέξακε εδψ. //Ναη εληάμεη//λαη θαηάιαβεο; Σψξα; Δθεί ηη έθαλε 

ζηα ραξηηά απηή, απηφ δελ έρσ ηδέα. Ζ κάλα ηεο δεη ε θαεκέλε εδψ δελ ηελ έρσ 

ξσηήζεη. Απφ ιεπηφηεηα δειαδή. Καη ιέσ θακηά θνξά λα ηελ πάξσ ηειέθσλν. Έρεη 

απνγνεηεπηεί θη απηή έρεη άιιε κηα θφξε ε γπλαίθα [--] αιιά ν θαεκφο θαεκφο ηεο 

κάλαο. Κη έηζη πάεη ρακέλε. [--] <<Σα εγγφληα κνπ δελ ηα μαλαείδα>> κνπ είπε 

<<Απφ ηφηε>. Μνπ ιέγε θάπνηα θνξά πνπ ηε βξήθα.//Γελ ηα είδε πνηέ ηα εγγφληα;// 

<<Κάλε ππνκνλή!>> ηεο είπα. Α;//Γελ ηα είδε πνηέ ηα εγγφληα ηεο;// Δ δε, δελ ηα 

θέξλεη απηφο ηα εγγφληα. Μεγάισζε, πάεη ζηελ Ακεξηθή ην παηδί ην ζηέιλεη. Γηα πνιχ 

ιεθηάο απηφο ν Δβξαίνο. 

 

Όινη νη Δβξαίνη έρνπλε. 

 

Ναη, λαη! Καη ην ζηέιλεη έμσ. Σψξα λα ρεη ζηείιεη θαη ηελ θφξε έμσ; Πνπ λα ηα δεη ε 

θαεκέλε. αλ θη κέλα γξηά, πνχ λα πάεη; Καηάιαβεο; Αιιά εδψ δελ έηπρε Δβξαία 

Δβξαίνο ή Δβξαία λα πάξεη θάπνηνλ ελαιιάμ [---] Απηά Καηεξίλα κνπ! Σψξα…//Σφηε 

εεε ζηελ θαηνρή ζπκάζηε ζθεληθά λα έγηλαλ πνπ ήξζαλ νη Γεξκαλνί θαη ηνπο 

δήηεζαλ, ηνπο κάδεςαλ εεε ζην <<Παιιάο>>; ηνννλ θηλεκαηνγξάθν. Σα ζπκάζηε; 

Σα είραηε αθνχζεη; Δίραηε δήζεη θάπνην πεξηζηαηηθφ ή φρη;//ρη, ζπκάκαη φηη είπαλ 

ηνπο καδέςαλε αιιά πνπ ηνπο πήγαλ πνπ ηνπο (θάηη ιέεη) κηθξή ηφηε θη εγψ, απφ εθεί 

πάλσ δελ θαηεβαίλακε, δελ καο αθήλαλε λα μεθχγνπκε. Πνπ λα μεθχγνπκε! Αιιά 

πνπ ηνπο πήγαλ ηνπο αλζξψπνπο! Σνπο καδέςαλε ζπκάκαη πνπ δελ άθεζαλ ηφηε. 

πνηνο θξχθηεθε, θξχθηεθε! 

 

Αθνπγόηαλ όηη ππήξραλ άηνκα πνπ έθξπβαλ Δβξαίνπο θ.ιπ. //Ναη// αιιά δελ ήηαλ 

θαλεξό αο πνύκε //Όρη, όρη// ζηνπο Γεξκαλνύο, λαη. 

 



196 
 

Ναη. Γηαηί είραλε ρξπζάθη απηνί θαη πιεξψλαλε θαη γηα λα θξπθηνχλε [--]. Γελ μέξσ 

ηφηε Καηεξίλα κνπ. 

 

Καη κεηά ζηα ζπίηηα όηαλ έθπγαλ απηνί, ηνπο κάδεςαλ θαη ηνπο έζηεηιαλ, εεε ηα 

ζπίηηα πνηνη πήγαλ θη έκελαλ ζηα ζπίηηα απηά; 

 

Ση ηα ζπίηηα; Σα ζπίηηα ήηαλε ειιεληθά //Ναη// ησλ λνηθνθπξαίσλ, ησλ λνηθνθπξαίσλ. 

Μείλαλ, ηα πήξαλ, δελ πήξαλ πξάγκαηα πνηνο μέξεη ηψξα ή κείλαλε φπσο ήηαλε. 

Μέλαλε ζε ζπίηηα ζηελ αγνξά, ήηαλ ηα ζπίηηα ηα πέηξηλα ηφηε //Μρ// δελ ήηαλ 

νηθνδνκέο [--].Πήγαλ άιινη θη έκελαλ κέζα κεηά αθνχ έθπγαλ νη Δβξαίνη.//ρη. Οη 

λνηθνθπξαίνη απηνί ηα λνηθηάδαλε. Πνηνο μέξεη ηη γηλφηαλε//Ααα// Κάηη ηέηνην //Καη 

ηνπο// είραλε πεξίζζηα θαη ηα λνίθηαδαλ θάπνπ αιινχ. Γελ [--] δελ κείλαλε Δβξαίνη 

εδψ γηα λα. πάληα αλ έκελε θαλέλαο πνηνο μέξεη πνπ θξπβφηαλε γηα ρξφληα. Απφ ην 

θφβν ηνπ πνπ λα λνηθηάζεη; ε θαλά ππφγεην έκελε πιεξσκέλν εθεί γηα λα πεξάζεη ε 

θνχξηα. Γηα λα πάεη λα κείλεη ζε ζπίηη θαη λα δψζεη ζηνηρεία; Μπα! Σνπο έθαλε ν 

θφβνο ηνπο ηνπο αλζξψπνπο απηνχο [--] λα κελ εκθαλίδνληαη γηα ηέηνηα πξάγκαηα. 

νπ ιέσ φπσο ήηαλε εθείλν πνπ ζνπ έιεγα λσξίηεξα κε ηνλ θνπξέα ζ‟ έλα ππφγεην 

ζπκάκαη ηνλ ήηαλ. Απηφλ ηνλ ζπκάκαη πνπ ιέγαλ. Γελ έβγαηλε. Δθεί ηνπ δίλαλε 

θαγάθη, εθεί ηη ηνπ δίλαλε απηνί [---] γηα λα κελ θπθινθνξήζεη. 

 

Πρ. Οη γνλείο ζαο γηα ηνπο Δβξαίνπο ηη ζαο έιεγαλ; αο έιεγαλ ηίπνηα λα ηνπο 

πιεζηάδεηε, λα κελ ηνπο πιεζηάδεηε θ.ιπ. ή όρη; //Μπα// Γελ αζρνινύληαλ; 

Α δελ είρακε ηέηνην πξφβιεκα. ρη! Γελ ζπκάκαη λα κνπ έρνπλ πεη, λα κνπ θάλνπλ 

ζχζηαζε. ρη, φρη! Γελ ζπκάκαη [---] ηη θαηαιαβαίλακε απφ κφλνη καο αθνχγακε [--

] φηη είλαη Δβξαίνη θη ίζσο λα κελ είρακαλ είρακε επαθέο απφ κφλνη καο; Αιιά γηα λα 

καο θάλνπλ ζχζηαζε δελ ζπκάκαη λα κνπ θάλαλε. Οχηε ν παηέξαο κνπ κνπ θάλε νχηε 

ε κάλα κνπ. 
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Γειαδή εζάο όηαλ ήζαζηαλ κηθξά κε ην πνπ αθνύγαηε ηη ιέμε <<Δβξαίνο>> 

μέξσ γσ, ζθεθηόζαζηαλ αξλεηηθά πξώηα; Γειαδή ζέιαηε λα είζηε 

απνκαθξπζκέλνη από απηνύο; 

 

ρη, εγψ αξλεηηθά ζζζ απφ ηφηε κέρξη ηψξα κε ηνπο Γεξκαλνχο είρα //Υκ// γηαηί 

θαθνπνηεζήθακε ηφηε θαη απφ ηνπο Ηηαινχο αιιά απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζπκάκαη [--] 

πνπ βγαίλακε θη ήκαζηαλ έμη αδεξθάθηα, εγψ ήκαλ ε πέκπηε, θη ήηαλ θη ν άιινο ν 

κηθξφο ν Βαγγέιεο ν κηθξφζ θαη πεηλνχζακε, ηφηε ήηαλ θαηνρή. Κη απηνί πεξλνχζαλ 

απ‟ έμσ κε θάηη αξβχιεο κε ηέηνηεο πξφγθεο απφ θάησ θξα! θξα! θξα! Πεξλνχζαλε 

γηα λα πάλε πνπ ζέιαλε. Δκείο ήκαζηαλ θιεηζκέλα κέζα φπσο βιέπακε. Δθεί απφ ην 

θφβν καο. Κη φηαλ δελ παίξλακε, παίξλακε είδεζε φηη ερνπλ πεξάζεη βγαίλακε έμσ 

<<Καπνχη!>>καο ιέγαλ. Απηφ ην <<Καπνπη>> ζα ζνπ πάξσ ην θεθάιη, λα κπνχκε 

κέζα. Μάλα κνπ ηη θφβν! Κη αθφκα ηνλ έρσ. Άκα αθνχσ Γεξκαλφ ηψξα. Δλψ απφ 

απηνχο δελ είρα ηέηνην πξφβιεκα. Δγψ ζα κηθξφ παηδάθη. Κη αξγφηεξα πνπ 

κεγάισζα. Απφ ηνπο Δβξαίνπο. Γελ ήηαλ θαθνπνηνί δειαδή. Απφ εθεί θνβφκνπλα. 

Σνπο Γεξκαλνχο [---]Σνπο Γεξκαλνχο. Πνιινί, πνιιά! Πνιιά. Πνιχ ηνπο θπλήγαγαλ. 

Σψξα γηα πνην ιφγν ηψξα ηφζν πνιχ; Σνπο βγάιαλ ζαπνχλη. (θαζαξίδεη ην ιαηκφ ηεο) 

Ση πέξαζαλ! Πσ, πσ, πσ, πσ, πσ! Μα θη εκείο νη Υξηζηηαλνί δελ πεξάζακαλ ιίγα 

αιιά [---]//Ναη θη απηνί δειαδή πξαγκαηηθά ηαιαηπσξήζεθαλ πάξα πνιχ.//Ναη! Μα ηη 

πνιχ, πνιχ, πνιχ [---]. 
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ, ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ – ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΦΤΛΟ:           Άληξαο           

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Ηζαάθ Μηδάλ ΉΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ: 1931 

ΜΟΡΦΧΖ: Βαζηθή ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: Άξηα 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: Καηαζηεκαηάξρεο 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: Άξηα-ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο Άνπζβηηο- Αζήλα 

Παληξεκέλνο κε 2 παηδηά 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

λνκα. πλέληεπμεο: 1)Ηζαάθ Μηδάλ –πλέληεπμε ζε εθδήισζε,2) Οκηιία Ηζαάθ 

Μηδάλ,3) Ηζαάθ Μηδάλ, κηα ηζηνξία επηβίσζεο,4) πλέληεπμε Ηζαάθ Μηδάλ- Δξη 

(αξρείν) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ:2012 ζηελ 

εθδήισζε ηνπ θνπθά 

ΣΟΠΟ: Αζήλα 

ΜΔΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ: Dvd 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο ηνπ Η. Μ σο κνλαδηθνχ επηδφληα 

ηνπ νινθαπηψκαηνο 

 

 

1)Ιζαάθ Μηδάλ- πλέληεπμε ζε εθδήισζε 

 

- Δεεε αιιά εθηφο φισλ απηψλ έρσ θαη παξάπνλν θαη απφ ηελ θνηλσλία ηεο Άξηαο 

- ηη; 

- Γελ καο βνήζεζε, μέξαλε φηη ζα καο πηάζνπλε νη δηάθνξεο αξρέο φπσο έγηλε ζηελ 

εεε Εάθπλζν θαη ηελ ψξα πνπ πήγαλ λα ηνπο πηάζνπλ, βγήθε ν δεζπφηεο, βγήθε ν ννν 
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Γήκαξρνο, θαη ιέεη πξψηα εκάο θαη κεηά φινπο ηνπο άιινπο, θαη γιηηψζαλε φινη εθεί. 

