
 
 

 

  

 

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

ΤΗΝ ΟΔΟ 

ΔΙΣΤΟΜΟΥ… 
Εμπνεόμαστε… 

«Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ Η 
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 

Προσεγγίζοντας τραυματικές 
στιγμές της Ιστορίας: Ολοκαύτωμα-

Θυσία Διστόμου 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Με αφετηρία την οδό Διστόμου 

Πρόλογος 

Οδός Διστόμου 

Παράλληλες Ιστορίες 

Μαρτυρίες 

Εντυπώσεις 

Δημιουργική γραφή 

Ακροστιχίδες 

Οι νέοι αποφασίζουμε 

Αντί επιλόγου 

Η ομάδα μας 

Ευχαριστίες 

 

 

 

 

Τα κείμενα του λευκώματος είναι μια απόπειρα δημιουργικής 

γραφής των μαθητών της ομάδας με αφετηρία τη μνήμη. 

 

  



 
 

 

ΚΑΘΕΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΦΟΡΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΜΑΣ… 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Επί 17 χρόνια Γυμνάσιο της Αθήνας επισκέπτεται το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου! 

 

 

6 Απριλίου 2017 

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, από την οδό Διστόμου στον Κολωνό ξεκινούν δύο πούλμαν γεμάτα μαθητές. 
Προορισμός της μονοήμερης εκδρομής τους είναι το Δίστομο Βοιωτίας - ναι, από ...Δίστομο, σε ...Δίστομο! 
Είναι οι μαθητές μιας τάξης του 52ου Γυμνασίου Αθήνας- ενός σχολείου που επί 17 χρόνια, πραγματοποιεί 
επίσκεψη -προσκύνημα στη μαρτυρική κωμόπολη και το παρακείμενο Βυζαντινό Μοναστήρι του Οσίου Λουκά! 
Έτσι έγινε και φέτος. Με τις χαρούμενες φωνές και τα πειράγματα των μαθητών και των μαθητριών ζωντάνεψαν 
το ηλιόλουστο Δίστομο και το χώρο μεταξύ των Μουσείων, καθώς φέτος οι καθηγητές συμπεριέλαβαν στο 
πρόγραμμα, εκτός από το Μαυσωλείο και το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού και ξενάγηση στην πλούσια 
Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού! 
               «Από την πρώτη στιγμή, οι καλύτεροι πρεσβευτές της εκδρομής ήταν οι μαθητές που την προηγούμενη 
χρονιά είχαν έρθει επίσκεψη στο Δίστομο!». «Εκτός από την ίδια την απάνθρωπη, βάρβαρη σφαγή αμάχων, αυτό 
που τους εντυπωσιάζει πιο πολύ είναι η εικόνα με τα κρανία των νεκρών...ανάμεσά τους και πολλών παιδιών, 
μωρών...Είναι ένα μάθημα για την Ειρήνη, κατά του Πολέμου - μπροστά στα μάτια τους! Το άλλο που τους 
εντυπωσιάζει είναι το ξεκλήρισμα ολόκληρων οικογενειών ...» 
Τα βουρκωμένα μάτια πολλών μαθητών και μαθητριών μετά την ξενάγηση ήταν μια ''άλλη εικόνα'' σε σχέση με 
αυτή των μαθητών που σαν λεφούσι έβγαιναν μισή - μια ώρα πριν από τα λεωφορεία… απαράλλαχτα ίδια με 
αυτή των παιδιών του Γυμνασίου της γειτονικής Λιβαδειάς- πρωτεύουσας του νομού - που είχαν προηγηθεί.... και 
άλλων 150 μαθητών που οι εθελοντές λειτουργίας του Μουσείου, αναμένουν αύριο Παρασκευή...  
       

(από τον τοπικό τύπο) 

 

 

 
 

Η Μνήμη κάνει το ταξίδι της γενιά - γενιά, μέσα από τους μαθητές... 

  



 
 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
«Τρέφονται πάντες οι ανθρώπινοι νόμοι υπό ενός…του θείου» (Ηράκλειτος) 

“Ne meurent et ne vontenenfer que ceuxdont on ne se souvient plus. . L’ oulbiest la ruse du diable” 

Le moine le l’ abbaye de Saint Deni “Rigord”. 

(Πεθαίνουν και πάνε στην κόλαση μόνο αυτοί που δεν θυμόμαστε) 

Η λήθη είναι τέχνασμα του διαβόλου. 

Η λήθη σκοτώνει. Η αιώνια ζωή υπάρχει στο βαθμό που οι άνθρωποι μεταδίδουν την ανάμνηση και τη 
μνήμη  μιας  εξαφανισμένης  ύπαρξης.  Η  ανθρωπότητα  κατά  τη  διάρκεια  του  Β’  Παγκοσμίου  Πολέμου 
αγωνίστηκε  για  την  επικράτηση  των  δημοκρατικών  ιδεωδών  και  την  αναγνώριση  των  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,  προκειμένου  να  τεθεί  τέρμα  στη  βία  και  την  αυθαιρεσία∙  έθαψε  και  έκλαψε  χιλιάδες 
νεκρούς  που η θύμησή τους είναι πάντοτε ζωηρή στο μυαλό μας.  

Κατά την ελληνική μυθολογία στο Μαντείο του Τροφωνίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Λειβαδιάς, 
υπήρχαν δύο πηγές. Η μια ήταν αφιερωμένη στη Λήθη, απ’ όπου έπιναν όσοι κατέβαιναν στο Μαντείο για 
να λησμονήσουν το παρελθόν. Η άλλη ήταν αφιερωμένη στη Μνημοσύνη απ’ όπου έπιναν όσοι ανέβαιναν 
από το Μαντείο για να θυμούνται όσα άκουσαν.  

Αυτή η αλληγορία είναι πάντα επίκαιρη. Κάποιοι ήπιαν από την πηγή της Λήθης και λησμόνησαν τα δεινά 
που υπέφερε ο κόσμος από τον όποιο κατακτητή. Άλλοι έχουν πιει από την πηγή της Μνημοσύνης∙ έτσι 
τιμούν  αιώνια  τη  μνήμη  των  χιλιάδων  αγωνιστών  και  θυμάτων  που  έδωσαν  τη  ζωή  τους  για  την 
ανεξαρτησία και την τιμή της πατρίδας τους. Η μνήμη λοιπόν διατηρεί πάντα στην ψυχή μας άσβεστη τη 
φλόγα  της  θυσίας  για  τα  υψηλά  ιδανικά  της  ελευθερίας,  της  δικαιοσύνης,  της  δημοκρατίας  και  του 
ανθρωπισμού. Ιδανικά  που γεννήθηκαν και ωρίμασαν στην Ελλάδα αποκτώντας χαρακτήρα 
πανανθρώπινο όταν βέβαια επικρατούν η ειρήνη, η διεθνής συνεργασία, η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. 
Όταν «[….] και ου λήψεται έθνος επ’ έθνος μάχαιραν, και ου μη μάθωσιν έτι πολεμείν» (τα έθνη δεν θα 
σηκώνουν το σπαθί τους το ένα ενάντια στο άλλο και δεν θα κάνουν πια πόλεμο, Ησαιας,2,4) 

Σήμερα  δεν  αρκεί  να  νιώθουμε  αποτροπιασμό  για  τις  σκοτεινές  σελίδες  της  ιστορίας.  Εκείνο  που 
χρειάζεται είναι να θυμόμαστε ότι τα εγκλήματα στην ιστορία δεν γίνονται μόνο από όσους τα εκτελούν. 
Οι μέρες μνήμης των Ολοκαυτωμάτων πρέπει να είναι μέρες μνήμης, διδαχής και διαρκούς εγρήγορσης 
της  συνείδησης.  Όλοι  μας  έχουμε  υποχρέωση  απέναντι  στους  αγώνες  των  προγόνων  μας,  να  μην 
αδιαφορήσουμε ούτε να ανεχθούμε τέτοια φαινόμενα, αλλά με σύνεση, νηφαλιότητα και κριτική σκέψη 
να υπερασπίσουμε τις αξίες που προάγουν τη δημοκρατία, προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 

Τα μαρτυρικά χωριά που δοκιμάστηκαν από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις ως τόποι μνήμης θα πρέπει 
να αποτελούν μέτωπο αφύπνισης και αντίδρασης ενάντια στην επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων. Σ΄ ένα 
μαρτυρικό τόπο, το Μαουτχάουζεν μια αναθηματική στήλη υπενθυμίζει «Εμάς μη μας ξεχνάς. Γιατί η λήθη 
του κακού είναι η άδεια για την επανάληψή του». 

ΑΝΝΑ 



 
 

 

Άποψη του χωριού μια ειρηνική ανοιξιάτικη μέρα 

Μουσείο Ολοκαυτώματος

 

Οι επιζήσαντες μας έβαλαν στο σπίτι τους 

Τους ευχαριστούμε που μας άνοιξαν την καρδιά τους. 

  



 
 

 

 

ΟΔΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ… 
 

Περπατώ στον Κολωνό…είναι δίπλα στο σχολείο μου…όλο περίεργα ονόματα έχουν αυτοί οι 
δρόμοι…ποιος τα σκέφτηκε άραγε…τι συμβολίζουν… 

Δίστομο…πού είναι αυτό άραγε; Τοπωνύμιο; Και γιατί το κάναμε δρόμο; 

Ξαφνικά μια σκιά με πλησιάζει…γιαγιά είναι και φοράει ολόμαυρα…τα μάγουλά της είναι χαρακωμένα 
από τα χρόνια και τα κλάματα…το βλέμμα της φοβισμένο αλλά αποφασιστικό…Ξεκληριστήκαμε…μου 
ψιθυρίζει… Ποιοι; Τι έγινε; Ρωτάω με απορία…το ’44…μουρμουρίζει…κανείς δεν το περίμενε…κατοχή, 
φόβος, αλλά και ελπίδα…δεν μπορείμ θα ερχόταν η λευτεριά…και ήρθε η μαύρη μέρα…10 Ιούνη 
ήτανε…δεν το περιμέναμε…ανυποψίαστοι ήμασταν…και δεν έμεινε κανείς…Όσοι ζούσαν κοντά στην 
πλατεία σκοτώθηκαν όλοι…θυσία στην απανθρωπιά των βαρβάρων…το αίμα μπλέχτηκε με τη 
λάσπη…στα κατώγια μπερδεύτηκε με το κρασί…και το χωριό μύριζε την αποφορά του θανάτου…Όσοι 
ζήσαμε, φύγαμε…στα βουνά…πονεμένοι και απόκληροι…αυτό είναι το Δίστομο…να το θυμάσαι… 

Η σκιά χάθηκε, τόσο ξαφνικά όσο είχε έρθει…πήγα σπίτι και άρχισα να ψάχνω…ελληνική 
κατοχή…Δίστομο 1944… 

ΟΛΓΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τα κορίτσια μου πένθος στους αιώνες έχουν… 

Ελύτης, Άξιον Εστί 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Όπου κι αν πας θα συνηθίσεις 

Μόνο στις αναμνήσεις σου σκοντάφτεις» 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ …ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΛΙΝΤΙΤΣΕ-ΔΙΣΤΟΜΟ-ΟΡΑΝΤΟΥΡ 

Οι τρεις πόλεις αδερφοποιήθηκαν…φώναξαν ότι η μοίρα όλων των λαών είναι κοινή…και 
αποφάσισαν όλοι μαζί να αγωνισθούν για την ειρήνη και τον ανθρωπισμό… 

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ…ΠΟΥΘΕΝΑ…. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Λίγα λόγια για το Δίστομο 
 

«Η Αμβροσσος ευρίσκεται εις την ρίζα του Παρνασσού, αλλ’ εις την αντίθετον από τους Δελφούς 
πλευράν. Το όνομα της πόλεως, λέγουν, ελήφθη από τον ήρωα Άμβροσσον. Οι Θηβαίοι όταν ήρχισαν τον 
πόλεμον κατά των Μακεδόνων και του Φιλίππου, περιτείχισαν την Άμβροσσον με διπλούν τείχος 
κατασκευασμένον με εντόπιον στερεώτατον λίθον μαύρον» 

«Δυτικά της πόλης, στον δρόμο που οδηγεί στα σημερινά Άσπρα Σπίτια, συνάντησε ιερό της Δικτυνναίας 
Αρτέμιδος (των διχτύων) με μεγάλο άγαλμα της Θεάς από μαύρο λίθο, αιγυπτιακής τεχνοτροπίας, που οι 
Αμβροσσείς τιμούν υπερβολικά» 

«Λόγω της θέσης της η πόλις καταστράφηκε αρκετές φορές, κυρίως κατά τη διάρκεια των ιερών 
πολέμων, μεταξύ Βοιωτών και Θεσσαλών». 

(από τον Παυσανία, Φωκικά, 36-37) 

 

Το Δίστομο έχει κτισθεί στα ερείπια της αρχαίας πόλης Αμβρόσσου, όπως αναφέρει ο περιηγητής και 
ιστορικός Παυσανίας. Η Αμβροσσος δεν γνωρίζουμε πότε αλλάζει όνομα, ούτε και πότε παίρνει την 



 
 

 

σημερινή ονομασία Δίστομο. Στην ιστορία της γνώρισε πολλές καταστροφές από τους επίδοξους 
κατακτητές, μεταξύ των οποίων ο Ξέρξης, ο Φίλιππος ο Β’ και αργότερα οι Ρωμαίοι. Η περιοχή του 
Διστόμου κατοικείται αδιαλείπτως από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, παρά τις κατά καιρούς 
επιδρομές. Επί Βυζαντίου Γότθοι, Ούννοι και Σλάβοι την κατέκτησαν κατά περιόδους, για να 
ακολουθήσουν Φράγκοι, Ενετοί, Καταλανοί και Τούρκοι. 