Απηή ήηαλ ε θαθνδαηκνλία θαη ν αληηζηκηηηζκφο πνπ ππήξρε ζη ζηελ Άξηα [--] κε 

φιεο απηέο ηηο εεε, ηα ππφινηπα… ιηγφ πνιχ ηα.. 

- Τπήξραλ θσηεηλ //…// ππήξραλ θσηεηλέο εμαηξέζεηο θχξηε Μηδάλ; 

- Πνπ; 

- ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ Αξηηλψλ γηα ηελ νπνία έρεηε θαη παξάπνλν, ππήξμαλ 

θσηεηλέο εμαηξέζεηο; 

- ρη! Α αλαπ ιίγν απ‟ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ δηφηη εγψ έθπγα απφ ηελ ηεηα ηεηάξηε 

δεκνηηθνχ, είρακε εβξατθφ ζρνιείν, ειιελνεβξατθφ ζρνιείν θαη απφ ηελ ηεηάξηε ην 

1937 είρε δεκηνπξγεζεί ην εμαηάμην γπκλάζην, έθπγα θαη πήγα ζηνλ εμαηάμην 

γπκλάζην θαη κε θαιέο ζπλζήθεο, θαιφο καζεηήο, αιιά δπζηπρ… είραλ θάηη παηδηά 

βγήθακε ζηννν ;;; δελ μέξσ αλ ην μέξεηε //Βεβαίσο// εθεί πνπ είλαη ηψξα ην 

μελνδνρείν φπσο είδαηε, θάλακε κηα βφιηα, γχξηζα, θαη μαλαγχξηζα δηφηη έιεγα νη 

γνλείο κνπ ηα ηη γέξνη αλ βά @@@ ν παηέξαο κνπ ήηαλ 55 ρξνλψλ θαη γέξνο κπνξεί 

λα είλαη γηα λα είκαη καδί κε ηνπο γνλείο κνπ λα ηνπο βνεζήζνπκε… θαη [--] 

μαλαγχξηζα πάιη, ζηελ Αζήλα πάιη πήγα κέρξη ηελ Οκφλνηα βφιηα, λα γλσξίζσ πσο 

είλαη ε Αζήλα θαη λα γπξίζνπκε θαη κεηά είκαζηε ζε απηφ ην ζεκείν πνπ 

βξηζθφκαζηε απηή ηε ζηηγκή. 

- ηηο λέεο γεληέο ζήκεξα κεηά απφ ηφζα ρξφληα θχξηε Μηδάλ ηη ζα ιέγαηε; 

- Να κελ εεε λα κελ ζβήζνπλε ηεεελ εεε ηηο α ηηο αλακλήζεηο @@@ ην αλαθέξσ θαη 

ην ιέσ θαη ζηα παηδηά κνπ φηη λα κε ζβήζνπλ ηηο αλακλήζεηο θαη ηννν νινθαχησκα 

λα είλαη φπσο είλαη ν Παξζελψλαο απηή ηε ζηηγκή πνπ είλαη παγθφζκηνο θαη ην 

νινθαχησκα ζήκεξα είλαη παγθφζκην 

- Σέηνηεο εθδειψζεηο εεε βνεζάλε ζην λα δηαηεξνχκε ηε κλήκε //Βεβαίσο// θχξηε 

Μηδάλ, θαη είλαη ζεκαληηθφ λα γίλνληαη; 

- Βεβαίσο, θάζε ρξφλν… είλαη παγθφζκηα εεε 27
ε
 Ηαλνπαξίνπ πνπ γηνξηα πνπ 

γηνξηάδεηαη πνπ είλαη ηννν πνπ είλαη γηα ην νινθαχησκα ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη 

νπσζδήπνηε βεβαίσο, δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία πάλσ ζε απηφ ην ζέκα…  
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2)Οκηιία Ιζαάθ Μηδάλ 

Γελλήζεθα ζηελ Άξηα, ηελ νπνία θαη αγαπψ πνιχ, θαη φπνπ πέξαζα ηα παηδηθά θαη 

καζεηηθά κνπ ρξφληα κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχιιεςεο κνπ απφ ηνπο Γεξκαλνχο ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1944. Μεγάισζα… Γελλήζεθα ζηελ νδφ Μαθξπγηάλλε θαη αξγφηεξα 

ζηελ νδφ η ηακαηεινπνχινπ θαη θνπθά ζην Κνηλφ Μνλνπιηφ φηαλ ε Άξηα είρε 

πεξίπνπ 8-10000 θαηνίθνπο πνπ γλσξηδφκαζηε φινη κεηαμχ καο. Ζ ηζξαειηλή 

θνηλφηεηα εθείλε ηελ επνρή αξηζκνχζε 400 άηνκα πεξίπνπ, ελψ ππήξρε έλα 

ηεηξαηάμην ειιελνεβξατθφ ζρνιείν θαη δχν ζπλαγσγέο. Ήηαλ παξακνλή ηεο 25
εο

 

Μαξηίνπ ηνπ 1944, θαζφκαζηε φιε ε νηθνγέλεηα θαη δηαβαδκε απνζπάζκαηα απφ ηελ 

παιαηά δηαζήθε θαζψο μεκέξσλε ε εκέξα ηνπ αββάηνπ. Σελ επνρή εθείλε 

θηινμελνχζακε ζην ζπίηη καο ηνλ ινραγφ Ησάλλν ηακνχιε ν νπνίνο είρε θαηέβεη απφ 

ην βνπλφ. Γχξσ ζηηο 9 θάπνηνο καο ρηχπεζε ηελ πφξηα θαη λνκίδνληαο φηη είλαη γηα 

απηφλ, πξνζπαζήζακε λα ηνλ θξχςνπκε ζε έλα παηάξη πνπ είρακε ζηνλ 2
ν
 φξνθν, δελ 

μέξακε δπζηπρψο ηη επηθχιαδε ε κνίξα γηα καο. Δπεηδή δελ κέλακε ζηελ εβξατθή 

ζπλνηθία αιιά ζην Μνλνπιηφ, δελ είρακε εηθφλα ηη ζπκβαίλεη αιιά νχηε είρακε 

εηδνπνηεζεί απφ θαλέλαλ, παξ‟ φιν πνπ πηζηεχσ φηη νξηζκέλνη είραλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα καο πξνζηαηεχζνπλ. Αλνίγνληαο ηελ πφξηα, είδα ηνπο Γεξκαλνχο κέλαλ καδί κε 

έλα ρσξνθχιαθα. Μαο είπαλ λα πάξνπκε λα απαξαίηεηα, ηα ππφινηπα ζα καο ηα 

έζηειλαλ κεηά, εθεί φπνπ ζα καο εγθαηαζηήζνπλ θαη λα ηνπο αθνινπζήζνπκε. Μαο 

κεηέθεξαλ ζηελ πιαηεία Κηιθίο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν Βαζίιε Σζνιηά ηνπ Βαζίιε 

Σζνιηά, ελψ βξηζθφκαζηαλ εθεί, ηελ επνκέλε, αξθεηνί Αξηηλνί είηε απφ πεξηέξγεηα ή 

γηα λα καο ζπκπαξαζηαζνχλ. Δγψ κεηαμχ κε νξηζκέλνπο ζπκκαζεηέο κνπ βγήθα απφ 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν απφ ηελ πίζσ πιεπξά, πήγα κέρξη ηνπο κχινπο θαη ηξαγηθή 

εηλνξία εηξσλεία μαλαγχξηζα γηα λα είκαη θνληά κε ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα. Σν ίδην 

ζπλέβε θαη ζην Αγξίλην φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο καο ζηελ απνζήθεο 

Παπαζηξάηνπ
219

 αιιά θαη Ρνπθ ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε έθπγα απφ ην ζηξαηφπεδν 

πήγα κέρξη ηελ Οκφλνηα αιιά μαλαγχξηζα θαζψο δελ ήμεξα ηελ Αζήλα θαη δελ είρα 

πνπ λα πάσ. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ πξαγκαηηθά… Καλείο καο δελ είρε ηδέα γηα ην 

ηη ζα επαθνινπζνχζε αιιά θαη πσο έλα κηθξφ παηδί δελ ζεσξεί ηίπνηα πην ζεκαληηθφ 

απηέο ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο απ‟ ην λα είλαη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. ην Ρνπθ κείλακε 

κηα ε δχν εκέξεο δελ ζπκάκαη αθξηβψο. ηε ζπλέρεηα θνξηψζακε θνξη καο 

θνξηψζαλε ζηα θνξηεγά βαγφληα ηξέλνπ, γχξσ ζηα 40 κε 45 άηνκα ζε θάζε βαγφλη 

                                                           
219

 Καπλαπνζήθεο Παπαπέηξνπ, «Αλαγγειία», Σεηάξηε 12 Μαΐνπ 2010, ζει. 31 (ζπλέρεηα).  
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καδί κε κσξά παηδηά θαη κε παξήιηθεο[--] θαη κε έλα δνρείν γηα ηηο αλάγθεο ην νπνίν 

ην αδεηάδακε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη καο πήγαλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Άνπζβηηο 

ζηελ Πνισλία. 

Δπηπρψο είκαη απφ ηνπο ηπρεξνχο γηαηί γηα κέλα ππήξμε θαη επηζηξνθή, Άξηα- 

Αζήλα. Καη ζήκεξα κεηά απφ κηα νιφθιεξε δσή θαη πνιιά ρξφληα δεκηνπξγίαο, 

επηηπρηψλ ή θαη δπζθνιηψλ βξίζθνκαη πάιη ζηελ αγαπεκέλε κνπ Άξηα λα κηιήζσ 

κπξνζηά ζε παηξηψηεο κνπ θαη θίινπο γηα ηηο ζθέςεηο θαη εκπεηξίεο.  