Το Δίστομο είναι ημιορεινή κωμόπολη στο νοτιοδυτικό τμήμα της επαρχίας Λιβαδειάς του νομού 
Βοιωτίας. Από το 2010 είναι έδρα του δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας. Η ομώνυμη δημοτική 
ενότητα αποτελείται από τους οικισμούς Διστόμου, Παραλίας Διστόμου και Αγίου Νικολάου. Ο 
πληθυσμός του οικισμού, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είναι 1.589 κάτοικοι. Βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό τμήμα του νομού Βοιωτίας, χτισμένο σε μία μικρή πεδιάδα που εκτείνεται ανάμεσα στα 
όρη Κίρφη, Παρνασσός και Ελικώνας. Απέχει 160 χιλιόμετρα από την Αθήνα, 25 χιλιόμετρα από τη 
Λιβαδειά, 13 χιλιόμετρα από την Αράχοβα και 15, περίπου, χιλιόμετρα από τη Δεσφίνα.  
 
 

 
 
 
ΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ ΣΗΜΕΡΑ. 
Το Δίστομο επέζησε. Όσοι από τους κατοίκους επέζησαν έκαναν τον πόνο τους κουράγιο, το κλάμα και 
την οδύνη τους δημιουργία. Αξιοποίησαν τα κοιτάσματα του βωξίτη που υπήρχαν στην περιοχή και έτσι 
σιγά-σιγά άρχισε να ζωντανεύει. Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξή του στις αρχές της δεκαετίας του ’60 με τη 
δημιουργία του εργοστασίου του αλουμινίου στην περιοχή. 

Σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα απασχόλησης γιατί τα αποθέματα του βωξίτη άρχισαν να 
εξαντλούνται, οι εταιρείες έκλεισαν. 

Μέσα σε όλα αυτά το Δίστομο παλεύει να ξεπεράσει τα προβλήματά του δημιουργώντας απασχόληση 
και σε άλλους τομείς της οικονομίας που υπάρχουν προϋποθέσεις, όπως γεωργία και τουρισμό. 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 



 
 

 

Η σφαγή του Διστόμου ξεκίνησε Σάββατο 10 Ιουνίου του 1944. Τα 65 στρατιωτικά φορτηγά των 
Γερμανών υπερτερούσαν. Το Δίστομο ήταν ήρεμο παρά κάποιες κινήσεις ανταρτών. Τους καθησύχαζε ο 
πίνακας των Γερμανών που είχαν αναρτήσει στην είσοδο του χωριού με την παραγγελία «Να μην θιγεί 
το χωριό αυτό γιατί ήταν φιλήσυχο και νομοταγές». Πόσο ανύποπτοι…. 

Η αλήθεια υπήρξε τραγική… 

Σφαγιάστηκαν παιδιά…τους σκότωσαν όλους ανεξαρτήτως με μαχαίρι…ξεκοίλιασαν μια έγκυο πριν τη 
σκοτώσουν και απέσπασαν το βρέφος…ένα παιδάκι τριών χρονών το βρήκαν με τα εντόσθια τυλιγμένα 
στο λαιμό του. Και στο στόμα του είχε ό,τι απέμεινε από το μαστό της μητέρας του…βίασαν γυναίκες, 13, 
20 χρονών…τις ντρόπιασαν…και μετά τις έσκισαν μαχαιρώνοντας την κοιλιά από πάνω προς τα κάτω… 

Ένα πεντάχρονο παιδί το φόνευσαν με μαχαίρι, αφού πρώτα το βασάνισαν κόβοντας λωρίδες κρέατος 
από τους βραχίονες και τις κνήμες… «δε με κατατρέχει τόσο η ιδέα του θανάτου του παιδιού μου, όσο η 
εικόνα του αφάνταστου μαρτυρίου του», λέει ο πατέρας… 

 

Μαρτυρία της Έλλης Αδοσίδου 

Από το βιβλίο του Λάππα, Η σφαγή του Διστόμου 

ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΝΝΑ-ΑΓΓΕΛΑ-ΤΖΟΥΛΙΑ 

 

 

 

Παντού επικρατούσε πανικός. Ο ήχος του πολυβόλου τρομοκρατούσε τους πολίτες. Οι Γερμανοί 
έσφαζαν τους κατοίκους χωρίς να γίνονται εξαιρέσεις. Έμπαιναν στα σπίτια με τη βία και εκτελούσαν 
όποιον έβρισκαν. Από την άλλη λίγοι Γερμανοί προσπαθούσαν να βοηθήσουν και να σώσουν όποιον 
μπορούσαν. Μερικοί από τους κατοίκους είχαν καταφύγει στα βουνά τρομοκρατημένοι, φοβούνταν να 
επιστρέψουν στο χωριό τους σε περίπτωση που γυρνούσαν οι Γερμανοί. Τελικά γύρισαν στον τόπο τους 
μετά από τρεις μήνες. Πολλοί έβλεπαν συγγενείς τους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια τους. Οι νεκροί 



 
 

 

ήταν αναρίθμητοι. Αναγκάζονταν να θάβουν την οικογένεια και τους φίλους τους σε μαζικούς τάφους 
στην αυλή τους σπιτιού τους. Επικρατούσε νεκρική σιωπή και πόνος. Αρκετοί από αυτούς 
αποχωρίζονταν τους νεκρούς αγκαλιάζοντας για τελευταία φορά τα πτώματά τους βαμμένα με αίμα.  

Το Δίστομο επηρεάζεται από αυτή την ιστορία ακόμα και σήμερα. Οι επόμενες γενιές συγκλονισμένες 
τιμούν την ιστορία του τόπου τους μέσα από εκδηλώσεις.  

      ΑΝΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ–ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΣΤΕΛΛΑ-ΦΑΝΗ-
ΕΛΙΝΑ-ΜΠΑΜΠΗΣ 

 

 

 

 

  



 
 

 

Ένα τραγούδι για το Δίστομο 
Το Δίστομο το σφάξανε 

απόγευμα Σαββάτου 

οι Γερμανοί κατακτητές  

οι γέννες του θανάτου. 

Έμβρυα, νήπια, μωρά  

κοπέλες, παλικάρια 

μακελεμένα κείτονταν  

στα έρμα αγκωνάρια. 

Οι λύκοι και οι τσάκαλοι  

λουφάξανε στους λόγγους 

σαν ράγισε ο ουρανός 

από μανάδων βόγγους. 

Αυλές, σοκάκια και σπαρτά 

πνιγήκανε στο αίμα 

και ο ήλιος γέμισε πληγές 

και έγινε ο κόσμος ψέμα. 

Να βρείτε Γιώργο και Ζωή, 

Φροσύνη και Γιαννάκη, 

το Χανς, το Γιόχαν και τον Γιολ 

στου μίσους το χαντάκι. 

Με τα σφαγμένα νιάτα σας 

ντύστε τον πανικό τους  

να γίνει αγάπη και έρωτας 

όλος ο ναζισμός τους. 

 

Στίχοι :Στάθης Σταθάς 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΥΜΑΤΩΝ ΝΑΖΙΣΜΟΥ  ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ 

  



 
 

 

ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; 
 

ΧΑΪΝΤΣ ΖΑΜΠΕΛ: Διοικητής της ομάδας εφόδου των SS στη Λειβαδιά. Συνελήφθη από τους 
Γάλλους στη Γερμανία και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Παρέμεινε στις ελληνικές φυλακές έως το 1953. Η 
κυβέρνηση της τότε Δυτικής Γερμανίας άσκησε έντονες πιέσεις για την αποφυλάκισή του και ο 
γερμανικός Τύπος της εποχής τον χαρακτήριζε «τελευταίο Γερμανό αιχμάλωτο πολέμου στην Ελλάδα». Η 
Ελλάδα τον άφησε ελεύθερο έπειτα από διαβεβαιώσεις ότι θα συνεχιζόταν η δικαστική διαδικασία στη 
Γερμανία. Απαλλάχτηκε από την πρώτη «έρευνα» (1953-1954) γιατί ο Γερμανός δικαστής έκρινε ότι δεν 
αποδείχθηκε η συμμετοχή του στη σφαγή στο Δίστομο και στο Καλάμι. Μια δεύτερη έρευνα έγινε το 
1969, αλλά η εισαγγελία του Μονάχου απεφάνθη ότι τα εγκλήματά του είχαν παραγραφεί ήδη από το 
1964.  

ΚΟΥΡΤ ΡΙΚΕΡΤ: Διοικητής του 1ου Τάγματος του 7ου Συντάγματος Τεθωρακισμένων Γρεναδιέρων 
των SS που είχε εγκατασταθεί στη Λειβαδιά από την 1η Ιουνίου 1944 για «λόγους ασφαλείας της 
περιοχής». Έδωσε τη διαταγή για την επιχείρηση στο Δίστομο. Η υπόθεσή του ερευνήθηκε μαζί μ’ αυτή 
του Ζάμπελ και απαλλάχτηκε κι αυτός λόγω παραγραφής. 

 



 
 

 

Και η άλλη πλευρά… 
 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

 
  



 
 

 

Πήγαμε και στην Υπάτη 
 

     Η Υπάτη αριθμεί ζωή 2.500 χρόνων. Ο όρος «Υπάτη» προέρχεται ίσως από τον υπερθετικό βαθμό του 
επίθετου «υπέρτατος» ή «ύπατος» σημαίνοντας τη  δεσπόζουσα θέση της πόλης  στην περιοχή. Η πόλη 
αναφέρεται  και  ως    «Ύπατα»  -λέξη  με  την  οποία  νοούνται  όροι  όπως,  τείχη,  οικήματα,  δωμάτια.  Ο 
Ηλιόδωρος την ονομάζει «Θετταλικής μοίρας το ευγενέστατον» που δια μέσου των αιώνων διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο. 
    Η Υπάτη κατά τα χρόνια της ακμής της αριθμεί 60.000 κατοίκους με πρώτους κατοίκους τη φυλή των 
Αινιάνων. Η πρωτεύουσα των Αινιάνων είναι πόλη πολύ αρχαία· μνημονεύεται για πρώτη φορά από τον 
Αριστοτέλη  (384  -  322  π.Χ.):  «της  καλουμένης  Αινιακής  χώρας  περί  την  ονομαζόμενη  Υπάτην  λέγεται 
παλαιά  τις  στήλη  ευρεθήναι»  (Αριστοτ.  περί  θαυμ.  άκουσμ.  κεφ.  145).  Η  πόλη  γνωρίζεται  ως:  Υπάτη, 
'Υπατα,  Υπάτα,  Υπατία.  Αποτελεί  και  τόπο  δράσης  στο  έργο  «Μεταμορφώσεις»    του  επιλεγόμενου  
Πλατωνικού  και Σοφιστή Λεύκιου  Απουήλιου. Από τον 8ο αι. μ.Χ. μέχρι το 1453 ονομάζεται  Νέαι Πάτραι 
και  μέχρι  το  1833  αποκτά  τις  ονομασίες:  Νέαι  Πάτρεαι,  Νεοπάτρα,  Πάτρα,  Νέαι  Πάτραι  της  Ελλάδος, 
Πατρατζίκιον. Σήμερα φέρει το αρχικό, παλιό της όνομα, Υπάτη.   
Οι κάτοικοί της προσφωνούνται Υπαταίοι (ή και Υπατέοι), Νεοπατρινοί, Πατρατζικιώτες. 
   Στα χρόνια του  Ιουστινιανού του Α' (527 - 565 μ.Χ.) κτίζεται στην πόλη φρούριο που χρησιμοποιείται και 
κατά τη Φραγκοκρατία.  Κατά την μάχη του Σπερχειού εναντίον των Βουλγάρων, καταδιωκόμενο 
βουλγαρικό στρατιωτικό τμήμα, βρισκόμενο σε οικισμό βοσκών κοντά στις Νέες Πάτρες φωνάζει κατά την 
παράδοσή του «βόγο-μιλ» (παραδινόμαστε). Έτσι ο συγκεκριμένος οικισμός ονομάζεται «Βογόμυλοι» ή 
«Βογομίλου». Κατά τη Φραγκοκρατία η πόλη των Νέων Πατρών εντάσσεται στη βαρωνία του Ζητουνίου 
(Λαμία). Μετά τη μάχη του Ελβασάν (1217) οι Φράγκοι εκδιώκονται από την πόλη από τον δεσπότη της 
Ηπείρου Θεόδωρο Άγγελο Κομνηνό. 
  Το 1237 οι Νέαι Πάτραι, όπως και όλο το δεσποτάτο της Ηπείρου, περνά στα χέρια του Μιχαήλ Β' 
Άγγελου Κομνηνού και από το 1259 ανήκει στο  Μιχαήλ Παλαιολόγο. Το 1271 ο Ιωάννης Α' Δούκας 
Άγγελος  ορίζει την Νέα Πάτρα έδρα του δεσποτάτου του. Η πόλη καταλαμβανόμενη από  τους 
Καταλανούς  αποτελεί το Δουκάτο των Νέων Πατρών. Το δουκάτο καταλαμβάνεται το 1365 από τους 
Αλβανούς που εκδιώκονται αργότερα από το Ματθαίο Μογκάδα διορισμένο επίτροπο του δουκάτου από 
το Φρειδερίκο Γ΄, βασιλιά της Σικελίας. Μετά το θάνατο του Φρειδερίκου το 1378, η Νέα Πάτρα 
υποτάσσεται στο στέμμα της Αραγωνίας.   
        Η  Νέα Πάτρα καταλαμβάνεται το 1393 από το Σουλτάνο Βαγιαζίτ και  μετονομάζεται σε 
«Πατρατζίκι», δηλαδή Μικρή Πάτρα. Οι Οθωμανοί εκδιώκονται το 1402 από το δεσπότη της 
Πελοποννήσου Θεόδωρο και επιστρέφουν το 1414 επί Μωάμεθ του Α'. Το 1416, μετά την ήτα των 
Τούρκων από τους Βενετούς στην Καλλίπολη η Νέα Πάτρα γίνεται βυζαντινό έδαφος. Αργότερα επί του 
Μουράτ του Β' ολόκληρη η Στερεά Ελλάδα  γνωρίζει την οθωμανική κυριαρχία. Το Πατρατζίκι, καζάς, 
υπάγεται  διοικητικώς στο σαντζάκι της Ναυπάκτου που ανήκει στο βιλαέτι ή αγιαλέτι ή μπεηλερμπεηλίκι 
των νήσων της Άσπρης Θάλασσας1. Οι οθωμανικές αρχές, δημιουργούν  αρματωλίκι στο Πατρατζίκι με 
αρματωλούς όπως τον Σπανό, τον Γιάννη Κοντογιάννη, τον Κωνσταντή Κοντογιάννη, κ.ά. Ο αρματωλός 
Μήτσος Κοντογιάννης, θα διαδραματίσει  σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Μυημένος στη 
Φιλική Εταιρεία λαμβάνει μέρος ως οπλαρχηγός στις μάχες της Υπάτης 18/4/1821 και 2/4/ 1822, της 
Καλλιακούδας 28/8/ 1823, της Άμπλιανης 14 /8/1824 και στις μάχες Νεόκαστρου και Κρεμμιδίου 7 /4/ 
1825, κ.α., όπως και στην δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου απ’ όπου έχοντας κατορθώνει να σωθεί. 
Γνωστές οικογένειες της περιοχής όπως των Αινιάνων και Μυλωνά έχουν πλούσια δραστηριότητα στην 
πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου) όχι μόνο κατά την Τουρκοκρατία, αλλά και μετέπειτα. 
  Μετά την απελευθέρωση του Ελληνικού έθνους, δημιουργήθηκε ο Δήμος Υπάτης με νόμο της 10ης 
Ιανουαρίου 1834 και  με πρώτο Δήμαρχο τον Γεώργιο Χατζηχρίστου. Με νόμο της 14ης Φεβρουαρίου 
1912, η Υπάτη γίνεται κοινότητα. Εκμεταλλευόμενοι το δασώδες της περιοχής θα δράσουν αρκετοί 
                                                           