 

 

3)Ιζαάθ Μηδάλ- Μηα ηζηνξία επηβίσζεο 

ηελ Άξηα ππήξρε κία θνηλφηεο εβξατθή θνηλφηεο, γχξσ ζηα 400 άηνκα, είρακε δχν 

ζπλαγσγέο. Οη ζπλαγσγέο είλαη εθθιεζίεο, θνξίηζηα. Καη εεε έλα ειιελνεβξατθφ 

ζρνιείν. Μαο δηδάζθαλε θαη ηα ειιεληθά, ηα ειιεληθά πξψηα, θαη ηελ εβξατθή 

γιψζζα, νξηζκέλα ήζε θαη έζηκα. ην ‟40 ζπκάκαη ηφηε ήκνπλα [--] είρακε κπεη ζην ε 

ήκνπλα ζην γπκλάζην ηφηε θαη βγήθακε έμσ εθείλε ηε κέξα ζηηο 28 Οθησβξίνπ ηνπ 

‟40 [--] γηα λα παλεγπξίζνπκε ηελ ε ηνλ πφιεκν. Μεηά ήξζε ε θαηνρή ήξζαλ νη Ηηαινί 

[--] πνπ επ κε ηνπο Ηηαινχο δελ είρακε πνιιά πξνβιήκαηα ην ηη ήκαζηαλ Δβξαίνη. 

Γελ καο πεηξάδαλε, δελ καο πεηξάμαλε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλε πην κεζνγεηαθή 

κπνξψ λα πσ. Μεηά ηνλ εε επηέκβξην ηνπ 1943 έγηλε ε ζπλθν ε ζπλζεθνιφγεζε κε 

ηελ Ηηαιία, είρε θχγεη ν Μνπζνιίλη θαη ήηαλε, είρε αλαιάβεη θάπνηνο ζηξαηεγφο 

ιεγφκελνο Μπαηφιην Μπάηηζηα θαη ε αξρίζαλ θαη ήξζαλ ε Γεξκαλνί κέζα. Μέρξη θαη 

ηνλ Μάξηην ηνπ ‟44***, βέβαηα νη Γεξκαλνί καο δεηνχζαλ ρξήκαηα καο δεηνχζαλ εε 

δηάθνξα εκπνξεχκαηα θαη φηη άιιν κπνξνχζαλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηα ζπίηηα ή φηηηη 

πξάγκαηα αμίαο είρακε. Σειεπηαία πξ ε ιχζε πνπ ιέγεηαη θαηά ηνλ εεε [--] θαηά ηνλ 

Υίηιεξ ε ηειηθή ιχζε ήξζε ηνλ Μάξηην ε μεθίλεζε απφ ην 1943 φηαλ εεε ζπλέιαβαλ 

ηνπο πξψηνπο Δβξαίνπο απ‟ ηελ Θεζζαινλίθε θαη κάιηζηα πξηλ απφ έλα κήλα είρε 

θαηέβεη ν Καξακαλ θαη ν ακαξάο θάησ ήηαλ ε ην πξψην απηφ εεε ηξέλν πνπ έθπγε 

γηα ην Άνπζβηηο απηφ ην 1943. Σν Μάξηην ηνπ 1944 καο ζπιιάβαλε, καο θιείζαλε ζε 

έλα θηλεκαηνγξάθν ην βξάδπ, ήξζαλ 24 ηνπ κελφο ην βξάδπ ήξζαλε ζην ζπίηη θαη 

ρηππήζαλε ηελ πφξηα, λνκίδνληαο νηηηηη έξρνληαη γηα έλαλ ινραγφ ηνπ ειιεληθνχ 

ζηξαηνχ ηνλ νπνίν θηινμελνχζακε ζην ζπίηη θαη ήηαλ ζην αληάξηηθν επάλσ, λνκίδακε 
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φηη ήξζακε γη‟ απηφλ θαη θξχςακε ζε έλα παηάξη πνπ είρακε επάλσ, θξχςακε απηφλ 

[--] θαη κείλακε εκείο θάησ επεηδή @@@ δελ έηξερε ηίπνηα γηα εκάο. Ήξζε έλαο 

γεξκαλφο κε έλα ρσξνθχιαθα, ιέεη καδέςηε νξηζκέλα πξάγκαηα γηαηί ηα άιια ζα ζαο 

ηα ζηείινπκε εθεί πνπ ζααα [--] ζα παξακείλεηε [--] θαη ζα ζαο ζηξαηνπεδεχζνπκε ζα 

ζα ζα θαη φια απηά ηα ζα. Καη καο πήγαλ ζηνλ εεε ζε έλαλ θηλεκαηνγξάθν κείλακε 

ην βξάδπ, κείλακε ηελ επνκέλε κέξα, εκέξα Παξαζθεπή ήηαλ πνπ καο πηάζαλε, ην 

άββαην θαη ηελ Κπξηαθή θχγακε θαη νδηθψο πήγακε Αγξίλην, {δελ ζπκάκαη αλ 

κείλακε εθεί κηα κέξα}, Αγξίλην, κεηά Πάηξα θαη κεηά Αζήλα ζην Ρνπθ. [--] Δεε ην 

Ρνπθ είλαη ην γλσζηφ δελ μέξσ αλ ην έρεηε αθνπζηά ήηαλ ηφηεεε ζηξαηφπεδν 

ζζηξαηησηηθφ ζηξαηφπεδν θάηη ηέηνην. Μαο θιείζαλε… θαζήζακε 4-5 κέξεο θαη 

κάιηζηα ζπγθεθξηκέλα, δελ μέξσ, ή δελ κνπ δίλαλ πνιχ πξνζνρή ή ήηαλ ζαλ λα κε 

έζπξσρλε θάηη λα θχγσ***. ηελ Άξηα ήηαλ θάηη ζπκκαζεηέο κνπ ηελ επνκέλε ην 

άββαην θαη βγήθακε βφιηα θαη θηάζακε… έλα ρσξηφ ηξία ρηιηφκεηξα έμσ. Αιιά 

εγψ μαλαγχξηζα πάιη δηφηηηη ζαλ αγφξη επεηδή δελ ππήξρε άιιν αγφξη ήκαζηαλ 4 

αδεξθ 2 αδεξθέο αλχπαληξεο θαη νη 2 παληξεκέλεο κε ηα παηδηά ηνπο λα είκαη, εθεί 

πνπ ζα πάκε λα είκαη πξνζηάηεο ησλ κεγάισλ δειαδή φηαλ ιέκε κεγάισλ ν παηέξαο 

κνπ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ γχξσ ζηα 55 θαη θάηη ηέηνην θαη ε κεηέξα κνπ 50 ε 

κεηέξα κνπ θάηη ηέηνην. [---] Δεε πήγακε Αγξίλην, Αγξίλην καο θιείζαλ ζηηο εεε ζην 

εξγνζηάζην ηνπ Παπαζηξάηνπ θαη θχγακε θαη ζηε Αζήλα ζην Ρνπθ πήγακε πεξίπνπ 

3-4 κέξεο παξαπάλσ κπνξψ λα πσ. ηηο 2 Απξηιίνπ μεθίλεζε ε κεηαθνξά. 

 

4)πλέληεπμε Ιζαάθ Μηδάλ- Δξη (αξρείν) 

 

- Κύξηε Μηδάλ, εζείο κέλαηε ζηελ Άξηα κε όιε ηελ νηθνγέλεηα. Η Άξηα είρε πξηλ 

απ’ ηνλ πόιεκν πεξίπνπ 500 νηθνγέλεηεο… 

 

- Ληγφηεξεο θακηά 400αξηά. 

 

-400αξηά νηθνγέλεηεο Δβξαίσλ, κεηά ηνλ πόιεκν έκεηλαλ 30, επέζηξεςαλ 30. Όινη 

Δβξαίνη αλάκεζα ηνπο θαη εζείο… εεε νη Γεξκαλνί ηνπο έπηαζαλ νκήξνπο θαη 
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κέζα από κηα ηξνκαθηηθή ηαιαηπσξία, έθηαζαλ, θάπνηα ζηηγκή θηάζαηε ζην 

Άνπζβηηο. Θα’ ζεια ινηπόλ λα κνπ πείηε, εζείο ηόηε ήζαζηαλ 16 εηώλ… ζα’ ζεια 

ινηπόλ λα κνπ πείηε, από ηε δηαδξνκή πνπ κπαίλεηε κέζα ζην ηξέλν κέρξη εθεί 

πνπ θηάζαηε ζην Άνπζβηηο θαη ηη ληώζαηε θαη ηη είδαηε. 

 

- Λνηπφλ φπσο είπαηε θαη πξνεγνπκέλσο γελλήζεθα ζηελ Άξηα, εθεί κεγάισζα, εθεί 

πήγα ζρνιείν, ε Άξηα εθείλε ηελ επνρή απαξηζκνχζε γχξσ ζηα 400 κέιε, ε εβξατθή 

θνηλφηεηα ηεο Άξηαο κε δχν ζπλαγσγέο θαη κε ειιελνεβξατθφ ζρνιείν. Γηδαζθφηαλ 

θαη ηα ειιεληθά θαη ηα εβξατθά. ηελ 24 Μαξηίνπ ηνπ ΄44 ρηχπεζε ε πφξηα, 

λνκίδνληαο φηη ςάρλαλ θάπνηνλ άιιν πνπ θηινμελνχζακε έλαλ ινραγφ απφ ην 

αληάξηηθν, αιιά ήηαλ γηα καο. Αθνχ καο είπαλ λα πάξνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα καδί 

καο, γηα λααα εε κε καθξεγνξήζνπκε καο θιείζαλ κε κηα αίζνπζα θηλεκαηνγξάθνπ 

θαη κεηά απφ 5-6 κέξεο κε δηαδξνκή Άξηα- Αγξίλην- Πάηξα- Αζήλα καο θιείζαλε ζην 

Ρνπθ. ην Ρνπθ κείλακε 2-3 κέξεο παξ‟ φηη είρα ηελ επρέξεηα [--] λα θχγσ γηαηί θαη 

απ‟ ηελ Άξηα έθπγα, ήξζαλ θάηη ζπκκαζεηέο κνπ θαη βγήθακε έμσ βφιηα εθηφο εεε 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ζηελ Αζήλα ην ίδην έθηαζα κέρξη ηελ Οκφλνηα αιιά επεηδή 

δελ ήμεξα θαη ηελ Αζήλα θαη ήζεια λα είκαη καδί κε ηνπο γνλείο κνπ [--] πνπ εθείλε 

ηελ επνρή αλ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δελ ήηαλ γέξνη, φηαλ ν παηέξαο κνπ ήηαλ 55 

ρξνλψλ θαη ε κεηέξα κνπ γχξσ ζηα 50, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ήηαλ παιηθάξηα. 

 

- Καη ήηαλ θαη νη αδεξθέο ζαο καδί; 

 

- Καη νη αδεξθέο κνπ. Οη δχν αδεξθέο ήηαλ παληξεκέλεο θαη δχν ειεχζεξεο, θαη 

ήκαζηε φινη καδί… Μεηά απφ δηαδξνκή 10 εκεξψλ ζηηο 10 Απξηιίνπ θηάζακε ζην 

Άνπζβηηο. 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: 

01/05/2014 

ΣΟΠΟ: Άξηα 

ΜΔΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ: Πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Γξαπηή ζπλέληεπμε ηνπ Κ. Σζηιηγηάλλε ζην ζπίηη ηνπ γηα 

ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο πφιεο. Ζ δχζθνιε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ δελ ηνπ επηηξέπεη 

λα κηιά θαη λα θνπξάδεηαη πνιιέο ψξεο. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Αγγέιε Δπαγγειία- Αηθαηεξίλε 

 

Κσλζηαληίλνο Σζηιηγηάλλεο 

 

- Καη γηα πεο κνπ Καηεξίλα κνπ κε ηη ζα αζρνιεζείο; Γηα ηε δηπισκαηηθή ζνπ ε;  

 

-κε ηελ Δβξατθή θνηλφηεηα ηεο Άξηαο. 