1 Λαΐου Σοφία, Πολιτιστική πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου, Το Αιγαίο επί Οθωμανικής Αυτοκρατορία 



 
 

 

ληστές, όπως οι  Κόκκινος, Σταμέλλος ή Στραβοτσάουλος, Γιαταγάνας, Κάντζος, Θοδωρής, Ραφτογιώργος, 
Τσουλής, Παπακυριτσόπουλος κ.ά. Κατά τον πόλεμο του 1897, οι Τούρκοι φθάνουν στο Δομοκό· η Υπάτη 
εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της που καταφεύγουν στα ορεινά χωριά Καστανιά, Σμόκοβο, 
Νεοχώρι, Χομίργιαννη, κ.α. 
 Κατά την εξόρμησή μας στην Υπάτη μαθαίνουμε ότι εδώ γεννήθηκε ο ποιητής Σπύρος Ματσούκας που 
έζησε από το 1870 μέχρι το 1928.Κατά τους πολέμους της περιόδου 1912 - 1949, από την περιοχή 
αναδεικνύονται σπουδαίοι αξιωματικοί που γράφουν ιστορία στο ελληνικό στράτευμα. 
 
Γερμανική Κατοχή: 

      Στην περίοδο της Κατοχής (1941-'44) η περιοχή  βρίσκεται στο κέντρο του εθνικο-απελευθερωτικού 

αγώνα. Η πόλη είναι πατρίδα του ήρωα δημοσιογράφου και γραμματέα του ΕΑΜ Ρούμελης, Τάκη 

Φίτσου. Από την Υπάτη ξεκινά για το αντάρτικο το καλοκαίρι του 1942 ο Άρης Βελουχιώτης. Στρατολογεί 

παλικάρια και εφοδιάζεται με οπλισμό από τα λάφυρα των Εγγλέζων που μάζεψαν με την κάθοδο των 

Γερμανών οι πατριώτες των χωριών του κάμπου. Εκεί είναι και το ονομαστό μοναστήρι του Αγάθωνα, 

όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του και το ανέδειξε ο ηγούμενος Γερμανός Δημάκος, ο γνωστός 

πάτερ Ανυπόμονος, ο ανταρτόπαπας. 

    Στις  2  Δεκεμβρίου  του  1942,  δέκα  κάτοικοι  της  Υπάτης  εκτελούνται  στα  ερείπια  της  γέφυρας  του 

Γοργοποτάμου, ως αντίποινα από τους Γερμανούς για την ανατίναξή της. Στις 5 Δεκεμβρίου 1942 άλλοι έξι 

Υπαταίοι εκτελούνται  από τους Ιταλούς στα Καστέλλια της Φωκίδας.  

  Το χάραμα της 17ης Ιουνίου του 1944 βρίσκει την Υπάτη περικυκλωμένη από τα γερμανικά στρατεύματα. 

Οι Γερμανοί έχουν καταλάβει τις ανατολικές, βόρειες και δυτικές προσβάσεις που οδηγούν προς την πόλη 

για να μην υπάρξει δίοδος διαφυγής. Οι πρώτοι ανυποψίαστοι Υπαταίοι πέφτουν επάνω στους Γερμανούς∙ 

αυτοί ήταν οι πρώτοι νεκροί. Η καμπάνα του χωριού χτυπά και όλοι ζουν τον εφιάλτη που αρχίζει.    

   Αυτό  το  Σάββατο,  στις  17  Ιουνίου 1944,  γράφεται άλλη μια  μελανή σελίδα στη νεότερη ιστορία της 

Υπάτης. Στρατιωτικά τμήματα της κεντρικής Γερμανικής διοίκησης Λαμίας για να εκδικηθούν την Υπάτη, 

που ήταν ορμητήριο των ανταρτών του ΕΛΑΣ, πυρπολούν, λεηλατούν και εκτελούν αμάχους και 

πατριώτες. Εκτελούνται 28 άτομα, τραυματίζονται 30, καταστρέφονται 375 από τα 400 σπίτια της πόλης, 

βυζαντινές εκκλησίες και ιστορικά αρχοντικά 2. Κάποιοι κάτοικοι καταφέρνουν να διαφύγουν στην Οίτη. 

Κάποιοι κρύβονται στα περιβόλια και στους υπονόμους, για να περάσουν την τραγική μέρα τσακισμένοι 

από το φόβο. Γυναικόπαιδα και γέροι υποχρεώνονται να συγκεντρωθούν στην πλατεία. Τα μωρά κλαίνε 

στις αγκαλιές των μητέρων τους∙ τα μεγαλύτερα παιδιά αναζητούν κάποιο στήριγμα για να κρατηθούν. Η  

πόλη  μεταβάλλεται  σε  κόλαση  φωτιάς  και  αίματος.  Τα  SS  ανατινάσσουν  εκκλησίες  και  σχολεία,  καίνε  

                                                           
2 
https://www.gtp.gr/LocInfo.asp?InfoId=28&Code=EGRHFT30YPAYPA00002&PrimeCode=EGRHFT30YPAYPA00002&Level=10&P
rimeLevel=10&lng=1 



 
 

 

γυναίκες μέσα στα σπίτια τους, γεμίζουν με πτώματα τους δρόμους και οδηγούν τα γυναικόπαιδα στο 

νεκροταφείο για ομαδική εκτέλεση, η οποία ευτυχώς αποτρέπεται την τελευταία στιγμή. 

    Η  Υπάτη το σούρουπο  είναι  μια νεκρή  πολιτεία μέσα  σε  ερείπια που καπνίζουν. Από  τα τετρακόσια 

σπίτια μένουν όρθια τα εικοσιπέντε. Ισοπεδώθηκαν ιστορικά αρχοντικά, κάηκαν οι βυζαντινές εκκλησίες  

και ο πλούτος  των βιβλιοθηκών  και των κειμηλίων χάνεται. Τελευταία πράξη της τραγωδίας αποτελεί η 

περισυλλογή  των  νεκρών  και  των  τραυματιών∙  σε  αυτοσχέδια  φορεία  οι  τσακισμένοι  επιβιώσαντες 

μαζεύουν τους τραυματίες και θάβουν πρόχειρα τους νεκρούς, όπως εκείνους τους δώδεκα που ρίχνονται 

βιαστικά σε έναν ασβεστόλακκο, στην αυλή του Αγίου Γεωργίου. 

    Στάχτες, ερείπια, αποκαΐδια, νεκροί. Η κατεστραμμένη πόλη της Υπάτης ποτίζει και αυτή το δέντρο της 

ελευθερίας. Οι Υπαταίοι πατριώτες και  όσοι επέζησαν ορκίζονται βουβά «Να ξαναφτιάξουνε την Υπάτη» 

που για τις θυσίες της έχει ανακηρυχθεί Μαρτυρική Πόλη με το Προεδρικό Διάταγμα 399/7.12.1998, που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α277/16.12.1998.3 

     Στην  είσοδο  της  πόλης  υπάρχει  μνημείο  αφιερωμένο  στο  ολοκαύτωμα  της  17ης Ιουνίου4.Η  Υπάτη 

πυρπολήθηκε δύο ακόμα φορές από τους Γερμανούς: Στις 10 Αυγούστου του 1944 και στις 12 Οκτωβρίου 

19445. 

   Η  επίσκεψή  μας  στην  Υπάτη  μάς  μαγεύει∙  πρόκειται  για  τόπο  μάθησης  σε  περιβάλλον  που  μας 

αναζωογονεί και μας δείχνει τις ρίζες του αγώνα στην Κατοχή. Έτσι ξαναζωντανεύουν οι μνήμες 

συγκλονιστικές παρότι έχουν περάσει 75 χρόνια από το ολοκαύτωμα της πόλης .  

   Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαταίων, αναφέρονται τα εξής σε ειδικό φυλλάδιο: 

«Συνολικά είχαμε 89 νεκρούς, μόνο μέσα στην Υπάτη, στις διάφορες φάσεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 

δεκάδες  τραυματίες  και  ανάπηρους.  Η  αγάπη  προς  την  Ελευθερία  και  η  δημοκρατική  παράδοση  των 

Υπαταίων  δεν  τους  επέτρεπαν  να  καθίσουν  σαν  φρόνιμα  παιδιά  για  να  έχουν  τις  λιγότερες  δυνατές 

συνέπειες του πολέμου. Αντιστάθηκαν, δοκίμασαν όλες τις αγριότητες του πολέμου. Και γι' αυτό εμείς, οι 

σημερινοί Υπαταίοι, ευχόμαστε να μην υπάρξει, ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ». 

Ακολουθούν  χαρακτηριστικές ζωντανές μαρτυρίες: 

                                                           
3 http://www.lamia.gr/el/content/mnimeio-martyrikis-polis-ypatis 
4 https://www.maxmag.gr/agnosti-ellada/ypati-to-matomeno-kefaleo-stin-istoria/ 
5 https://www.dmko.gr/martyrikes-polis-2/martyrikes-polis/ypati/ 



 
 

 

Κώστας Ι. Κοτσίλης: «Η Υπάτη πλήρωσε για το ανυπότακτο φρόνημα των 

κατοίκων της, αλλά και για τη στρατηγική της θέση απ' όπου ελέγχονταν 

η κοιλάδα του Σπερχειού. Μικρό παιδί τότε, μαθητής Δημοτικού, 

θυμάμαι: Το μπλόκο, τον Οκτώβρη του 1942, για τη σύλληψη Υπαταίων 

πατριωτών  ως  ομήρων,  που  μεταφέρθηκαν  στις  φυλακές  Λαμίας.  Το 

κάρο  με  τις  σορούς  των  10  συμπολιτών  μας  που  εκτελέστηκαν  στο 

Γοργοπόταμο  την  1/12/1942  να  περνά  από  την  πλατεία.  Τη  δεύτερη 

άλλων 6 πατριωτών μας που εκτελέστηκαν στις 6/12/1942 στα 

Καστέλια». 

(Σημείωση: Οι εκτελέσεις αυτές έγιναν σ' αντίποινα για την ανατίναξη της 

Γέφυρας στο Γοργοπόταμο. Η Υπάτη είχε την «τιμητική» της). 