 



205 
 

-Μα λνκίδσ όηη ζην βηβιίν κνπ έρσ γξάςεη ηα πάληα, δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα 

κελ ην έρσ αλαθέξεη γηα ηελ εβξατθή θνηλόηεηα ηε δηθή καο εδώ, κνπ πήξε 

^πάααξα πνιύ θαηξό, αρρρ πάξα πνιύ θαηξό γηα λα ην νινθιεξώζσ απηό ην 

βηβιίν. Δζύ ηη άιιν παξαπάλσ ζεο λα πεηο; 

 

- Γελ κε ελδηαθέξεη κφλν ε εβξατθή θνηλφηεηα αιιά θαη ε κλήκε ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ππάξρεη γχξσ απφ απηή. Απηφ πνπ θαηάιαβα είλαη φηη εκείο ζήκεξα δελ γλσξίδνπκε 

ηίπνηα γχξσ απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ έδεζαλ εδψ, αγάπεζαλ ηελ Άξηα θαη 

ζπλππήξραλ κε ηνπο ρξηζηηαλνχο θαηνίθνπο. Δλψ νη παιηνί έρνπλ άιια βηψκαηα, ήηαλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο γηαηί ζρεηίδνληαλ κε απηνχο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο // 

 

-//Αρρρ, ε κλήκε…. Ζ κλήκε λαη ζε απηφ έρεηο δίθαην, δελ ην είρα ζθεθηεί έηζη . 

ηαλ πξσηνμεθίλεζα λα ζπιιέγσ ην πιηθφ κνπ θαη ζθέθηεθα λα δεκηνπξγήζσ έλα 

βηβιίν ην έθαλα απφ κηα βαζηά αλάγθε κνπ, εζσηεξηθή λα αθήζσ θάηη σο 

παξαθαηαζήθε. Ναη!(γειάεη) ππάξρεη θαη ε θηινδνμία ηνπ αλζξψπνπ λα κείλεη ην 

φλνκα γξακκέλν ζε βηβιίν ψζηε λα είλαη πεξήθαλε ε νηθνγέλεηα , αιιά θπξίσο ήηαλ 

ε βαζηά κνπ αλάγθε λα αζρνιεζψ φπσο ιεο κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ έδεζαλ 

εδψ. Δζχ είζαη κηθξή θαη δελ έδεζεο απηή ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζε κηα ηφζν 

κηθξή πφιε πνπ κφλν θαιφ έθαλε. Απηφ ην θαηαιαβαίλσ ηψξα. ηαλ ήκαζηαλ κηθξνί 

πάληα νη εβξαίνη ήηαλ έλα θνκκάηη ηεο πφιεο ηφζν θνληά καο αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

ηφζν καθξηά καο. Δίραλ θάηη καγηθφ θαη ήζειεο λα ην γλσξίζεηο αιιά δελ ζε άθελαλ 

νη γνλείο ζνπ. Ήκαζηαλ φινη θίινη, γλσξηδφκαζηαλ κεηαμχ καο, πεγαίλακε ζρνιείν, 

παίδακε κπάια αιιά είρακε δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ θαη φηαλ είζαη κηθξφο 

απηφ δελ ην θαηαιαβαίλεηο. Γελ θαηαιαβαίλεηο ην δηαθνξεηηθφ. Μα είλαη θίινο κνπ, 

ζπκκαζεηήο κνπ, γηαηί δελ θάλεη ην ζηαπξφ ηνπ ελψ εγψ πξέπεη λα ηνλ θάλσ; Γηαηί 

δελ πάεη ζηελ εθθιεζία θαη γηαηί απηφο είλαη εβξαίνο; Δγψ ρξηζηηαλφο; ηη είλαη απηφ 

πνπ καο ρσξίδεη; Τπάξρεη φλησο θάηη πνπ λα καο ρσξίδεη; Αθνχ είκαζηε φινη 

άλζξσπνη απηά ηα ζθεθηφκνπλ απφ κηθξφο. Μεηά ήξζε ν πφιεκνο θαη απηνί νη 

άλζξσπνη αλαγθάζηεθαλ θαη έθπγαλ απφ δσ. Καη φηαλ αξγφηεξα γχξηζαλ ηίπνηα δελ 

ήηαλ ην ίδην, αιήζεηα ηίπνηα. ηαλ ράλεηο ηελ νηθνγέλεηα ζνπ, ηνπο θίινπο ζνπ, ην 

ζπίηη ζνπ, ηε δσή ζνπ νιφθιεξε είλαη δχζθνιν λα μεθηλήζεηο απφ ην κεδέλ. Μνπ 
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είλαη δχζθνιν λα κηιάσ γη απηά μέξεηο κνπ έξρνληαη εηθφλεο ζην κπαιφ αθφκε θαη γσ 

πνπ είκαη άληξαο φηαλ δηάβαδα γηα φζα είραλ πεξάζεη δελ άληερα παηδί κνπ, φηαλ νη 

θίινη ζνπ δελ ζνπ ιέλε ηα πάληα αιιά ζηηο ζησπέο ηνπο, ζηα πξφζσπα ηνπο, ζηνπο 

κνξθαζκνχο ηνπο βιέπεηο απηά πνπ δελ ιέγνληαη, ηφηε αιήζεηα γηαηί λα ζεο λα 

ζπκάζαη θάηη ηφζν νδπλεξφ; Σν νηηδήπνηε θάλσ θαη είκαη ζήκεξα ην ρξσζηψ ζε 

απηνχο. Ξέξεηο γηαηί; Ο παηέξαο κνπ ν Σάζνο ήηαλ δεξκαηέκπνξνο ζηελ Άξηα, θαη 

κνπ είρε εθκπζηεξεπηεί φηη πξηλ μεζπάζεη ν β‟ παγθφζκηνο πφιεκνο ν Γαβξηήι 

ακπάο πνπ ήηαλ θαη απηφο δεξκαηέκπνξνο εδψ, ζα ηνπο έιεγε θάπνηνο θαη 

αληαγσληζηέο ηνπ είπε: « Σάζν, λα έρεηο ζχλεζε θαη ινγηθή θάλε ηα ρξήκαηα ζνπ 

ιίξεο γηαηί έξρεηαη πφιεκνο ζα είλαη δχζθνια ηα πξάγκαηα ζα πεηλάζνπκε». Ο 

παηέξαο κνπ επηπρψο λα είλαη θαιά εθεί πνπ είλαη άθνπζε ηε ζπκβνπιή ηνπ. Μάδεςε 

ιίξεο κεηά ηελ πξνηξνπή ηνπ ακπά. Απηά ηα ρξήκαηα ήηαλ πνπ βνήζεζαλ ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ θαη αξγφηεξα κε βνήζεζαλ θαη κέλα λα πάσ λα ζπνπδάζσ. Να 

ζπνπδάζεηο εθείλε ηελ επνρή δελ ήηαλ εχθνιν φπσο ζήκεξα, αιιά ζπνχδαζα κε ηελ 

βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηαο κνπ θαη είκαη πεξήθαλνο γη΄ απηφ. Βιέπεηο; Αλ δελ ήηαλ ν 

ακπάο λα δψζεη ηε ζπκβνπιή απηή ηη ζα θάλακε; Γηαηί απηνί ήηαλ άλζξσπνη πνπ 

δελ ζα ην πσ ζθηρηνί κε ηα ρξήκαηα αιιά λα πσ φηηηηη… φηη κεηξνχζαλ ηελ αμία ηνπ 

ρξήκαηνο. Ναη! Ννκίδσ έηζη είλαη ν ζσζηφο ραξαθηεξηζκφο κεηξνχζαλ ηελ αμία ηνπ 

ρξήκαηνο. Καη ζηε δνπιεηά ηνπο ήηαλ ζσζηνί φινη ηνπο θαη γη‟ απηφ ν θφζκνο ηνπο 

πξνηηκνχζε. Έιεγαλ ζα πάκε ζηνπο νβξαίνπο λα ςσλίζνπκε. Γηα ηα παδάξηα πνπ 

έθαλαλ. Αιιά νη ζρέζεηο κε ηνπο «άιινπο» δειαδή κε ηνπο ρξηζηηαλνχο 

θαηαζηεκαηάξρεο ήηαλ εμαηξεηηθέο. Μηθξέο δελ ζα ην έιεγα εληάζεηο, λα ην πσ 

δήιηεο; Ναη έηζη ζα ην πσ ππήξραλ. Αιιά φρη ζε ζεκείν λα ζεο ην θαθφ ηνπ άιινπ. 

Τπήξρε κελ αληαγσληζκφο ζηα πιαίζηα ησλ αλζξψπσλ πνπ πνπιάλε ην ίδην πξάγκα 

αιιά κέρξη εθεί. Να ζνπ είπα ν παηέξαο κνπ έθαλε παξέα κε Δβξαίνπο, 

ζπλεξγαδφηαλ, επηθνηλσλνχζε. Γελ ζα βγαίλακε φινη καδί γηα θαγεηφ θαη νη δπν 

νηθνγέλεηεο γηαηί ιεηηνπξγνχζαλ αιιηψο ηφηε ηα πξάγκαηα. ην ζπίηη ηνπο φκσο 

κπνξεί θαη λα καο θαινχζαλ λα πάκε. Μαδεχνληαλ ηφηε πεξηζζφηεξν ζε ζπίηηα νη 

άλζξσπνη. Δπηθνηλσλνχζαλ, κηινχζαλ θαη ζπλεξγάδνληαλ. Με ιίγα ιφγηα είραλ 

ζρέζεηο Δβξαίνη θαη Υξηζηηαλνί ήηαλ ν έλαο θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ άιινπ, ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. ηαλ ινηπφλ θηάλνπκε ζην ζήκεξα ζθέθηνκαη ηη έθαλα; Απιά ην 

βηβιίν κνπ ην ζεψξεζα ρξένο κνπ λα ην γξάςσ, λα γξάςσ φρη κφλν γηα ηνλ πφλν, φρη 

φρη κφλν θάηη ηφζν νδπλεξφ αιιά ηηο θαιέο ζηηγκέο. Απηφ πνπ ζπλαλαζηξεθφκαζηαλ 

ν έλαο ηνλ άιιν πνπ φινη δνχζακε θαη αλαπλέακε θάησ απφ ηνλ ίδην αξηηλφ νπξαλφ. 
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Απηφ ζέισ λα ζπκάκαη θαη έηζη πξέπεη λα ηνπο ζπκάκαη γη‟ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ίζσο δελ ηνπο βνεζήζακε ηφζν φζν ζα έπξεπε; Ήκνπλ θαη κηθξφο δελ μέξσ λα 

ζνπ πσ; Αιιά έπξεπε λα θάλσ θάηη γηα λα απνθαηαζηαζνχλ ηα πξάγκαηα. 

 

-θαη πνηνο είλαη απηόο πνπ επηβάιιεη ηη πξέπεη λα ζπκόκαζηε θαη κε πνηνλ ηξόπν; 

 

-Ννκίδσ ε ίδηα καο ε ζπλείδεζε, λαη ήκνπλ κηθξφο θαη δελ κπνξνχζα λα θάλσ θάηη 

γηα ηνπο θίινπο κνπ, ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, γηα ηνλ θφζκν πνπ γλψξηδα θαη μαθληθά 

ράζεθε, γηα φινπο απηνχο ηνπο ζπκπνιίηεο πνπ είρακε αλαπηχμεη ζρέζεηο, φζεο 

κπνξείο ζε „θείλε ηελ ειηθία πνπ ήκνπλ. θέθηνκαη φκσο… γηα παξάδεηγκα γηαηί λα 

πσ ηψξα πνπ είκαη ηζηνξηθφο κφλν γηα ηνλ πφιεκν; ελλνείηαη φηη ζα πσ θαη γη‟ απηφλ 

αιιά δελ πξέπεη ν θφζκνο λα κάζεη φηη απηφο ν θφζκνο, απηή ε θνηλφηεηα δελ ήηαλ 

θάηη έμσ απφ καο; Ήηαλ κέινο ηεο θνηλσλίαο καο, δνχζακε καδί πεξπαηάγακε ζηνπο 

ίδηνπο δξφκνπο, ελδερνκέλσο κπνξεί λα είραλ αλαπηπρζεί έξσηεο κπνξεί θαη φρη δελ 

ην μέξσ, κπνξεί θάπνηνο λα έκελε θαη θνληά ηνπο ζηε γεηηνληά ηνπ αλ έκελε ζε εθείλν 

ηνπ καραιά. Ζ εβξατθή θνηλφηεηα δελ ήηαλ έλα μέλν ζψκα, θάηη έμσ ζε άιιε πεξηνρή 

ηεο πφιεο. Ήηαλ ελζσκαησκέλε ζηελ πφιε, ζπλδηαιεγφκαζηαλ καδί ηνπο. Δζχ, δελ 

ηα έρεηο δήζεη απηά, έκελα κε βαζαλίδνπλ εδψ θαη ρξφληα. Γη‟ απηφ θαη ζέιεζα λα 

δψζσ απαληήζεηο ζε απηά πνπ κε βαζαλίδνπλ. Δίλαη θξίκα πνπ εζείο ζήκεξα 

αγλνείηε απηφ ην θνκκάηη. Πνηνο έρεη ηελ επζχλε γη‟ απηφ ; Μήπσο εκείο νη ίδηνη; 

κήπσο; πνπ επεηδή ήηαλ θάηη ηφζν νδπλεξφ ην ζπξψμακε πίζσ ζην κπαιφ καο θαη ην 

αθήζακε ζηε ιήζε; Γηαηί δελ κηιάεη θαλείο γη‟ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο; Μφλν έλα 

κλεκείν έρεη ζηεζεί. Μφλν απηφ θαη ηίπνηε άιιν…. 

 

-Καη εζείο βνεζήζαηε ζηε δεκηνπξγία ηνπ κλεκείνπ; 

 

-Μαδί κε ηνλ Κψζηα (ελλνεί ην Βάγηα, ηνλ παιηφ δήκαξρν Άξηαο), ην ζπδεηνχζακε 

θαη γσ ην πξφηεηλα. Καη ν Κψζηαο πήξε ηελ απφθαζε γηαηί πηζηεχακε ην ίδην. Σν 

θάλακε μέξεηο γηαηί; γηα λα ππάξρεη θάηη απηφ πνπ λα δείρλεη φηη έκελαλ απηνί νη 

άλζξσπνη εδψ.//Ο θνπθάο// λαη ππάξρεη θαη ν θνπθάο ε παιηά ζπλαγσγή ηνπο αιιά 
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ήζεια εθεί θνληά ζην θάζηξν πνπ είραλ ηδξχζεη ηελ πξψηε ηνπο ζπλαγσγή. Διπίδσ 

θάπνηα ζηηγκή λα γίλνληαη εηήζηεο ηειεηέο θαη φρη κηα φπσο έγηλε ηφηε ζηα εγθαίληα 

θαη άιιε κηα ηφηε πνπ ήξζε ν Μηδάλ θαη ηέινο. Να πάλε ηα ζρνιεία λα κάζεη θάπνηνο 

ζε απηά ηα παηδηά ηελ ηζηνξία ηεο κηθξήο γιπθηάο καο πφιεο. Γελ θηινδνμψ φιε ε 

πφιε λα κάζεη. Μαθάξη δειαδή αιιά μέξεηο ηη; παο γηα έλα πεξίπαην πεξλάο απφ απηφ 

ην κέξνο θαη βιέπεηο απηφ ην κλεκείν, δελ ζα ζθεθηεί λα ςάμεη ν λένο γηαηί έγηλε εδψ 

απηφ ην πξάγκα;[--] Οη κεγάινη φηαλ ην δνπλ δελ ζα ζπκεζνχλ ααα! Σν κλεκείν ησλ 

εβξαίσλ. Σσλ εβξαίσλ καο! Γηαηί θαη απηνί ήηαλ δηθνί καο γλσζηνί καο, θίινη καο, 

ζπληνπίηεο καο, αδέξθηα καο. Σν ιππεξφ παηδί κνπ είλαη φηη καδεχεηο πιηθφ ηψξα πνπ 

αξθεηνί έρνπλ θχγεη απφ ηε δσή θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζνπ πνπλ πξάγκαηα πνπ αμίδεη 

λα γξαθνχλ. Διπίδσ λα δήζσ ιίγν αθφκε θαη λα ζε βνεζήζσ αλ θαη κε απηά ηα 

θάξκαθα δε λνκίδσ λα αληέμσ πνιχ σζηφζν ζα ζε βνεζήζσ λα δηαβάζεηο αξρεία θαη 

παιηέο εθεκεξίδεο πνπ έρσ θξαηήζεη. Υαίξνκαη πνπ θάπνηνο ζα ζπλερίζεη ην έξγν 

κνπ γηαηί είκαη αξθεηά άξξσζηνο ζα ζε ζεσξψ ζαλ πλεπκαηηθφ κνπ παηδί θαη 

ζπλερίζηξηα.  

(δαθξχδεη ζεθψλεηαη απφ ηελ θαξέθια πνπ κνπ κηιάεη θαη κνπ δίλεη σο δψξν θάπνηα 

απφ ηα βηβιία ηνπ, κεηά απφ δπν κήλεο πέζαλε γηαηί ήηαλ άξξσζηνο). 

 

▬▬ 

 

Γξαπηή πλέληεπμε ηεο Διβίξα Μηδάλ, πξνεξρφκελε απφ απφζπαζκα απφ ην Μέξνο 

20, νδφο :ηειηθή ιχζε αξηζκφο 77004 θαη 182547 απφ ην βηβιίν ηνπ Λάκπξνπ Δ. 

Φσκά
220

 

ηελ θαηνρή ηνπ 1941 δνχζα ζηελ Άξηα κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ (ηνπο γνλείο 

κνπ, ηηο δπν αθφκε αδεξθέο θαη ηα δπν αδέξθηα κνπ).  

Πξψηνο ζηελ ειηθία ήηαλ έλαο αδεξθφο κνπ, κεηά ήκνπλ εγψ θαη 

αθνινπζνχζαλ ν άιινο αδεξθφο κνπ θαη νη κηθξφηεξεο αδεξθέο κνπ. 

                                                           
220

Λάκπξνο Δ. Φσκάο, Αιεζηλέο ηζηνξίεο ηνπηθφ ιεμηιφγην παξνηκίεο αηλίγκαηα θαη άιια 

ζηαρπνινγήκαηα…. ., Άξηα 2011, ζει. 12-34. (12-18) 
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Βξηζθφκαζηαλ ζηνλ ηέηαξην ρξφλν ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο ην 1944 θαη 

ήκνπλ ηφηε 18 ρξνλψλ. Δίρακε πιεξνθνξίεο φηη νη Γεξκαλνί κάδεπαλ Δβξαίνπο απφ 

Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε αιιά δελ πηζηεχακε φηη ζα εξρφηαλ θαη ε ζεηξά καο ζηελ 

Άξηα.  

Μεξηθνί έθεπγαλ ζηα βνπλά κε ηνπο αληάξηεο ηνπ Εέξβα θαη άιινη πάιη 

θξχβνληαλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζηνλ θάκπν. 

Απφ ηελ νηθνγέλεηά κνπ κφλν ν κεγαιχηεξνο αδεξθφο κνπ έθπγε θαη 

θξπβφηαλ ζηελ Αζήλα. Ήηαλ 24 Μαξηίνπ ηνπ 1944. Ήηαλ ζνχξνππν θαη έθαλε θαη 

ιίγν θξχν ζαλ αξρή αθφκα Άλνημεο, φπνπ ήξζε ζην ζπίηη κνπ έλαο αμησκαηηθφο 

ρσξνθπιαθήο, γλσζηφο θπζηθά ηνπ παηέξα κνπ θαη αλ ζπκάκαη θαιά ήηαλ απφ ην 

Καξπελήζη, θαη ηνπ είπε λα πάεη φιε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπ 

Σζνιηά ζηελ πιαηεία Κηιθίο γηαηί ζέιεη λα καο κηιήζεη ν Γεξκαλφο δηνηθεηήο ηεο 

Άξηαο.  

Μάιηζηα δε καο έιεγε λα κελ αλεζπρνχκε αιιά νχηε λα πξνζπαζήζνπκε λα 

δξαπεηεχζνπκε, γηαηί ζα είρακε ζπλέπεηεο. Με ζπλνδεία ινηπφλ ρσξνθπιάθσλ θαη 

Γεξκαλψλ ζπγθέληξσζαλ φινπο ηνπο εβξαίνπο ηεο Άξηαο, πεξίπνπ 350 άηνκα ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν. Ρνχρα θπζηθά δελ πξνιάβακε λα πάξνπκε παξά απηά πνπ 

θνξνχζακε, ηεο επνρήο. 

 Σψξα απφ πνηνλ ζα θηλδπλεχακε αλ δξαπεηεχακε θαηά ηελ ψξα ηεο ζπλνδείαο απηφ 

ήηαλ επλφεην. Καη επλφεην είλαη φηη ν απφ ην Καξπελήζη θαηαγφκελνο θαπεηάληνο 

θπζηθά ζα γλψξηδε ηελ απνζηνιή.  

Σειηθά φκσο εγψ γιίησζα απφ ηνπο Γεξκαλνχο. Απηφο φκσο φρη, γηαηί ηνλ 

ζθφησζαλ φπσο θαη πνιινχο άιινπο δνζίινγνπο. Καλέλαο Γεξκαλφο δελ καο κίιεζε 

εθείλν ην βξάδπ. Απφ ηνλ πνιχ θφζκν πνπ ζπγθεληξψζεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ δελ θξπψλακε. Άξρηζε φκσο ε ηξεκνχια καο, φρη θπζηθά απφ ην 

θξχν αιιά φηαλ άξρηζε λα δηαδίδεηαη απφ ηνπο δηεξκελείο φηη ηελ άιιε κέξα ζα καο 

κεηέθεξαλ ζηελ Αζήλα, θαη απφ ηφηε θαηαιάβακε φηη ζα είρακε ηελ ίδηα ηχρε ησλ 

νκνζξήζθσλ καο, ησλ άιισλ πφιεσλ.  