Θεόκτιστος  Λαϊνάς:  «Το  καίριο  πλήγμα  της  ναζιστικής  και  φασιστικής 

κτηνωδίας η Υπάτη το δέχτηκε στις 17/6/1944. Τότε έγινε ο μεγάλος χαλασμός. Τις απογευματινές ώρες 

της  16/6/44  η  Κεντρική  Διοίκηση  Λαμίας  κίνησε  στρατιωτικά  τμήματα.  Στη  διάρκεια  της  νύχτας  είχαν 

καταλάβει τις ανατολικές, βόρειες και δυτικές προσβάσεις της πόλης. Στο γλυκοχάραμα της 17/6/44 έγινε 

η επίθεση με ισχυρή κάλυψη πυροβολικού, που έριχνε ομοβροντίες από το Καστρί. Χαλασμός και τρόμος 

στις καρδιές των κατοίκων. Σωστή κόλαση! Όσοι πρόφτασαν να φύγουν, με πόδια λαγού, ζήτησαν σωτηρία 

σε  σπηλιές  της  Οίτης.  Από  τις  10  το  πρωί  άρχισαν  να  καίνε  με  χημικές  ουσίες  σπίτια,  εκκλησίες,  να 

τραυματίζουν, να σκοτώνουν αθώους κατοίκους. Τα πάντα γίνονται παρανάλωμα φωτιάς». 

Χρήστος Ραχιώτης: «Όταν τέλειωσε η σύσκεψη με το Θύμιο Σουλόπουλο και το Ρόδη Φίτσο πήγαμε και 

ξαπλώσαμε σ' ένα εγκαταλειμμένο σπίτι στην κορφή της Υπάτης. Χαράματα άκουσα μια πιστολιά. Τους 

πρώτους  που  σκότωσαν  ήταν  ο  Χρήστος  Παγουρόπουλος,  μαθητής  γυμνασίου  και  η  Ασπασία, χήρα  Γ. 

Παπακυριαζή, μάνα των συνταγματαρχών Θανάση και Κυριαζή Παπακυριαζή. Τον Θανάση τον εκτέλεσαν 

στο Γοργοπόταμο. "Σηκωθείτε - λέει ο Θύμιος - Γερμανοί!!.." Ο Ρόδης έτρεξε στο καμπαναριό κι άρχισε να 

χτυπάει την καμπάνα. Ένας Γερμανός του 'ριξε μια ριπή. Αυτός πήδηξε κι έφυγε...». 

  Η  Υπάτη  στέκει  δίπλα  -  δίπλα  στο  Δίστομο,  στα  Καλάβρυτα,  στην  Κάτω  Βιάννο,  στο  Κομμένο,  στη 

Μουσιωτίτσα6  και  στους  άλλους  μαρτυρικούς  τόπους  που  έγιναν  ολοκαύτωμα  κατά  τη  διάρκεια  της 

Κατοχής. Αυτή η εκδρομή μας στάθηκε η αιτία για να θαυμάσουμε την απαράμιλλη επιβλητική  ομορφιά  

του τόπου  και να γνωρίσουμε άλλο ένα σύμβολο της ηρωικής κληρονομιάς μας. Με την εξόρμησή μας 

στην περιοχή νιώσαμε την προσφορά της Υπάτης στην Εθνική Αντίσταση. Ευχόμαστε σήμερα αλλά και στο 

                                                           
6 https://www.lamia.gr/el/content/diktyo 



 
 

 

μέλλον να στέκει πάντα ψηλά το ιδανικό της ελευθερίας και να τιμάται πάντοτε ο εθνικοαπελευθερωτικός  

αγώνας. 

 

Το κάθε ολοκαύτωμα θα πρέπει να παραμένει  στη μνήμη  και να μεταδοθεί σαν δίδαγμα στους νεότερους 
για να  υπενθυμίζει ότι οι διενέξεις και οι αντιπαραθέσεις δεν λύνονται με τα όπλα και με την βία αλλά με 
πολιτισμό και ευστροφία. Η βία γεννά βία και το μίσος φέρνει νέο μίσος. 

 Με  πλήθος  εντυπώσεων  επιστρέψαμε  στην  Αθήνα  πλουσιότεροι  σε  γνώσεις  σχετικά  με  την  εθνική 

ανεξαρτησία, τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο και την ειρήνη 7. Επιπλέον την Πέμπτη 18 Απριλίου 

2019 αποκτήσαμε ένα ακόμη ενδιαφέρον∙ αυτό  που μας ενέπνευσε το μάθημα που παρακολουθήσαμε 

στο εξαιρετικό Αστεροσχολείο της Υπάτης. 

ΑΝΝΑ  

 

 

                                                           
7 https://www.rizospastis.gr/story.do?id=2652226 
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Μνήμη σημαίνει αγώνας ενάντια στη λησμονιά,  

Αργύρης Σφουντούρης 



 
 

 

Μας μίλησαν οι Α. Γαμβρίλη, Α. Ζάκα, Π. Κοτρόγιαννος, Ε. Μπασδέκης, Ε. Νικολάου,  π. 
Απόστολος, Λ. Παντίσκας,Μ. Σεχρεμέλη, Γ. Σφουντούρης, Ν. Σφουντούρη 

 
Σημειώνουν τα παιδιά λόγια που τα συγκλόνισαν 

«Δεν το είπα ποτέ στα παιδιά μου. Θέλησα να τα προστατεύσω από τη φρίκη και τον πόνο. Δεν θέλω να 
μιλάω γι’ αυτό.» 

«Μόνο στα εγγόνια μου το εξομολογήθηκα. Έτσι, σαν ιστορία για να μη χαθεί η μνήμη. Άλλοι καιροί 
τώρα. Δεν μπορούν πια να πονέσουν. Για τη μία μου εγγονή είναι το αγαπημένο της αφήγημα…» 

«Τι να πεις στα παιδιά; Ότι μετά χωριστήκαμε; Ότι ψάχνοντας να ελαφρύνουμε τον πόνο μας, θελήσαμε 
να ρίξουμε κάπου το φταίξιμο; Η θυσία μάς ένωσε και μας χώρισε πολιτικά…Δύσκολα χρόνια. Ευτυχώς η 
νέα γενιά τα ξεπέρασε αυτά» 

ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

«Με κατέτρεχε συνέχεια το ορφανό. Δεν είχα όνομα πιά. Δεν ήμουν τίποτα…ένα ορφανό του πολέμου» 

«Δεν μ΄ άφησε η γιαγιά να φορέσω το κόκκινο βραχιολάκι. Και όμως, ήταν δώρο του πατέρα. Εγώ όμως 
πλέον ήμουν ορφανό. Μόνο τα μαύρα μού ταίριαζαν…Τι να σου κάνει και η γιαγιά; Δύσμοιρη 
γυναίκα…τόσους έθαψε σε μια μέρα» 

ΕΠΙΛΟΓΗ:ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΒΑΣΙΑ 

«Πανικός, τρόμος, λύπη». 

«Θύμωσα με τους Γερμανούς. Σκότωναν αδιακρίτως…Μόνο ο χρόνος είναι σύμμαχος στη δυστυχία και 
τον πόνο μας» 

«Ήμουν 6 ετών…είδα τους γονείς μου σκοτωμένους…ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος…είμαι 
ευτυχισμένος πια, έχω κάνει οικογένεια, ζω…» 

«Ήμουν 14 χρονών…9 θύματα στην οικογένειά μου…τρόμος και θρήνος…20 χρόνια έκανε να 
ορθοποδήσει το χωριό…δεν θέλω να τα θυμάμαι…να τα λέω…δεν ξεχνώ…»(κλαίει) 

Επιλογή: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΤΖΟΥΛΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ 

«Πληγώνουν τα γεγονότα. Φοβάμαι να τα διηγηθώ…Δεν ξαναπάτησα στο σπίτι που έγινε η σφαγή, που 
ξεκληρίστηκαν οι δικοί μου. Ακόμα φοβάμαι». 

«Ήμουν δύο ετών. Τα έμαθα από τον κόσμο. Οι αφηγήσεις περίσσευαν. Το ίδιο και οι θρήνοι…πολλά 
μοιρολόγια στο χωριό…όταν άρχισαν να έρχονται οι Γερμανοί, κάποιοι τους έδιωχναν» 

«Δεν τα έχω πει στα παιδιά μου. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. (δυσκολεύεται να συνεχίσει) μια ευχή μόνο 
ψιθυρίζω…να μην τα ξαναζήσουμε ποτέ αυτά…» 

Επιλογή: ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΓΑ 



 
 

 

 

Ελευθέριος Μπασδέκης          

          Παναγιώτης Πατίσκας 

 



 
 

 

«Χύθηκε πολύ αίμα. Δεν το έχω πει στα παιδιά μου. Νιώθω άσχημα. Σε μια ώρα το χωριό έχασε το 11% 
των κατοίκων…έπρεπε οι αντάρτες να μας είχαν ειδοποιήσει…να μην τα ξαναζήσει ποτέ κανείς αυτά». 

 

«Δεν είμαι ντόπιος. Έζησα όμως το μετά…ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Μέχρι το ’60 φορούσαν όλοι 
μαύρα. Επηρέασε πολλούς στο χωριό. Χρειάστηκαν πολλές ψυχοθεραπείες για να βοηθηθούν…πέρασε 
μια ολόκληρη ζωή για να το ξεπεράσουν» 

 

«Ήμουν 2 ετών τότε. Οι γονείς μου μου έλεγαν τα πάντα. Δεν τα έλεγαν όμως τόσο σκληρά όσο έγιναν. 
Όταν ακούς τέτοιες ιστορίες είναι σαν να συνέβησαν χθες. Όταν έρχονται εδώ Γερμανοί, τα 
συναισθήματα είναι ουδέτερα…το έχουμε ξεπεράσει». 

 

«Λέξη μετά τη θυσία. Φρίκη. Ο πατέρας μου μου τα διηγήθηκε αργότερα και όταν παντρεύτηκα, τα 
πεθερικά μου. Μέσα στις οικογένειες γίνονταν συζητήσεις». 

 

«Ο πόλεμος είναι φρικτός. Δεν έχουμε τίποτα με τους Γερμανούς. Αρκεί να μην είναι φασίστες. Η 
νοοτροπία των ανθρώπων ενοχλεί. Τα πρώτα χρόνια υπήρχαν αντιδράσεις. Από το ΄80 και μετά όλα 
ήσυχα». 

 

Επιλογή: ΑΝΓΚΕΛΑ-ΑΝΝΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

  



 
 

 

 

Μαρία Σφουντούρη-Παπαϊωάννου 

Άννα Πετράκου 



 
 

 

 

τα δυο αδέρφια τότε…και τώρα…. 

Παναγιώτης Σφουντούρης και Μαρία Σφουντούρη-Παπαϊωάννου 

 



 
 

 

Μαρία Σεχρεμέλη-Παπαϊωάννου 

 

Η κ. Νίτσα Σφουντούρη… 

«τα λέω συνέχεια…παίρνω την εκδίκησή μου…θέλω οι νεώτεροι Γερμανοί 
να μάθουν την πραγματική ιστορία τους…τη δράση των προγόνων τους» 



 
 

 

«Ένα σχολείο μου έστελνε δέμα με βιβλία και αγγλικά για αρχαρίους και ωραία πολύχρωμα ρούχα, αλλά 
εγώ ούτε αγγλικά έμαθα, ούτε πολύχρωμα ρούχα φορούσα…φόραγα μόνο μαύρα. 

Δεν τα είχα διηγηθεί στα παιδιά μου τότε, αλλά έχουμε σπίτι πολλές φωτογραφίες και τα έμαθαν άμεσα. 
Τώρα ξέρουν την ιστορία, αλλά δεν τη συζητούμε συχνά. Αποφεύγω.  

Πέρασα καλή ζωή, ήθελα να σπουδάσω, δεν μπόρεσα. Μετέδωσα την αγάπη μου για τα γράμματα στα 
παιδιά μου. Νιώθω ευτυχισμένη, έχω περάσει πολλά…το μόνο που μ’ ενδιαφέρει είναι να μάθουν οι 
Γερμανοί τι έκαναν». 

Επιλογή: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΤΖΟΥΛΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ 

 

«Μέσα στους Γερμανούς ήταν και κάποιοι Αυστριακοί. Πολλοί από αυτούς δεν έκαναν τίποτα…φαίνεται 
ότι ο πόλεμος δεν πρόλαβε να διαλύσει όλη την ανθρωπιά τους. Αισθάνομαι ευγνώμων για αυτούς». 

«Ο πόλεμος είναι φρικτός. Απογυμνώνει τον άνθρωπο από κάθε συναίσθημα και λογική. Εκτός από τους 
νεκρούς αφήνει πίσω του κουρελιασμένες ψυχές, απομεινάρια των αλλοτινών ανθρώπων…Τίποτα δεν 
υπήρξε ίδιο μετά». 

«Θέλω να το μάθουν οι νέοι, αλλά εγώ δεν μπορώ να μιλώ γι αυτό. Ταράζομαι. Το ξαναζώ…είναι 
μαρτύριο». 

«Όλα ξαναζούν κάθε 10η Ιουνίου. Σε πολλούς υπάρχει ακόμα θυμός. Και ένα ΓΙΑΤΙ;». 

«Οι γεροντότεροι τρόμαζαν στο άκουσμα της λέξης Γερμανός. Τραβούσαν τα μαλλιά τους όταν οι πρώτοι 
Διστομίτες μετανάστευσαν στη Γερμανία. Το θεωρούσαν…να πώς να το πω…προσβολή, ασέβεια…σιγά 
σιγά το θεώρησαν δικαίωση. Μας έδωσαν την ευκαιρία να ξαναζήσουμε. Βρήκαμε δουλειές…Σπούδασαν 
παιδιά μας εκεί…σιγά σιγά ο χρόνος απάλυνε τις μνήμες…άλλωστε τι έχουν να μοιράσουν τα νέα παιδιά; 
Να ξέρουν μόνο, για να μην ξανακάνουν τα δικά μας λάθη». 