Σελ άιιε κέξα ινηπφλ καο ζηνίβαμαλ ζε θνξηεγά θαη κεηά απφ αξθεηέο ψξεο, 

ηέζζεξηο έσο πέληε πεξίπνπ, θζάζακε ζην Αγξίλην. Δθεί κεξηθνί ςχρξαηκνη, λέα 

παηδηά δξαπέηεπζαλ. ηε ζπλέρεηα καο έβαιαλ ζε ηξέλα θαη καο πήγαλ ζηελ Αζήλα 

ζην Ρνχθ. Άζιηεο νη ζπλζήθεο ηνπ ηαμηδηνχ καο αιιά θαη ηεο δηακνλήο καο γηα ιίγεο 

κέξεο ζηελ Αζήλα. Δθεί κάζακε φηη ζα καο πήγαηλαλ ζηε Γεξκαλία, λα δνπιέςνπκε 

ζε εξγνζηάζηα, λα θάλνπκε ηε Μεγάιε Γεξκαλία. Μαο έβαιαλ ινηπφλ ζε ηξέλα θαη 
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ζε 15 κέξεο θζάζακε ζην ζηξαηφπεδν «Μπεξθελάνπ» ηεο Πνισλίαο ιίγα ρηιηφκεηξα 

έμσ απφ ην Άνπζβηηο. Μέρξη εθεί φιε ε νηθνγέλεηα κνπ ήκαζηαλ καδί ζε φιν ην 

ηαμίδη. Δθεί καο ρψξηζαλ. Σα αλήκπνξα άηνκα γέξνη- γξηέο θαη παηδηά ηα νδήγεζαλ 

ζε κηα πηέξπγα ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Σα πγηή θαη ηθαλά άηνκα ζε άιιεο νκάδεο. Δγψ 

ήκνπλ πιάη- πιάη κε ηηο κηθξφηεξεο αδεξθέο κνπ. Πήξαλ ηηο δπν αδεξθέο κνπ θαη απφ 

ηα ρέξηα κνπ. Γελ ζα μεράζσ ηε ζθελή φηαλ ηξαβνχζα εγψ ηηο κηθξέο θαη ηξαβνχζαλ 

θαη εθείλνη. Σειηθά, ηηο έραζα θαη δελ μαλάδα πνηέ ηηο κηθξέο κνπ αδεξθέο θαη ηνπο 

γνλείο κνπ. Έρσ δε λα πσ φηη ε δηαινγή απηή γίλνληαλ απφ παιαηφηεξνπο 

θξαηνχκελνπο πνπ εθηεινχζαλ θπζηθά δηαηεηαγκέλε ππεξεζία κε επίβιεςε 

αηκνβφξσλ Γεξκαλψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε πεξηβξαρηφληα ηνπ αγθπισηνχ 

ζηαπξνχ. Μεηά απφ ιίγεο κέξεο ξσηήζακε ηνπο παιαηφηεξνπο Δβξαίνπο 

θξαηνχκελνπο ηη απέγηλαλ νη δηθνί καο πνπ ρψξηζαλ θαη ε απάληεζε ήηαλ: «Ξεράζηε 

ηνπο απηνχο, δε ζα ηνπο μαλαδείηε. Βιέπεηε εθείλνπο ηνπο θνπγάξνπο πνπ θαπλίδνπλ; 

Δίλαη θνχξλνη πνπ ηνπο θαίλε»! Βνπβαζήθακε. Γελ ζέιακε λα ην πηζηέςνπκε. 

Αξρίζακε φκσο λα ην ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη πιένλ δελ ζα βγνχκε απφ εθεί κέζα 

δσληαλνί. Μηα κέξα καο δηέηαμαλ λα γδπζνχκε θαη καο νδήγεζαλ ζε ληνπο θαη 

θάλακε κπάλην. Μαο πήξαλε ηα δηθά καο ξνχρα θαη καο έδσζαλ θφξκεο κε καχξεο 

θαη θάζεηεο γξακκέο θαη κνηάδακε ζα δέβξεο. Γελ δηαθέξακε ζε ηίπνηα απ‟ απηά ηα 

επηπρηζκέλα δψα, κφλν πνπ εκείο ήκαζηαλ ζθιάβνη θαη απηά ειεχζεξα.  

Μεηά απ‟ απηά, ήξζε ε ψξα ηνπ εθ‟ φξνπ δσήο ζεκαδέκαηνο. Σα πάληα ζηε 

δσή ιφγσ ηεο θπζηθήο θζνξάο ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα μεραζηνχλ, αιιά ην ζεκάδη 

ρσξίο λα ην ζέιεηο ην βιέπεηο, ην ςειαθίδεηο θαη ε ηξαπκαηηζκέλε ςπρή ζνπ κέλεη 

πάληα ηξαπκαηηζκέλε. 

Μαο ραξάμαλε ζην έλα ρέξη κεηαμχ αγθψλνο θαη θαξπνχ, έλα αξηζκφ, έλα 

είδνο ηαηνπάδ. Δγψ ήκνπλ θαη είκαη ν αξηζκφο 77004. Μαο ππνρξέσζαλ δε, λα ην 

κάζνπκε ζηα Γεξκαληθά απ‟ έμσ, γηαηί έηζη πιένλ ζα καο θαινχζαλ θη φρη κε ην 

φλνκα καο. Μαο ρψξηζαλ ζε νκάδεο θαη αλαιάβακε εξγαζία θαζαξηζκνχ ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ κέζα θαη έμσ απ‟ απηφ. ηελ είζνδν ηνπ ζηξαηνπέδνπ κηα ηνμνεηδή 

ηακπέια έγξαθε: «Airbeit machtfrei» ηνπηέζηηλ ειιεληζηί «ε δνπιεηά 

απειεπζεξψλεη». Αιιά ε θηινζνθία απηή, κφλν ζηα λνζεξά θαη αλζξσπνθηελψδε 

θεθάιηα ησλ Γεξκαλψλ εθείλσλ, είρε θπηξψζεη εθείλε ηελ επνρή. Θέισ δε λα 

πηζηεχσ φηη θαηά θαηξνχο εκθαλίδνληαη ζε νξηζκέλνπο ιανχο αθφκα θαη ζήκεξα 

ηέηνηα απάλζξσπα θαηλφκελα. Ζ δηαηξνθή καο ήηαλ λεξφβξαζην ξχδη κε ιίγν ςσκί. 

Ο χπλνο καο ήηαλ ζε μχιηλα θξεβάηηα πάλσ- θάησ ζε ηεξάζηηνπο ζαιάκνπο. Ο 
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πεξίβνινο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ήηαλ κε ζπξκαηνπιέγκαηα ςειά ειεθηξνθφξα ζε χςνο 

πεξίπνπ ηξία κέηξα θαη πάλσ απ‟ εθεί θάζε εθαηφ κέηξα ππήξραλ δηπινζθνπηέο κε 

πνιπβφια. Δπνκέλσο, δελ ππήξρε πεξίπησζε απφδξαζεο. Κάπνηνο άλδξαο κηα κέξα 

κπξνζηά κνπ, έπαζε λεπξηθφ θινληζκφ πηάζηεθε απφ ηα ζχξκαηα θαη έκεηλε ζηνλ 

ηφπν απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Άιινο πάιη, έηξεμε λα δξαπεηεχζεη θαη ηνλ 

ηνπθέθηζαλ επί ηφπνπ. Απηή ζα είλαη ε ηχρε ζαο, φπνηνο ηνικήζεη λα δξαπεηεχζεη 

καο έιεγαλ. Κάπνπ- θάπνπ έβιεπα θαη ηνλ αδεξθφ κνπ ζην πξναχιην ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ, πνπ δχζθνια ηνλ δηέθξηλα γηαηί ήηαλ ληπκέλνο ζα δέβξα. Οχηε ιφγνο 

φκσο λα ηνπ κηιήζσ θαη λα αιιάμνπκε θνπβέληα. ην κέζνλ ηνπ ζηξαηνπέδνπ 

ππήξρε εηδηθφο ρψξνο εθηειέζεσλ. Δθεί καο ζπγθέληξσλαλ θαη παξαθνινπζνχζακε 

εθηειέζεηο αλζξψπσλ πνπ αηαθηνχζαλ. Πνιιέο θνξέο καο νδεγνχζαλ θαηά νκάδεο 

θαη εθηφο ζηξαηνπέδνπ γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ. Δθεί νξηζκέλνη ηπρεξνί ηνικνχζαλ θαη 

δξαπέηεπαλ. Αιίκνλν φκσο ζηελ νκάδα εθείλε. Σν βξάδπ θαη ρεηκψλαο, ηνπο άθελαλ 

έμσ ζην πξναχιην, ηνπο θαηέβξεραλ κε κάληθεο λεξφ θαη φιε ηε ρεηκσληάηηθε λχρηα 

ήηαλ έμσ. Πνιινί θνθάισλαλ απφ ην θξχν θαη ην πξσί ήηαλ ζαλ αγάικαηα. Καη απηφ 

γηα παξαδεηγκαηηζκφ. Ο άλδξαο ηνλ νπνίνλ αξγφηεξα παληξεχηεθα ζηελ Διιάδα ήηαλ 

ν αξηζκφο 182547. Ήηαλ ζην ζηξαηφπεδν Άνπζβηηο, ε δε γπλαίθα ηνπ θαη ην κηθξφ 

θνξηηζάθη ηνπ 10 ρξνλψλ ηφηε ήηαλ καδί κνπ, αιιά απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο ηηο 

μερψξηζαλ θαη ηηο νδήγεζαλ ζηνπο θνχξλνπο. Ο άλδξαο κνπ φπσο καο έιεγε, δήισζε 

ζηνπο Γεξκαλνχο ζαλ επάγγεικα πδξαπιηθφο. Μφιηο φκσο ζπγθξφηεζαλ ηελ νκάδα 

ησλ πδξαπιηθψλ ηνλ έζηεηιαλ ζηελ απνζήθε λα πάξεη δηάθνξα εξγαιεία, αιιά απηφο 

φκσο δελ γλψξηδε ηα εξγαιεία θαη έθεξε αιιά αληί άιισλ. Σνλ θαηάιαβαλ φηη είπε 

ςέκαηα θαη ηνλ έδεξλαλ αιχπεηα. Δπελέβεζαλ ηφηε άιινη πδξαπιηθνί θξαηνχκελνη 

θαη είπαλ φηη επεηδή ήηαλ ςειφο θαη γεξνδεκέλνο ηνλ ζέινπκε λα ζθάβεη θαη έηζη 

γιίησζε ην ζάλαην. Έηζη, ινηπφλ θχιεζε ε δσή καο έλα ρξφλν πεξίπνπ. πνηνο 

αξξψζηαηλε ηνλ έζηειλαλ ζηα θξεκαηφξηα. ηγά- ζηγά άξρηζαλ ςίζπξνη φηη νη 

Γεξκαλνί ράλνπλ ηνλ πφιεκν, φπνπ θάπνηα κέξα αθνχζακε θάηη θαλνληέο. Βιέπακε 

δε θαη ηνπο Γεξκαλνχο ιίγν εθλεπξηζκέλνπο. Μηα λχρηα ινηπφλ καο ζήθσζαλ καο 

έβγαιαλ απφ ην ζηξαηφπεδν θαη αξρίζακε λα πεξπαηάκε πάλσ ζε γξακκέο ηξέλνπ κε 

ζπλνδεία Γεξκαλψλ ζηξαηησηψλ. Πεξπαηνχζακε αξθεηέο κέξεο ρσξίο λα μέξνπκε 

πνπ καο πάλε. Κάπνηα λχρηα θζάζακε ζε έλα κέξνο πνπ ππήξρε κηα αρπξαπνζήθε, 

φπνπ καο έβαιαλ κέζα λα θνηκεζνχκε. Σν πξσί μππλήζακε θαη κε κεγάιε έθπιεμε 

είδακε φηη νη Γεξκαλνί θξνπξνί είραλ εμαθαληζηεί. Γελ μέξακε ηη ζπλέβε αιιά θαη 

πνπ λα πάκε. Πξνρσξήζακε θαη θζάζακε ζε έλα ρσξηφ Γεξκαληθφ, ην νπνίν ζρεδφλ 
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είρε εγθαηαιεηθζεί. Πήξακε φκσο ηελ πιεξνθνξία απφ ιηγνζηνχο θαηνίθνπο φηη ν 