Επιλογή: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΜΠΑΜΠΗΣ 

 

  



 
 

 

Μίλησε για πρώτη φορά 
κ. Παναγιούλα Γαμβρίλη 
 

 

«Εκείνη την καταραμένη μέρα της 10ης Ιουνίου βρέθηκα με τη μητέρα μου στο σπίτι του παπά 
Σωτήρη, ακριβώς απέναντι από το δικό μας. Μας χώριζε ο δρόμος. Εκεί ήτανε μαζεμένα γύρω στα 13-15 
άτομα. Η πιο μικρή, με εξαίρεση το μωρό της παπαδιάς , που το πυροβόλησαν κι αυτό στο κεφάλι, 
ήμουν εγώ. Κάποια στιγμή ανέβηκε ένας Γερμανός στρατιώτης, μίλησε με τον παπά. Άγιος άνθρωπος ο 
παπά Σωτήρης, κάτι του είπε και έφυγε αμέσως. Μετά από κάμποση ώρα, ο παπάς είδε από το 
παράθυρο του σπιτιού μερικούς Γερμανούς να κατευθύνονται προς το σπίτι του και κατάλαβε ότι κάτι 
κακό θα συνέβαινε. Αμέσως σήκωσε το χέρι του και μας σταύρωσε.  

Ακούσαμε τους Γερμανούς να ανεβαίνουν στο σπίτι και στις σκάλες σκότωσαν ένα παιδί. Όταν 
βγήκε ο παπάς να τους εμποδίσει, τον πυροβόλησαν. Ύστερα μπήκαν μέσα στο δωμάτιο που ήμασταν 
μαζεμένοι δύο Γερμανοί. Χωρίς λέξη άρχισαν να ρίχνουν ριπές. Και τα κορμιά άρχισαν να πέφτουν. Εγώ 
δεν γλύτωσα τυχαία. Φοβήθηκα και όπως με κρατούσε η μητέρα μου αγκαλιά προσπάθησα να ξεφύγω. 
Εκείνη με κράτησε, έπεσε πάνω μου, με κάλυψε με το σώμα της για να με προστατεύσει. Το μόνο που 
έμεινε ακάλυπτο ήτανε το αριστερό μου γόνατο και εκεί με βρήκαν οι σφαίρες.. Όπως ήμουνα 
σκεπασμένη με το σώμα της μητέρας μου, δεν έβλεπα τίποτα. Μόνο άκουγα, άκουγα τους 
πυροβολισμούς, το αίμα που έτρεχε στο πάτωμα, το ξεφύλλισμα των βιβλίων του παπά και το θρόισμα 
των φύλλων στην αυλή. Το δωμάτιο είχε γεμίσει πτώματα. Όταν άνοιξα διστακτικά το ένα μου μάτι, είδα 
τον ένα Γερμανό να δίνει χαριστικές βολές. Όταν έφυγαν, είδα την παπαδιά να σηκώνεται 
τραυματισμένη και να πηδάει από το παράθυρο. 

Και μετά μάλλον έχασα τις αισθήσεις μου. Δεν θυμάμαι τίποτα, το πότε συνήλθα δεν μπορώ να 
το προσδιορίσω.  Τρομοκρατημένη, φοβισμένη, αντιλήφθηκα ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί στο αριστερό 
μου πόδι. Ο πόνος ήταν αβάσταχτος. Ο φόβος μήπως ξαναγυρίσουν οι Γερμανοί όμως ήτανε 
μεγαλύτερος από τον πόνο. Έτσι, κατέβηκα τις σκάλες μέσα από τα πτώματα έρποντας για να βγω από 
το φοβερό δωμάτιο. Και βρέθηκα στην πλατεία του χωριού που απείχε περίπου 10 μέτρα από το σπίτι 
του παπά. Εκεί με βρήκε μια Διστομίτισσα, η οποία ήξερε τη θεία μου την Ελένη, την αδελφή του πατέρα 



 
 

 

μου και ήλθε και με μάζεψε. Το χωριό ήταν άδειο. Όλοι οι κάτοικοι είχαν κρυφτεί στα γύρω βουνά, ενώ 
η θεία μου η Ελένη, η κουνιάδα της η Σοφία, που ξεψύχησε το ίδιο βράδυ, και εγώ μείναμε στο χωριό.  

Ξημερώνοντας την άλλη μέρα το πρωί, με πήρε η θεία μου στα χέρια για να με πάει στην παραλία 
Διστόμου, περίπου 10 χιλιόμετρα από το Δίστομο, όπου βρισκότανε ο πατέρας μου. Λίγο πιο έξω από το 
χωριό, στην Αγιά Σωτήρα, συναντήσαμε κάποιους συντοπίτες.  Αυτοί έφτιαξαν ένα αυτοσχέδιο φορείο 
με τη βελέντζα που κρατούσε η θεία μου και με μετέφεραν στον πατέρα μου. Παρέμεινα εκεί για τρεις 
ημέρες με φρικτούς πόνους στο πόδι, γιατί ήτανε μέσα η σφαίρα. Όταν ήλθε ο Ερυθρός Σταυρός, με 
μετέφεραν στη Λιβαδειά σε μια κλινική, όπου έγινε ο ακρωτηριασμός του ποδιού μου. Παρέμεινα 
αρκετό διάστημα στην κλινική και όταν ανάρρωσα με μετέφεραν στην Αητοφωλιά, Ίδρυμα του Ερυθρού 
Σταυρού, στην Κηφισιά. 

Από το σπίτι του παπά γλιτώσαμε μόνο τρία άτομα, η παπαδιά Κοντύλω, μια 15χρόνη κοπέλα, η 
Βασιλική και εγώ.  

Όσο για τους Γερμανούς, προσπαθώ να τους συγχωρήσω, αλλά όπως μου έλεγε η γιαγιά 
Διαμάντω «παιδάκι μου όλοι δικάζονται και αθωώνονται, ενώ εσένα η μοίρα σου σε δίκασε ισόβια». 

 Θέλω να ξεχάσω και να τους συγχωρέσω, αλλά το ένα μου πόδι μού θυμίζει πάντα τη 
βαρβαρότητά τους. Υπάρχει μέσα μου ένα ΓΙΑΤΙ. Γιατί τόσο μίσος στον άμαχο πληθυσμό; 

Παιδιά μου να είστε πάντα σε εγρήγορση, γιατί ο κίνδυνος παραμονεύει».  

 

 

Την ευχαριστούμε από βάθος καρδιάς 



 
 

 

Κατάθεση για το Δίστομο 
 

 
«Πήρα  το  όνομα  του  σφαγμένου  μου  αδελφού  τον  άλλο  χρόνο  του  κακού.  Ρώτησα  παιδί  τους 

γονείς μου και δεν μπορούσαν και δεν ήθελαν να μου μιλήσουν για το μαύρο δειλινό. 

Πρώιμος  έφηβος  συνειδητοποίησα  πως  ο  ρατσισμός,  ο  φυλετισμός  ξεκινάει  από  μέσα  μας  και 
χρειάζεται  αγώνας  γνώσης  (παιδείας  αληθινής,  πραγματικής,  ολόπλευρης  ιστορικής  κατανόησης)  και 
συνείδησης. Προσπάθησα να σπάσω το κουκούλι της ράτσας, της φυλής του άλογου εγώ μέσα μου για να 
συναντήσω την ανθρωπότητα για μια ολόκληρη ζωή. 

Κανένα μίσος, μόνο θλίψη, απορία, οργή για ένα μεγάλο πολιτισμό που τον έτρωγε σαράκι. Όλα 
αυτά έγιναν μέσα πάλης ενάντια στο δικό μου και στο γύρω μου ατομικισμό, στην αυτοθέωση, ενάντια 
στον τρόμο και στον πανικό για την ύπαρξη του άλλου. 

Γι΄ αυτό προσπαθώ σε κάθε πράξη, κάθε μέρα και μέσα από τη σφαγή των συγχωριανών μου να 
έχω την έγνοια κάθε συγκεκριμένης κοινωνικής ύπαρξης στον πλανήτη μας, σφυρηλατώντας στο αμόνι 
της το συμφέρον και το κέρδος μας. Το καταστάλαγμά μου είναι αλληλοσυμπλήρωση των ανθρώπων στη 
θέση της πλεονεξίας». 

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ ΣΤΑΘΑ 

  



 
 

 

Δίστομο σήμερα…θυμάται… 

Οι εκδηλώσεις μνήμης διοργανώνονται από το Δήμο Διστόμου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. 
Περιλαμβάνουν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφανιών στο Μαυσωλείο στις 10/6. Νωρίτερα, 
προηγούνται οι δρόμοι θυσίας (Καρακόλιθος - Δίστομο),  η λαμπαδηδρομία, θεατρικές παραστάσεις από 
την ομάδα του Διστόμου ¨Θεατροφρένεια¨, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις από τους αντίστοιχους 
συλλόγους του χωριού.  

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Προσκύνημα ομογενών στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου για να τιμήσουν τον 
παππού τους 

 

Λόγια της καθηγήτριάς μας…. 
«Λυπάμαι πραγματικά που δεν έγραψα τις διηγήσεις της μητέρας μου…η ανάμνηση πρέπει να σωθεί…οι 
νέοι πρέπει να ξέρουν…». 

«Στο σπίτι είχαμε τον αργαλειό…εκεί μαζευόταν όλη η γειτονιά…μαυροφορούσες, σκοτεινές φιγούρες 
και άρχιζαν τα μοιρολόγια». 

«Δεν βλέπαμε γελαστά πρόσωπα. Μεγαλώσαμε ανάμεσα στον πόνο και τις τραγικές θύμησες…Οι 
φωτογραφίες μας ήταν πάντα σκοτεινές…είχαν μια θλίψη…έναν ανείπωτο πόνο…μ΄ άρεσε που έβλεπα 
τις φωτογραφίες άλλων οικογενειών, από άλλα μέρη, χαμογελαστές και χαρούμενες». 

«Η μνήμη χρειάζεται προσοχή στη διαχείρισή της και σεβασμό. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε από τη δική 
μας πλευρά. Ούτε να εκμεταλλευόμαστε τα γεγονότα για προσωπικά οφέλη. Ακόμη και οι γιορτές 
μνήμης πρέπει να αναδύουν το σεβασμό σε αυτούς που θυσιάστηκαν. Άκαιρα τραγούδια δεν 
ταιριάζουν. Οι παλιότεροι μουρμουρίζουν ότι είναι ντροπή…» 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 



 
 

 

Τα παιδιά του Διστόμου μας εξομολογήθηκαν…. 
 

"Γνωρίζω την ιστορία του Δίστομου από τη γιαγιά μου. Όταν πήγαινα στο χωριό, αισθανόμουν 
λύπη όταν την άκουγα και αναρωτιόμουν πως μπορεί ο άνθρωπος να διαπράττει τέτοια φρικτά 
εγκλήματα και ειδικά σε μικρά παιδιά και έγκυος γυναίκες. Συμμετέχω κατά τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων παρόλο που δεν ζω στο Δίστομο, έχω λάβει μέρος στο δρόμο θυσίας και στις 
λαμπαδηδρομίες.  

Για τους νέους Γερμανούς δεν έχω αισθήματα μίσους, αλλά για τους προγόνους τους θεωρώ ότι 
ήταν σκληροί δολοφόνοι και είχαν μέσα τους πολύ μίσος. Διατάχθηκαν να δολοφονούν και το έκαναν με 
μεγάλη επιτυχία. Θέλω να τα διηγούμαι όλα αυτά και σε άλλα παιδιά της ηλικίας μου, που μπορεί να 
μην ξέρουν καν το Δίστομο. Η γνώση και η μνήμη είναι θησαυρός". 

ΕΦΗ 

 

«Γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία του χωριού, από τις αφηγήσεις της γιαγιάς μου, από το 
Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού και από τους μεγαλύτερους που την διηγούνται συνήθως κατά τη διάρκεια 
των 10ήμερων εκδηλώσεων μνήμης. Άκουγα προσεχτικά αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου και 
προσπάθησα να μπω στη θέση της και να κατανοήσω τα συναισθήματα των ανθρώπων που βίωσαν τη 
σφαγή. Ένιωθα θλίψη, λύπη... 

Συμμετέχω ενεργά κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης μέσω του χορευτικού τμήματος 
του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού. Άλλωστε, όλοι, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες λαμβάνουν μέρος στις 
λαμπαδηδρομίες και στις διάφορες θεατρικές παραστάσεις αντιπολεμικού συνήθως περιεχομένου, με 
τις τοπικές ομάδες, όπως η  Θεατροφρένεια κα.  

Αισθάνομαι βαθιά συγκίνηση και ταυτόχρονα θεωρώ υποχρέωσή μου να τα διηγούμαι και σε 
άλλα παιδιά, που δεν κατάγονται από μαρτυρικά χωριά και δεν γνωρίζουν την ιστορία.  