πφιεκνο ηειείσζε. Απφ καθξηά αθνχγνληαλ βνπεηφο απηνθηλήησλ θαη ηαλθο. Ήηαλ νη 

Ρψζνη θαη καο είπαλ λα κελ θνβφκαζηε πιένλ θαη λα κπνχκε πξνζσξηλά ζηα 

εγθαηαιεηκκέλα ζπίηηα λα θάκε φηη βξνχκε θαη λα θνηκεζνχκε θαη φηη ζχληνκα ζα 

καο ζηείινπλ ζηηο παηξίδεο καο. Πξαγκαηηθά κπήθακε κε θακηά δεθαξηά άιιεο 

γπλαίθεο ζε έλα αλνηρηφ ζπίηη θαη βξήθακε κέρξη θαη ηξαπέδη έηνηκν κε θαγεηφ. Οη 

λνηθνθπξαίνη ην εγθαηέιεηςαλ κε ηνλ εξρνκφ ησλ Ρψζσλ.  

  Μεηά απφ ιίγεο κέξεο νη Ρψζνη καο θαηέγξαςαλ, καο έβαιαλ ζε ηξέλν θαη 

θζάζακε ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Αζήλα. Έθζαζα θαη ζηελ Άξηα 

ζην ζπίηη κνπ ην νπνίν επηπρψο δελ ην είραλ θαηαιάβεη, φπσο έγηλε κε άιια εβξατθά 

ζπίηηα ηα νπνία θαηνίθεζαλ άιινη Αξηηλνί άζηεγνη. 

Απηά ινηπφλ κνπ ηα είπε απφςε 4 επηεκβξίνπ 2006 ζην ζπίηη ηεο ε Διβίξα 

Μηδάλ, ε νπνία είρε παληξεπηεί ην ακπίλν Γαληήι, ν νπνίνο δελ δεη πηα.  

 

 

 

▬▬ 

 

 

Ηρνγξαθεκέλε ζπλέληεπμε ηεο Νίλα Μώξηο 

«The Life Story of a Holocaust Survivor (Nina Morris)» (δσξεά Paul Morris), 

Αξρείν Ι. Κνηλνηήησλ Δβξατθνύ Μνπζείνπ ηεο Διιάδνο, Απξίιηνο 2016 

(πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία άθνπζα ηε ζπλέληεπμε από ην αξρείν). Η ζπλέληεπμε 

είλαη ζηα αγγιηθά. 

 

-Θα ζαο ξσηήζσ ην όλνκα θαη πνπ γελλεζήθαηε. 

-Σν φλνκα κνπ είλαη Νίλα Μψξηο θαη γελλήζεθα ζηελ Άξηα, ζηελ Ήπεηξν, ζηελ 

Διιάδα. Ζ Ήπεηξνο[--]. 

- θαη πνηέ; 

-ην 1925. 27 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1925. 

- Πείηε κνπ γηα ηα παηδηθά ζαο ρξόληα. 
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-Ήηαλ θαηαπιεθηηθά ρξφληα, φηαλ ήκνπλ λέα ν παηέξαο κνπ ήηαλ λένο θαη ε κεηέξα 

κνπ πνιχ λέα θαη είρακε κηα ππέξνρε παηδηθή ειηθία. 

-Αδέξθηα θαη αδεξθέο; 

-Δίρα λαη[--] είρα δπν αδέξθηα θαη κηα αδεξθή. 

-Θπκάζηε όηαλ ήζαζηαλ κηθξό θνξίηζη; 

-Α! έλα παλέκνξθν κηθξφ θνξίηζη θαη δνχζα κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ, κηα κεγάιε 

νηθνγέλεηα κε ζπγγελείο, πνιχ ελδηαθέξνπζα. Ζ κεηέξα κνπ θαη ν παηέξαο κνπ 

παληξεχηεθαλ.[--]. Ήκνπλ 6 ρξνλψλ, ζπλήζσο 7 μεθηλνχζακε ζρνιεηφ εμαηάμην. 

-Θπκάζηε ηη ξνύρα θνξνύζαηε; 

-Αμηαγάπεηα ξνχρα θαζψο ε κεηέξα κνπ επέιεγε ηα πιηθά απφ ην καγαδί δελ 

ρξεηαδφηαλ λα πάκε ζηα καγαδηά λα αγνξάζνπκε. Δίρακε γπλαίθα πνπ κπνξεί λα 

πεξλνχζε νιφθιεξε εβδνκάδα γηα λα ξάςεη γηα καο. 

-Ση ζπκάζηε γηα ηνπο παππνύδεο ζαο; 

-Χξαίν παξνπζηαζηηθφ, κεγάιε νηθνγέλεηα, είραλ πνιιά θνξίηζηα πνπ ηα είραλ 

θαινπαληξέςεη. 

- Ση ζπκάζηε γηα ηελ νηθνγέλεηα ηεο κεηέξαο ζαο; 

-Α! φρη, φρη ηφζα πνιιά. Ζ νηθνγέλεηα ηεο κεηέξαο κνπ δνχζε ζηελ Κέξθπξα ζ‟ έλα 

λεζί, ήηαλ κηζνί Ηηαινί, κηζνί Έιιελεο Δβξαίνη, φινη ήηαλ Δβξαίνη δελ ππάξρνπλ 

κίμεηο. Ζ κεηέξα ηεο κεηέξαο κνπ είρε 7 παηδηά (γηαγηά), ην φλνκα ηεο ήηαλ Έζζεξ 

(Δζζήξ)[--]. 

-Σν ζπίηη ζαο; 

-Σν ζπίηη ήηαλ παιηφ ηεο κφδαο, δηψξνθν κε έλα φκνξθν θήπν. ηαλ κεγάισζα 

επηζθέθηεθα ην ζπίηη πνπ ν παππνχο κνπ ην άθεζε ζηνλ παηέξα κνπ θαη απηφο ην 

άθεζε ζε κέλα (γειάεη) ζην φλνκα κνπ αιιά εγψ ήκνπλ λέα ηφηε[--]. Ζ γηαγηά 

δηάβαδε ην πξσί, δηάβαδε ην βξάδπ ηζηνξίεο απφ ηε Βίβιν. 

-Σν ζρνιείν; 
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-Γελ είρα ηφζεο πνιιέο θίιεο ζην ζρνιείν, αιιά είρα θίιεο. Ζ κεγαιχηεξε μαδέξθε 

κνπ πήγαηλε ζην ίδην ην ζρνιείν κε „κέλα. Σν φλνκα ηεο ήηαλ Γηνράλα. 

-Μπνξείηε λα ην ζπιιαβίζεηε; 

-Ναη! Γ-Η-Ο-Υ-Α-Ν-Α. Οξηζκέλεο θνξέο πξνθέξεηαη Γηνραλά, εμαξηάηαη πνηνο ην 

πξνθέξεη.  

-Ση θάλεηε ζην ζρνιείν; 

-Χ! έθαλα ηα πάληα! 

-Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε; 

-Ναη! δηάβαδα ηα πάληα, ήκνπλ πνιχ έμππλε. 

-Ήηαλ κεγάιν ζρνιείν; 

-ρη ηδηαίηεξα[--]πήγαηλαλ αγφξηα θαη θνξίηζηα ήηαλ κεηθηφ ζρνιείν. 
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«Αδειθνί κνπ, Υαξκφζπλνλ γεγνλφο ζπγθαιεί εκάο Γηα ηεο πξνζαξηήζεσο ησλ 

ρψξσλ ηνχησλ εηο ην ειιεληθφλ βαζίιεηνλ, εκείο εηζεξρφκεζα ίλα κεηάζρσκελ 

λέαο πνιηηηθήο δηαζήθεο, ηεο δηαζήθεο ηεο ζπληαγκαηηθήο Διιάδνο, έλζα 

άπαληεο νη πνιίηαη νηνπδήπνηε ζξεζθεχκαηνο ίζνη ζεσξνχληαη ελψπηνλ ηνπ 

λφκνπ θαη ελ κφλνλ δίθαηνλ, κηα κφλε δηθαηνζχλε άπαληαο δηέπεη. «Νφκνο εηο 

έζηαη θαη δηθαίσκα ελ έζηαη πκίλ». Καη ησ φληη, εηο νπδεκίαλ ελ Διιάδα 

ππνβάιιεηαη δηάθξηζηλ ην φλνκα ηνπ ηζξαειίηνπ ηνχηνπ δ’ έλεθα ζέινκελ γεπζή 

εληαχζα ηεο πιήξνπο απνιαχζεσο ησλ δηθαησκάησλ θαη εγγπήζεσλ εθείλσλ, αο 

ε θχζηο ελ ηε ςπρή παληφο ζλεηνχ ελεράξαηηελ. Αιι’ φκσο θαηά ηελ θαηλνθαλή 

ηαχηελ πεξίζηαζηλ, κε επηιαζψκεζα, αδειθνί, φηη δένλ λα θαηνξζψζσκελ, ψζηε 

ε Διιάο λα εχξε ελ εκίλ ηέθλα άμηα εαπηήο θαη δηα ηεο ππνηαγήο εηο ηνπο 

παηξίνπο λφκνπο, δηα ηεο εμαζθήζεσο ησλ θνηλσληθψλ αη πνιηηηθψλ αξεηψλ, 

δηα ησλ εκεηέξσλ κφρζσλ θαη ηεο απζηεξάο ηεξήζεσο ησλ πξνζηαγκάησλ ηεο 

ζξεζθείαο εκψλ, ήηηο επηβάιιεη ζεβαζκφλ θαη αθνζίσζηλ εηο ηελ επεκεξίαλ θαη 

δφμαλ ηεο λέαο εκψλ παηξίδνο. Δπινγήζσκελ ινηπφλ, σο αδειθνί, ην φλνκα ηνπ 

Παληνδπλάκνπ Θενχ, αθ’ νχ εμήξηεηαη ε εηκαξκέλε ησλ εζλψλ, ζθηξηήζσκελ 

εθ ραξάο θαηά ηελ ζπκπφζεηνλ ηαχηελ εκέξαλ, ήλ ν Θεφο ελ ησ αηέξκνλη Απηνχ 

νίθησ επέδεημελ εκηλ «αχηε ε εκέξα ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο αγαιιηαζψκεζα θαη 

επθξαλζψκελ ελ απηή» (Φαι. 118,24). Δπινγήζσκελ ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ, 

δηφηη νχηε αίκαηνο θειίο, νχηε ζαλάηνπ ζθηά ηαξάηηνπζη ηελ γαιήλελ ηεο 

ζεκεξηλήο εκψλ ραξκνλήο. «Οπθ ελ δπλάκεη κεγάιε, νπδέ ελ ηζρχη, αιιά ελ 

πλεχκαηί κνπ, ιέγεη Κχξηνο Παληνθξάησξ» (Εαρ, 4-6). ζελ εθθσλήζσκελ, 

αγαπεηνί αδειθνί, χκλνλ επραξηζηίαο, χκλνλ ζσηεξίαο θαη εηξήλεο πςψζσκελ, 

εηο ηνλ νπξαλφλ δηαπχξνπο θαη εηιηθξηλείο επράο ππέξ ηεο εππξαγίαο θαη ηεο 

ηειείαο εθιπεξψζεσο ησλ πφζσλ ηεο Διιάδνο, ήηηο ζήκεξνλ δέρεηαη εκάο εληφο 

ησλ δσνγφλσλ απηήο θφιπσλ, δεψκεζα ηνπ Τςίζηνπ, φπσο επηδαςηιεχε 

επδαηκνλίαλ επί ηνλ θηιφζηνξγνλ βαζηιέα εκψλ Γεψξγηνλ Α’, επί ηελ επηήλ 

βαζηιηζζαλ ιγαλ, επί ηνλ δηάδνρνλ Κσλζηαληίλνλ θαη επί φινλ ηνλ βαζηιηθφλ 

Οίθνλ, σο θαη εγψ ηθεηεχσ Κχξηνλ ηνλ Θεφλ εκψλ, «επινγήζαη πάληαο, ζηήζαη 

ην φλνκα απηνχ εθ’ πκψλ θαη κπξηνπιαζίσο πιεζχλαη πκάο».Εήησ ν βαζηιεχο – 

Εήησ ην ειιεληθφλ έζλνο»
221
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 Δθεκεξίδα Άξηα, έηνο Α‟, αξ. 1. Άξηα 20-09-1881, ζει. 2.  
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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Με επηκλεκφζπλε δέεζε πνπ ηειέζζεθε ην πξσί ηεο Κπξηαθήο, 18 Μαξηίνπ 2012, ζην 

Μλεκείν Δβξαίσλ Μαξηχξσλ θαη θαηάζεζε ζηεθάλσλ πνπ αθνινχζεζε, νινθιεξψζεθαλ νη 

εθδειψζεηο πνπ δηνξγάλσζε ν Γήκνο Αξηαίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μ/Φ χιινγν 

«θνπθάο» γηα ηελ Ζκέξα κλήκεο Αξηηλψλ Δβξαίσλ Μαξηχξσλ ηνπ Οινθαπηψκαηνο.  

Ζ ηειεηή μεθίλεζε ξαββηλεχνληνο ηνπ θ. Μίλνπ Αικπειαλζή πνπ αλέπεκςε ηελ Αζθαβά, 

αθνινχζεζε ην άιπηζκα ηνπ νθάξ θαη νινθιεξψζεθε κε ηελ θαηάζεζε ησλ ζηεθάλσλ.  

ηεθάληα θαηέζεζαλ νη: Μσπζήο Μαγξίδνο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Κεληξηθνχ Ηζξαειηηηθνχ 

πκβνπιίνπ (Κ.Η..), Ηζαάθ Μηδάλ εθ κέξνπο ησλ επηδψλησλ ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο 

Άξηαο, Αιέγξα Μάηζα, Γεληθή Γξακκαηέαο ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο Ησαλλίλσλ, Πίγραο 

Παξέληε, εθπξφζσπνο ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, Μπέιια Ααξψλ, 

εθπξφζσπνο ηνπ Οξγαληζκνχ Πεξηζάιςεσο θαη Απνθαηαζηάζεσο Ηζξαειηηψλ Διιάδαο 

(ΟΠΑΗΔ), Μάθεο Μπαηήο, εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο ησληζηψλ Διιάδνο, Ησζήθ Μηδάλ, απφ 

ηε 2
ε
 γεληά ησλ επηδψλησλ, Γηάλλεο Κνπηζνχκπαο, Πξφεδξνο ηνπ Μ/Φ πιιφγνπ 

«θνπθάο», Βαζίιεο Φαζάο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Άξηαο, Γηάλλεο Παπαιέμεο, 

Γήκαξρνο Αξηαίσλ.  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΓΗΜΟ ΑΡΣΑΙΧΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 

 

 

 

 Άξηα, 19 Μαξηίνπ2012 

Σαρ. Γ/λζε: 

Σαρ. Κψδηθαο: 

Σειέθσλν: 

FAX : 

e-mail : 

 

Πεξηθεξεηαθή νδφο & Απμεληίνπ 

47100 

26810 74615 

26813 62253 

press@arta.gr 
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Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ ζηεθάλσλ ηεξήζεθε ελφο ιεπηνχ ζηγή ζηε κλήκε ησλ Μαξηχξσλ 

ζηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. Ζ θνξχθσζε ηεο ζπγθίλεζεο ήξζε φηαλ ν Ζιίαο 

Φξεδήο, Γηεπζπληήο ηνπ Κ.Η.. θαη γλσζηφο βηνιηζηήο, έπαημε κε ην βηνιί ηνπ, ην κνπζηθφ 

ζέκα απφ ηελ ζπγθινληζηηθή ηαηλία «Ζ Λίζηα ηνπ ίληιεξ». Ζ ηειεηή νινθιεξψζεθε κε ηελ 

αλάθξνπζε ηνπ Δζληθνχ Όκλνπ απφ ηελ Φηιαξκνληθή ηνπ πιιφγνπ «θνπθάο». 

 

Γπν ιφγηα γηα ην Μλεκείν 

 

Σν Μλεκείν αλεγέξζεθε ζηε κλήκε ησλ 324 Διιήλσλ Δβξαίσλ ηεο Άξηαο πνπ εμνληψζεθαλ 

ζηα Ναδηζηηθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη βξίζθεηαη πάλσ ζην ζεκείν πνπ ππήξρε ε 

πξψηε εβξατθή πλαγσγή «Γθξέθα». Ζ δεχηεξε εβξατθή πλαγσγή «Πνπιηέδα» βξηζθφηαλ 

πξνο ην ηέινο ηεο νδνχ Μαθξπγηάλλε. Σν 1994 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ εηζήγεζε 

ηνπ αεηκλήζηνπ Γεκάξρνπ Αξηαίσλ Κσλ/λνπ Βάγηα έιαβε νκφθσλε απφθαζε θαη έδσζε ζην 

επξπρψξην πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ πχιε ηνπ θάζηξνπ ηελ νλνκαζία «πιαηεία Δβξαίσλ 

Μαξηχξσλ». Ζ αλέγεξζε ηνπ Μλεκείνπ μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηνπ Κσλ/λνπ Βάγηα θαη 

νινθιεξψζεθε ηελ πεξίνδν ηνπ πξψελ Γεκάξρνπ Παλαγηψηε Οηθνλνκίδε. Σα 

απνθαιππηήξηα έγηλαλ ζηηο 4 Ηνπιίνπ 2004 ζε ζπλεξγαζία κε ην Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ 

πκβνχιην Διιάδαο. Καηά ηελ εθδήισζε ησλ απνθαιππηεξίσλ ν ηφηε Πξφεδξνο ηνπ Κ.Η.. 

θ. Μσπζήο Κσλζηαληίλεο ζηνλ ζχληνκν ραηξεηηζκφ ηνπ είρε αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Παξαδίδνληαο ζηελ επιάβεηα ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ, ην ζεκλφ ηνχην Μλεκείν ζηελ πφιε 

ηεο Άξηαο, πνπ ππήξμε ην ιίθλν πινχζηαο εβξατθήο παξάδνζεο θαη αγαζήο ζπκβίσζεο 

Υξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ ζηελ θνηλή πνξεία ηνπο γηα ηελ πξφνδν ηεο πεξηνρήο, ν Διιεληθφο 

Δβξατζκφο εχρεηαη φπσο απηή απνηειέζεη πεγή δηδαγκάησλ θπξίσο γηα ηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο. «Αησλία ηνπο ε κλήκε».  
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ, ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ – ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ 

Kθαηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ ησλ Γεκόζησλ αγαικάησλ θαη ησλ κλεκείσλ ηεο Άξηαο θαη 

πξνζέγγηζή ηνπο σο επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ κλεκνληθώλ ηόπσλ θαη δπλακηθώλ πεδίσλ δξάζεο 

 

Μλεκείν/ Άγαικα 

Αλαθνξά Ολνκαζίαο ηνπ:                                        Θεκαηηθή Καηάηαμε: 

Μλεκείν Δβξαίσλ                                                                      Ηζηνξηθφ  

 

 

Πόιε: Άξηα 

 

Σνπνζεζία πνπ έρεη αλεγεξζεί: 

Πιαηεία Δβξαίσλ ζην θάζηξν 

 

Με Πξσηνβνπιία: Κ. Σζηιηγηάλλε θαη  

Κ. Βάγηα 

Με έγθξηζε: Κ. Βάγηαο 

 

 

 

 

 

 

 

                             ηνηρεία ηνπ Μλεκείνπ/Αγάικαηνο 

 

Υξόλνο θαηαζθεπήο:2003 

Υξόλνο Σνπνζέηεζεο:2004 

Γηαζηάζεηο:1,80m x 1,10 m 

 

Τιηθό θαηαζθεπήο: 

κάξκαξν 

Δπηγξαθηθά ηνηρεία: <<ΣΖ ΜΝΖΜΖ ΣΧΝ 324 ΔΛΛΖΝΧΝ ΔΒΡΑΗΧΝ ΣΖ ΑΡΣΑ ΠΟΤ 

ΔΞΟΝΣΧΘΖΚΑΝ ΣΑ ΝΑΕΗΣΗΚΑ ΣΡΑΣΟΠΔΓΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ. ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ- 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΗΡΑΖΛΗΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ>>. Πάλσ ζην βηβιίν είλαη γξακκέλε ε θξάζε «ΠΟΣΔ 

ΠΗΑ» 

 

Σειεηέο θαη ενξηαζκνί: Έρνπλ γίλεη θάπνηεο εθδειψζεηο απφ ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο 

πνπ λα αθνξνχλ ηε κλήκε ησλ Δβξαίσλ. 

 

Θέκα ηνπ κλεκείνπ/αγάικαηνο θαη ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ. 

Αθνξά ηε λχρηα ηεο 24
εο

 Μαξηίνπ πνπ νη Γεξκαλνί ζπγθέληξσζαλ φινπο ηνπο Δβξαίνπο 324  

Οηθνγέλεηεο γηα λα ηνπο ζηείινπλ ζηα θξεκαηφξηα 
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Αθίζα 
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Φσηνγξαθίεο απφ ηηο εθδειψζεηο θαηάζεζεο ζηεθάλσλ. 

 

*Ζ θσηνγξαθία ηνπ εμσθχιινπ κνπ παξαρσξήζεθε απφ ην Γεκαξρείν Άξηαο, απφ ην αξρείν ηεο 

εθδήισζεο ηνπ 2012 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζχιινγν «ΚΟΤΦΑ». 