Με τους Γερμανούς που έρχονται στο Δίστομο δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί ερχόμενοι εδώ και 
επισκεπτόμενοι το Μαυσωλείο βλέπουν τι έκαναν οι παππούδες τους. Όσον αφορά τους συνομηλίκους 
μου, Γερμανούς -με τη συνεργασία και τις ανταλλαγές που γίνονται με την Ελληνογερμανική Σχολή-, 
όταν μαθαίνουν την ιστορία, συγκινούνται, κλαίνε και μένουν άναυδοι. Δεν μπορούν να πιστέψουν τις 
πράξεις των προγόνων τους. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μαζί τους. Αντίθετα, συνεργαζόμενοι θα 
οικοδομήσουμε έναν κόσμο ειρήνης και ανθρωπιάς. Και η μνήμη θα μας καθοδηγήσει σ’ αυτό..." 

ΚΩΣΤΑΣ 



 
 

 

Το διαβάσαμε στο Δίστομο… από νέους μαθητές ενός Λυκείου του Ανόβερο 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

Προσωπικές εντυπώσεις…. 
 

Επισκεφτήκαμε το Δίστομο, ένα μαρτυρικό χωριό. Μόλις πάτησα το πόδι μου στην πλατεία με τα 
καφενεία, πέρασαν από μπροστά μου όλες οι εικόνες. 1944…Γυναικόπαιδα να τρέχουν. Άνθρωποι που 
τους τραβούσαν από τα μαλλιά Γερμανοί ναζιστές πηγαίνοντάς τους για εκτέλεση. Τα κατώφλια των 
σπιτιών γεμάτα αίματα. Παιδιά να σπαράζουν από το κλάμα. 2019…Προχωρήσαμε  και συναντήσαμε 
ανθρώπους φιλόξενους και χαρούμενους. Μας μίλησαν. Άρχισαν να μας λένε την ιστορία. Αμέσως 
γύρισαν οι εικόνες φρίκης στο μυαλό μου. Οι ναζιστές υπό τις διαταγές του Χίτλερ κατακρεούργησαν και 
ξεκλήρισαν ένα χωριό. Απορώ πώς μπορούσαν να λερώνουν τα χέρια τους με αίμα αθώων ανθρώπων. 
Μόλις συνήλθα από τις σκέψεις μου γύρισα πάλι στο παρόν. Χωριστήκαμε σε δυο ομάδες και καθώς 
περπατούσαμε, μας συνάντησε η κόρη μιας γιαγιάς που είχε επιζήσει από τη σφαγή. Πρόθυμα μας 
άνοιξε το σπίτι και μας δέχθηκε. Η γιαγιά μάς είπε την ιστορία της. Πώς γίνεται ένα κορίτσι 8 ετών να 
βλέπει μπροστά στα μάτια της να σκοτώνουν τον πατέρας της και να τραυματίζουν την ίδια; Τα 
συναισθήματα έντονα…η μνήμη τραγική…η ιστορία απάνθρωπη… Τέλος, όταν πήραμε το δρόμο του 
γυρισμού αναλογίστηκα πόσα βάσανα και πίκρες πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί και άλλοι σε όλο τον 
κόσμο, αλλά μένουν πάντα οι ίδιοι φιλόξενοι άνθρωποι. 

ΝΕΦΕΛΗ  

Ήταν πολύ ήρεμα όταν φτάσαμε εκεί. Όλοι μας προετοιμαζόμασταν γελώντας. Κανείς μας δεν 
είχε ακόμα καταλάβει τον πραγματικό μας σκοπό στο Δίστομο, μέχρι που μπήκαμε στο καφενείο για μια 
συνέντευξη. Μια ομάδα μπήκε. Οι άλλοι παρακολουθούσαμε απ’ έξω. Ξαφνικά το χαρούμενο κλίμα 
άλλαξε, όταν είδαμε μέσα από τα θολά τζάμια του καφενείου τα μάτια του κυρίου. Μπορούσαμε να 
διακρίνουμε ότι είχαν κοκκινίσει -έτοιμα να χύσουν δάκρυα- και το πρόσωπό του κάτασπρο…η 
περιέργειά μας κορυφώθηκε όταν τα παιδιά βγήκαν έξω κλαίγοντας, κουβαλώντας το ίδιο τρομαγμένο 
βλέμμα. Το έβλεπες στα μάτια τους. Ήταν μεταδοτικό.  
Το κίνητρο του ενθουσιασμού άλλαξε. Επικρατούσαν ερωτήματα, όπως τι ακριβώς τους είπε, ποια λόγια 
θα είχαν τόσο μεγάλη επίδραση στα χαρούμενα παιδιά; Αργότερα όμως καταλάβαμε ότι εδώ δεν ήταν 
μόνο τα λόγια… 

Πάντα οι πρώτες γνωριμίες με τους ανθρώπους ήταν πολύ ευχάριστες. Μας υποδέχονταν με ένα 
μεγάλο φιλικό χαμόγελο και αγάπη. Μέχρι που μοιραζόμασταν μαζί τους το σκοπό μας. «Σφαγή στο 
Δίστομο» λέγαμε. Και όλα πάγωναν. Τα βλέμματά τους άλλαζαν, λες και βρίσκονταν πάλι εκεί, λες και 
ήταν παιδιά χωρίς χαμόγελο. Ήταν ανέκφραστοι, αλλά τα μάτια τους ξαναζούσαν τα πάντα. Ξαναέχαναν 
τους γονείς και τους αδερφούς τους, το σπίτι, τους φίλους και την παιδικότητά τους, όλα αυτά που εμείς 
θεωρούσαμε αυτονόητα. Μέχρι που δεν άντεχαν και έβαζαν τα κλάματα. Τότε ήταν που νιώθαμε 
άσχημα για την ερώτησή μας. Διστάζαμε να τους ρωτήσουμε, γιατί ήμασταν ο λόγος που ξυπνήσανε τα 
παιδιά μέσα τους. Τα παιδιά που τους κλέψανε το χαμόγελο. Μπορεί να κοιτούσανε το κενό χωρίς μιλιά, 
αλλά λέγανε πολλά, αρκετά για να κλάψω και εγώ.  

ΕΛΕΑΝΝΑ 

Από τη φετινή μας εξερεύνηση στα γεγονότα του Διστόμου, μεγαλύτερη εντύπωση μου 
προκάλεσε η βαρβαρότητα με την οποία επιτέθηκαν οι Γερμανοί στον άμαχο πληθυσμό, καθώς και η 
μανία τους να σκοτώσουν και να καταστρέψουν ένα ολόκληρο χωριό, χωρίς ίχνος ευσυνειδησίας, 
σκέψης και ενσυναίσθησης του εγκλήματός τους.  

ΟΛΓΑ 

Περιφερόμασταν στο Δίστομο, εκεί που οι άνθρωποι στραγγαλίζονταν από Γερμανούς ναζιστές 
μέχρι να φτύσουν αίμα. Θλίψη και στενοχώρια γέμισαν την ψυχή μου όταν άκουσα με τα ίδια μου τα 



 
 

 

αυτιά τι τους ανάγκαζαν να κάνουν, όταν άκουσα από επιζήσαντες με κάθε λεπτομέρεια τα 
βασανιστήριά τους. Τα λόγια είναι περιττά για να περιγράψουν την οδυνηρή αυτή καταστροφή. Ένιωθα 
ότι όλα όσα μας διηγούνταν συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή. Επίσης, πληροφορηθήκαμε τη δυσκολία της 
κατάστασης να ξαναγίνουν όλα όπως παλιά, αφού η επανασύνδεση δεν έγινε αμέσως, το φόβο να τα 
διηγηθούν στα παιδιά τους, καθώς και τον απέραντο θυμό που τρέφουν για τους Γερμανούς.  

         ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

Συγκινήθηκα. Έκλαψα. Δεν το ήξερα. Ο πόνος μεγάλος. Η ζωή τους χάρισε τη συνέχειά της. 
Παιδιά, εγγόνια, δουλειά. Όμως το κενό δεν γέμισε. Φαίνεται στα μάτια τους όταν μιλάνε για τη σφαγή. 
Και είναι τυχεροί(!) Είναι οι επιζώντες 

ΕΥΗ 

Πιο πολύ με λύπησε η χαμένη αθωότητα των παιδιών. Με γέμισε τρόμο το ότι έχασαν το 
παιχνίδι. Ξέχασαν το χαμόγελο. Έσβησαν με μια μονοκονδυλιά τα παιχνίδια. Και τα μαύρα…Πόσο ξένα σ΄ 
ένα παιδί…. 

ΑΝΝΑ 

  



 
 

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

  



 
 

 

Με αφορμή τη μνήμη και τα ακούσματα…δημιουργήσαμε… 
Οι ιστορίες είναι φανταστικές…αποκυήματα του τρόπου που εμείς βιώσαμε την 
κληροδοτούμενη μνήμη… 

 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Ήταν τραγικό. Τόσα έχουν δει τα μάτια μου, αλλά δεν ήμουν προετοιμασμένη γι’ αυτό. Βοήθησα 
στο μέτωπο και στα νοσοκομεία αργότερα. Φρόντισα τραυματίες, ακρωτηριασμένους. Κανάκεψα 
ορφανά, αλλά και φαντάρους που δεν μπορούσαν να ξεχάσουν τον θάνατο. Τίποτα όμως δεν με 
ατσάλωσε μπροστά στο Δίστομο.  

Είχαν περάσει οι τρεις πρώτοι μήνες όταν πήγα. Η μυρωδιά του θανάτου ήταν εκεί. Κάποια 
ξεραμένα αίματα, κρυμμένα στις χαραμάδες μαρτυρούσαν το ολοκαύτωμα. Το ίδιο και οι 
σταυροί…Ατέλειωτοι ξύλινοι σταυροί, απλοί, με ή χωρίς ονόματα χαραγμένα, απόδειξη της θυσίας. Και 
μαύρα φαντάσματα. Γυναίκες σκυφτές προχωρούσαν βιαστικά. Σαν να ήθελαν να προλάβουν τη μοίρα 
τους. Μαύρα, βουβά πρόσωπα, ανείπωτος πόνος. Και τα μάτια άδεια, χωρίς ζωή, χωρίς ελπίδα. Γεμάτα 
μόνο από φόβο. Στον παραμικρό ήχο αλαφιάζονταν.  

Και τα παιδιά…Αυτά και αν ήταν τραγικές φιγούρες. Ειδικά τα ορφανά. Κρύβονταν πίσω από τη 
φούστα των γιαγιάδων, κοίταζαν χωρίς να μιλούν, δεν πλησίαζαν κανέναν. Ήταν σαν να σχημάτιζαν με το 
σώμα τους ένα τεράστιο «γιατί». Δεν πρόλαβαν να χαρούν. Δεν χόρτασαν το μητρικό χάδι. Δεν θα έχουν 
τη συμβουλή του πατέρα να τα συντροφεύει στο διάβα τους.  

Θα τα χωρίσουν. Θα τα απομακρύνουν. Ποια μοίρα άραγε τα περιμένει; Και αυτά που θα μείνουν 
στο χωριό…καταδικασμένα στη θλίψη. Το τραγούδι έγινε θρήνος, το κεράκι στον τάφο των δικών τους 
αντικατέστησε το παιχνίδι. Και οι κορδέλες στα μαλλιά έγιναν μαύρα μαντήλια. Μαύρες στολές. Τα 
ορφανά…θύματα της αδικίας ενός κόσμου που δεν τους χαρίστηκε. 

Τα κοιτάζω και χαμογελώ. Ψάχνω στα συρτάρια του μυαλού μου να θυμηθώ ένα παραμύθι, ίσως 
ένα παιδικό τραγούδι…δύσκολο. Πόσο άδικοι σταθήκαμε μαζί τους… 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ 
 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι του Ερυθρού Σταυρού 
 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη 
μεγάλη και πολύτιμη προσφορά σας στους κατοίκους του Διστόμου. Όταν στις 12 Ιουνίου 1944 
πληροφορηθήκατε από το Νομάρχη Βοιωτίας τη σφαγή που έγινε δύο μέρες πριν στο Δίστομο 
(10/6/1944), ανταποκριθήκατε σπεύδοντας αμέσως στην έκκλησή του σχετικά με την 
ιατροφαρμακευτική βοήθεια στους επιζώντες. 

Φτάνοντας στο Δίστομο και μαθαίνοντας τα πρωτάκουστα φρικιαστικά εγκλήματα σε βάρος του 
άμαχου πληθυσμού,  αντικρύσατε όλα αυτά που πληγώνουν τις ανθρώπινες ψυχές. Σπίτια λεηλατημένα, 
καμένα, σε ένα χωριό που είχε μετατραπεί σε απέραντο νεκροταφείο. Άπειρα τα νεκροκάντηλα στους 
φρεσκοσκαμμένους τάφους μπροστά στις αυλές των σπιτιών, που έκλειναν μέσα τους τα θύματα της 
Γερμανικής θηριωδίας. 

Παρά τη φρίκη της εικόνας ατσαλώσατε την καρδιά σας συγκρατώντας τον πόνο σας. Παρά την 
μυρωδιά του αίματος των σφαγιασθέντων, την έντονη οσμή της καμένης σάρκας, πνίξατε την θλίψη, την 
οργή και δοθήκατε ψυχή τε και σώματι στην επούλωση πληγών, θλιμμένων επιζώντων και φίλων 
Διστομιτών, βοηθώντας τους και παρέχοντάς τους την απαραίτητη υποστήριξη για να απαλύνουν το 
βαθύ και δυσβάσταχτο πένθος. Προσφέρατε πρώτες βοήθειες, τρόφιμα, στοργική περίθαλψη στα 
ορφανά καθώς και διάφορες ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ζωής των 
δυστυχισμένων Διστομιτών. Και αυτό χάρη στα ανθρωπιστικά και φιλελληνικά αισθήματα, όσων από 
σας δεν ήσασταν από τη χώρα μας.. 

Θεωρήσατε σημαντικές τις ζωές που σώθηκαν και αυτό είναι τίτλος τιμής για σας και τους 
συνεργάτες σας. Αισθανόμαστε ευγνώμονες για την ανιδιοτελή προσφορά σας που τόσο ανάγκη είχαν 
τις μαύρες εκείνες μέρες οι πονεμένες ψυχές του Διστόμου. 
 

Με σεβασμό 
Οι κάτοικοι του Διστόμου 

 

 

  



 
 

 

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…. 
 

Το βλέπω από μακριά. Οι στρατιώτες μου ακολουθούν κατά γράμμα τις εντολές μου. Σε λίγο το 
Δίστομο θα πάψει πια να ζει. Και το μήνυμα θα έχει διατρανωθεί σε όλους… Κανείς δεν τα βάζει με τον 
κατακτητή. Η Γερμανία είμαστε απόρθητη και ανίκητη. Κάθε πράξη εναντίον της τιμωρείται 
παραδειγματικά! Κανείς δεν θα τολμήσει ξανά. Ο στόχος επιτεύχθη! 

Ποιος στόχος άραγε; Αυτός της απανθρωπιάς και της θηριοποίησης; Η εκβαρβάρωση ψυχών και ο 
πόνος; Ποια κραταιά δύναμη θέλει να στηρίζεται στην αδικία; Ποια ηγέτιδα χώρα χτίζει τα θεμέλιά της 
στο αίμα αθώων; Είναι ρευστό. Κινούμενη άμμος. Σύντομα θα την καταπιεί. 

ΜΠΑΜΠΗΣ 

 

 

 

 

  



 
 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΦΑΝΤΑΡΟΥ… 
 

Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μέρες τώρα. Το Δίστομο με στοίχειωσε. Έκανα το καθήκον μου. 
Εκτέλεσα διαταγές. Τιμώρησα τον εχθρό της χώρας μου. Δόξασα τον Φύρερ! 

Γιατί όμως πετιέμαι συνέχεια; Γιατί ακούω κλάματα και φωνές; Τι μου έλεγαν όλοι αυτοί πριν 
τους πάρω τη ζωή; Τα μάτια των παιδιών με κατατρέχουν. Και το αίμα, κόκκινο, καυτό έτρεχε…Λέρωσα 
τις μπότες μου. Νομίζω ότι δεν θα καθαρίσουν ποτέ.  

Εγώ δεν θα ησυχάσω…Τι έκανα; Πόσο θηρίο μπορεί να γίνει ο άνθρωπος στον πόλεμο; Γιατί; 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 



 
 

 

Αύγουστος 1944 

Ξαναπήγαμε στο χωριό…σαν τα φαντάσματα…μαζί με τα φαντάσματα των δικών μας 
ανθρώπων…. 

Μετά από ένα μήνα στη σπηλιά, στην πλαγιά πάνω από το χωριό, είπα να επιστρέψω στο 
Δίστομο, να δω τι απέγινε. Στο χωριό έφτασα στις 15 του Ιούλη. Πρωί. Όλα ήταν τόσο ίδια, αλλά και τόσο 
διαφορετικά. Τα μέρη που ήξερα, που είχα περάσει όλη μου τη ζωή, έμοιαζαν με το πώς τα είχα στην 
μνήμη μου, αλλά δεν θα ήταν ποτέ ξανά τα ίδια.  

Μπήκα στο χωριό. Έρημο. Τα σπίτια άδεια, ψυχή δεν είχε απομείνει, ούτε καν τα ζώα. Έφτασα 
στην κεντρική πλατεία με τα καταστήματα. Οι πόρτες ήταν ξεχαρβαλωμένες, τα τραπέζια και οι καρέκλες 
σπασμένα και πεταμένα παντού στο δρόμο, ενώ μέσα στα μαγαζιά ξεχώριζες παντού έντονες τις 
κόκκινες κηλίδες. Προχώρησα στο οικόπεδο που έπαιζαν τα παιδιά. Σαν να τους βλέπω, όλα λερωμένα 
από το χώμα και χαρούμενα που τελείωσε το σχολείο. Να, ο Αντωνάκης, κάθεται μόνος όπως πάντα και 
ζωγραφίζει στη γωνία. Κι όμως, αυτό είναι μια ανάμνηση. Τώρα που ξανακοιτάζω, το οικόπεδο είναι 
άδειο, με κάννες στο χώμα και σημάδια αίματος. Εκεί σκότωσαν την κυρία Αναστασία και την οικογένειά 
της που έτρεχε να σωθεί.  

Συνέχισα να περπατάω και να που βρέθηκα μπροστά στο σπίτι μου. Δεν ήθελα να μπω μέσα γιατί 
ήξερα τι θα έβλεπα και φοβόμουν. Η πόρτα ήταν ορθάνοιχτη. Μπήκα πολύ διστακτικά. Τα έπιπλά μας 
ήταν σπασμένα και πεταμένα όλα κάτω, σαν κάποιος βάρβαρος να τα είχε καταστρέψει από τη λύσσα 
του να σκοτώσει και να προκαλέσει πόνο. Ωστόσο, αυτή η εικόνα δεν μου προξένησε τίποτα. Ανέβηκα 
αργά στο πάνω πάτωμα. Η σκάλα είχε αίμα και γλιστρούσε. Έφτασα πάνω. Παντού στο δωμάτιο 
υπήρχαν κόκκινες κηλίδες αίματος. Στον τοίχο, στην ντουλάπα, στο πάτωμα, μα πιο πολύ στο κρεβάτι. 
Εκεί σκότωσαν τη μητέρα μου, αφού στο κρεβάτι είχε απομείνει κατακόκκινο το σάλι της. Δεν 
μπορούσα, δεν ήθελα να το πιστέψω. Νόμιζα ότι ίσως οι δικοί μου να είχαν καταφέρει να σωθούν όπως 
εγώ, μα… Σε όλο το δωμάτιο υπήρχαν στοιχεία που φανέρωναν το φόνο τους. Εκείνοι θάφτηκαν σε 
ομαδικό τάφο, μαζί με τους συγγενείς που έμεναν στην ίδια πλευρά του χωριού. 

Εκείνη τη στιγμή άκουσα θόρυβο από κάτω, ενστικτωδώς έπιασα ένα βάζο που είχε απομείνει 
για να προστατευτώ, να χτυπήσω τον εχθρό, που μάλλον δεν χόρτασε από τον πόνο που προκάλεσε. Κι 
όμως, είναι μια φίλη από το χωριό, κατεβήκαμε μαζί από το βουνό και ήρθε στο σπίτι να δει τι απόγινα. 
Μόλις την είδα, άφησα το βάζο. Εκείνη ανέβηκε πάνω, έριξε μια ματιά γύρω της στο χώρο και με 
κοίταξε. Δάκρυσα. Ήξερα ότι όλα είχαν τελειώσει και τώρα έπρεπε να φύγω από το σπίτι, να βρω τον 
τάφο των γονιών μου και να τους τιμήσω κατά πως πρέπει. 

Η φίλη μου αμίλητη και μαυροφορεμένη, έπιασε το χέρι μου και με οδήγησε έξω από το σπίτι. 
Φύγαμε. Έπρεπε να βρούμε τους τάφους, αλλά και τους επιζώντες.  

 

ΟΛΓΑ 

  



 
 

 

Μάρτιος 2019 

Όμορφο το χωριό…μαζεμένο και ήσυχο…νοικοκυραίοι οι κάτοικοί του…. 

Γαλανός ο ουρανός με δυο τρία συννεφάκια που έπαιζαν κρύβοντας τον ήλιο. Γαλήνη.  Ησυχία. 
Είναι ωραίο να κοιτάς τη ζωή να περνά όμορφη και γαλήνια. Οι μνήμες μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν 
στοιχειώνουν πια τους νέους κατοίκους. Αντίθετα, αποτελούν ισχυρό κίνητρο για να θελήσουν και να 
αγωνισθούν για μια καλύτερη ζωή.  

Το χωριό ορθοπόδησε. Αν κάποιος δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Μόνο οι υποψιασμένοι μπορούν 
να διακρίνουν τη θλίψη στα μάτια των γερόντων που πίνουν τον καφέ τους στο καφενείο ή να 
διακρίνουν λίγο πιο βαριά τα βήματα των μεγαλύτερων γυναικών. Αλλά ο χρόνος υπήρξε μεγάλος 
γιατρός. Οι επόμενες γενιές  ξαναχάρισαν το χαμόγελο και έθρεψαν την ελπίδα. 

Μόλις σχόλασε το Γυμνάσιο και το Λύκειο του χωριού. Χαρούμενα πρόσωπα γέμισαν την πλατεία 
και τους γύρω δρόμους. Κελαριστές φωνές ανταλλάσσουν τα νέα της ημέρας. Μας καλοδέχονται και 
πιάνουν την ψιλοκουβεντούλα μαζί μας. Πρόσχαρα γέλια ακούγονται. Οι λιγοστοί υπερήλικες που είναι 
στο καφενείο τους χαίρονται. Τα μάτια τους γεμίζουν ζεστασιά και περηφάνεια. Είναι το μέλλον του 
χωριού. 

Πολλά παιδιά, έχοντας συνείδηση της ιστορίας του τόπου τους, δεμένα μ αυτόν, μας λένε ότι δεν 
θέλουν να φύγουν. Θα σπουδάσουν, μα θα ξαναγυρίσουν εδώ. Αν μπορέσουν, θα εκμεταλλευτούν τις 
ευκαιρίες και θα σταδιοδρομήσουν εδώ. Η ιστορία της σφαγής δεν είναι αποτρεπτική, αλλά δείχνει να 
τους δένει με αόρατες κλωστές με τον τόπο τους, για τον οποίο είναι περήφανοι. 

Πολλά παιδιά έχουν ταξιδέψει με προγράμματα ανταλλαγής στη Γερμανία, στην Νυρεμβέργη και 
είναι χαρούμενα γι αυτό. Φιλοξενούν συχνά στο χωριό συνομήλικους συμμαθητές τους από γερμανικά 
σχολεία και όλοι μαζί σχεδιάζουν να προσπαθήσουν για ένα κόσμο καλύτερο, που δεν θα 
επαναληφθούν τα λάθη των μεγαλύτερων. Που θα κυριαρχεί η ειρήνη, ο ανθρωπισμός, η δικαιοσύνη και 
η ισότητα. Να πολεμήσουν ενάντια στους πολέμους (!), το φανατισμό, θα αντιμετωπίσουν την 
ανθρωπιστική κρίση των ημερών μας. 

Σύντομα γινόμαστε ομάδα στα όνειρα αυτά. Όσα μάθαμε με αυτό το πρόγραμμα θα μας 
βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι και ενεργοί πολίτες. Όταν θα μεγαλώσουμε θα σταθούμε αλληλέγγυοι 
μεταξύ μας και θα αγωνιστούμε για την πρόοδο όλου του κόσμου. Αυτό μας ορμηνεύει η μνήμη…η 
τραυματική μνήμη των τόπων που μετατρέπεται σε δημιουργική δύναμη. 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΒΑΣΙΑ 

  
 

 

 

  



 
 

 

Θυμωμένοι οι Γερμανοί γυρνούσαν 

Και εκδίκηση ήταν αυτό που ζητούσαν. 

Βρήκαν πώς να το πετύχουν αυτό… 

Ξεκληρίζοντας όλο το χωριό. 

 

Ανακατεύτηκε η φωτιά με το αίμα 

Οι πυροβολισμοί και οι κραυγές γίναν ένα 

Το παιδί ψάχνει απεγνωσμένο τη μάνα,  

Όταν μια ριπή του διακόπτει το κλάμα. 

 

Οι ναζί έφυγαν πριν τη δύση 

Και στο χωριό κανέναν δεν έχουν αφήσει. 

Διακόσιοι είκοσι οκτώ χάθηκαν στην σφαγή 

Και του Διστόμου μαύρισε η ψυχή  

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

 

  



 
 

 

Στο Δίστομο επήγαμε,  
τους κατοίκους να δούμε,  
τις ιστορίες να ακούσουμε, 
πληγές να μοιραστούμε. 
 
Πρώτα τους γέρους βρήκαμε, 
τους λίγους επιζώντες,  
αργότερα τα τέκνα τους, 
μα τα παιδιά απόντες. 
 
Είπαμε να αρχίσουμε, 
από τη γερουσία, 
για να ξετυλιχθεί  
ολόκληρη αυτή η ιστορία. 
 
Ακούσαμε τα βάσανα  
και τις πληγές των άλλων,  
στιγμές τους καταγράφοντας 
για τη βία βαρβάρων. 
 
Είπαμε ακόμη  
στα σπίτια τους να μπούμε 
να δούμε τα κειμήλια 
και να αναλογιστούμε. 
 
Εκείνοι μας εδέχθηκαν 
μέσα στο σπιτικό τους 
για να αντικρύσουμε και εμείς 
το θείο ριζικό τους. 
 
Συγκίνηση στα μάτια τους 
που μας τα διηγούνται  
μιλούνε για βιώματα  
που ποτέ δεν λησμονούνται. 
 
Και τώρα μοίρασαν σε εμάς 
αυτή τη θεία γνώση 
για να την μεταφέρουμε  
στο σχολειό για βρώση. 
 

ΟΛΓΑ  



 
 

 

Διαμέλισαν τα παιδιά σου, τώρα τα μοναδικά σου 

          Η Ιστορία που μαθαίνουν είναι η δικιά σου. 

     Τη Συγνώμη θα ζητήσουν, θα πληρώσουν και αυτοί 

                     παν απ’ όλα την Τιμή σου θα διορθώσουν από κει. 

     Το Ολοκαύτωμα αυτό θα σου μείνει σημάδι 

           για να δεις τη Μοναξιά μακριά στο σκοτάδι. 

               Αν η Οργή σε συνεπάρει, βάλε μέσα σου μυαλό 

ΔΙΣΤΟΜΟ θα δεις πως βγαίνει από το ποίημα αυτό. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

  



 
 

 

Και το ήξερα πως θα ’ρθει μια τέτοια ώρα… 

Τους το έλεγα «θα έρθουν οι Γερμανοί. Ξυπνήστε!» 

Αλλά πολλοί τους δεν με πίστευαν, 

μέχρι την ώρα που το είδαν με τα μάτια τους.  

Που να ήξεραν και εκείνοι! 

Πως όλη αυτή η περιπέτεια θα μας άφηνε όλους μόνους, 

χωρίς οικογένειες, άδειους, χωρίς συναισθήματα, παντελώς 

κενούς, μονάχα μ΄ ένα συναίσθημα, το φόβο. 

Και όταν όλα είχαν τελειώσει, 

δεν εννοώ τον πόνο…ο πόνος δεν θα έφευγε ποτέ… 

Οι αναμνήσεις εκείνης της ημέρας θα μας  

ακολουθούσαν παντού για πάντα. 

Ψάχναμε για δικαιοσύνη, η οποία δεν υπήρχε. 

για μια παρηγοριά που δεν θα βρίσκαμε. 

Μετά από τόσα χρόνια κανείς δεν έχει ξεχάσει αυτή τη μέρα. 

 Όμως όλοι μας προχωρήσαμε ή μάλλον σχεδόν όλοι… 

Φτιάξαμε οικογένειες, κάναμε παιδιά, 

τα είδαμε να μεγαλώνουν, να κάνουν τις δικές τους οικογένειες, 

Είδαμε εγγόνια, τα χαρήκαμε, μα ΠΟΤΕ 

δεν τους μιλήσαμε από μόνοι μας για όσα γίνανε… 

ΔΕΝ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΝΙΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΠΟΥ ΝΙΩΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ! 

 

ΑΝΓΚΕΛΑ 



 
 

 

Ακούς Δίστομο, δεν σου λέει κάτι  

αλλά δεν ξέρεις ότι σε άλλους  

έκανε τη ζωή στάχτη. 

Η στιγμή της σφαγής  

παιδιών, γυναικών, ανδρών 

Κόστισε τη ζωή ολωνών.  

Όλα τα γκρέμισαν οι Γερμανοί 

Μη σκεφτόμενοι με καρδιά αληθινή 

Αλλά με αυτό το χυδαίο ψεύτικο νου 

Που θα τους παγιδεύει ακόμη και τώρα. 

Οι συνέπειες θα κυνηγούν τα παιδιά τους  

Θα τα βασανίζουν λέγοντάς τους  

Ότι είναι ίδια με τους προγόνους τους 

Οι ψυχές αθώες χωρίς φωνή 

Δεν θα ησυχάσουν, 

Ουρλιάζουν σιωπηλά ακόμη και τώρα.  

 

           ΤΖΟΥΛΙΑ 



 
 

 

Η θλίψη δεν γιατρεύεται με το χρόνο, 
αλλά με τα πολλά δάκρυα… 
 

 

 

 

  



 
 

 

ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΦΑΝΤΑΡΟΥΣ 
 

Αδέρφια μου, αν ήμουνα μαζί σας, 
στους χιονισμένους κάμπους της Ανατολής αν ήμουν ένας από σας, 
ένας απ' τις χιλιάδες σας ανάμεσα στα σιδερένια τ' άρματα, 
θα ’λεγα, καθώς λέτε: Σίγουρα 
θα υπάρχει κάποιος δρόμος για το σπίτι μου. 
 
Όμως, αδέρφια μου, καλά μου αδέρφια, 
κάτω απ' τ' ατσάλινό μου κράνος, μέσα στο κρανίο μου, 
θα ’ξερα αυτό που ξέρετε: Εδώ 
δεν υπάρχει κανένας δρόμος για το σπίτι πια. 
[ …..] 
Αδέρφια μου, αν ήμουνα μαζί σας, 
αν εσερνόμουνα με σας στην παγωμένη έρημο, 
θ' αναρωτιόμουνα, καθώς αναρωτιέστε: Γιατί, 
γιατί ήρθα εδώ, απ' όπου 
κανένας δρόμος δεν πάει για το σπίτι μου; 
[ …..] 
 Αδέρφια μου, αν ήμουνα μαζί σας 
θα ρώταγα, όπως εσείς ρωτάτε: Γιατί; 
Γιατί έβαλα του ληστή τη φορεσιά 
γιατί έβαλα του εμπρηστή φονιά την πουκαμίσα; 
 
Απλά γιατί ήμουνα ένας δούλος, 
και διατάχτηκα. 
Ντύθηκα για να καίω και να δολοφονώ. 
Με διέταξαν. Κι έκανα εισβολή. 
Ποδοπατώντας τις σοδειές και κάνοντας ερείπια τ’ αγροτόσπιτα. 
Κι έκανα εισβολή. 
Για να λεηλατήσω τα εργοστάσια, τους μύλους και τα φράγματα, 
Για να διακόψω το μάθημα στα χιλιάδες σχολειά. 
Για να λένε έτσι οι μανάδες πως δεν έχουνε παιδιά. 
Για να λένε έτσι τα παιδιά πως δεν έχουν πατεράδες. 
Για να απομείνουνε έτσι από μας χωμάτινοι σωροί. 
[ …..] 
Και θα πεθάνω στον ανθό της ζωής μου. 
Χωρίς να έχω αγαπηθεί, μιας πολεμικής μηχανής ο ανόητος οδηγός. 
Και θα κείτουμαι κάτω απ' τη γη 
που έχω ρημάξει 
χαλαστής που κανείς δεν πονά για το χαμό του. 
Στεναγμός ανακούφισης θ' αναδεύει πάνω απ' τον τάφο μου. 
 

BertoltBrecht, Ποιήματα, 1942,  μτφ. Μάριος Πλωρίτης, Εκδόσεις Θεμέλιο 
 

  



 
 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 



 
 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 



 
 

 

Ακροστιχίδες 
Δ υστυχία 
Ι στορία 
Σ ιωπή 
Τ ρόμος 
Ο μορφιά 
Μ αρτύριο 
Ο ίκτος 

ΑΝΝΑ  

Δ ιαχείριση 
Ι στορικής μνήμης 
Σ υγνώμη ζητάμε από τους νεκρούς 
Τ ων μαρτυρικών χωριών 
Ο λου του κόσμου 
Μ ετανοεί η ανθρωπότητα 
Ο ρκο κάνει: ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ 

ΕΥΗ 

Δ  ιαχωρισμός 
Ι  χώρ 
Σ  τενάχωρα 
Τ  άφος 
Ο  λεθρος 
Μ  αινόμενοι 
Ο  λοσχερώς 

ΑΝΝΑ 

 

Δ ιαμελισμός 
Ι κμάδα 
Σ τεντόριος 
Τ ουφεκισμός 
Ο δύνη 
Μ αρτύριο 
Ο λοκαύτωμα 

 

Δ υστυχώς μαύρη μέρα 
Ι αχές άμαχου πληθυσμού 
Σ φαγή αδικοχαμένων αθώων ανθρώπων 
Τ ραγωδία, τρομοκρατία 
Ο ργή, ομαδικές εκτελέσεις 
Μ αυροντυμένες γυναίκες, μαυσωλείο 
Ο λεθρος 

 

  



 
 

 

Δ έκα Ιούνη, δολοφονία κάθε τι ζωντανού 
Ι στορία 
Σ κοτεινή 
Τ εμαχισμός κορμιών, τουφεκισμός αθώων πολιτών 
Ο υρλιαχτά απελπισμένων ανθρώπων 
Μ ίσος, μυδραλιοβόλα, μαινόμενοι ταύροι ορμούν στους αμάχους, μπότες 
Ο μαδικοί τάφοι 

 
Σ κλαβιά 
Φ όβος 
Α ίμα 
Γ η 
Η ττα 

 ΑΝΝΑ  

Δ ρόμος προς την ειρήνη  
Ι στορία 
Σ υνέδρια ειρήνης, σταμάτημα πολέμου 
Τ ερματισμός του κακού, τιμή σε αυτούς που έδωσαν τα νιάτα τους για τη λευτεριά 
Ο μόνοια 
Μ αρτυρίες, μνήμη 
Ο λοταχώς ενωμένοι ενάντια στα εγκλήματα κατά της ειρήνης, της απανθρωπιάς και του 

τρόμου, οδύνη τέρμα 
 

  



 
 

 

Η ιστορία διδάσκει 

Η μνήμη προκαλεί τον προβληματισμό 

Τα λάθη οδηγούν σε συνειδητοποίηση 

 

Και οι νέοι αποφασίζουμε… 
 

 

ΒΑΣΙΑ 



 
 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΙΣ 

  



 
 

 

Στην είσοδο του Διστόμου δεσπόζει το γλυπτό με τίτλο «Παγκόσμιο φιλί». 
 

Πρόκειται για ένα σύμβολο Ειρήνης και Συμφιλίωσης μεταξύ των λαών. Το γλυπτό φιλοτέχνησε ο 
καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών των Αθηνών, Γεώργιος Καλακάλας. Το γλυπτό έχει ύψος 7 μέτρα.  

 

 

 

 



 
 

 

Στην Ειρήνη 
Πότε θα ’ρθει ο καιρός αρμονικά να ζούμε,  

κροτάλισμα των τουφεκιών άλλο να μην ακούμε.  

Να είμαστε όλοι αγκαλιά, σαν το παιδί στη μάνα  

τα μάτια πάντα να γελούν, να μην υπάρχει κλάμα. 

Να μην υπάρχουν σύνορα, τη γη να μην πουλάνε  

και τα λουλούδια μυρωδιά για όλους να σκορπάνε.  

Να μην υπάρχουνε φτωχοί, καλύβες και τσαντίρια,  

Άνθρωποι, το κροτάλισμα κάντε το με ποτήρια. 

Βοριά, σταμάτα τη βροχή και μπάτη τον αγέρα 

το μαύρο πέπλο, ουρανέ, βγάλε να λάμψει η μέρα.  

Να τρέξουν καθαρά νερά, να λιώσουνε τα χιόνια 

να φύγει η βαρυχειμωνιά που έχει η καρδιά μας χρόνια.  

Και καταπράσινο χαλί η γη μας να φορέσει 

μαύροι, ξανθοί και μελαμψοί να ’χουν την ίδια θέση 

όλου του κόσμου τα παιδιά μια πούλια να γενούνε, 

ήρθε ο καιρός να μάθουν πια μια γλώσσα να μιλούνε.  

Γλέντι και ατέλειωτο χορό, πάντα μπροστά η μάνα 

κι άλλο στον κόσμο μην χτυπά για πόλεμο η καμπάνα. 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, κάτοικος μαρτυρικού χωριού Ανωγείων Κρήτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Ανοιχτή επιστολή στον ΟΗΕ 
 

Αξιότιμη Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, 

Σας στέλνω αυτό το γράμμα, διότι υπάρχει κίνδυνος οι σκοτεινότερες πτυχές της 
ιστορίας μας να επαναληφθούν. 

Γεννήθηκα το 1996 στο Δίστομο, 52 χρόνια μετά τη σφαγή του Διστόμου τον Ιούνη 
το 1944. Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, οι μνήμες της κτηνωδίας που έγινε εδώ 
στοιχειώνουν ακόμα τους ανθρώπους, και οι μαρτυρίες του γεγονότος που περνάνε από 
γενιά σε γενιά είναι σήμερα όσο ζωντανές και ανατριχιαστικές ήταν τότε. Πως θα 
μπορούσε άλλωστε να ξεχάσει κανείς αυτή την τραγωδία. Άντρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι 
και παιδιά, 217 άτομα, σκοτώθηκαν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, με τους πιο βίαιους και 
τερατώδεις τρόπους από τους στρατιώτες των Ναζί, εκείνη τη μοιραία μέρα του Ιούνη. 
Όσοι απέμειναν, για πάντα σημαδεμένοι, προσπάθησαν να ξαναχτίσουν μέσα από τις 
στάχτες και το αίμα, ένα χωριό που είχε πλέον περισσότερα φαντάσματα παρά 
ζωντανούς, ένα χωριό που έχασε μία ολόκληρη γενιά. Και τα κατάφεραν παρά τις 
προσδοκίες. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε ευγνώμονες σ' αυτούς, χάρη στους οποίους 
ζούμε σε ένα ειρηνικό χωριό που έμαθε να συγχωρεί, αλλά να μην ξεχνά.  

Δεν ξεχνάμε το φασισμό, δεν ξεχνάμε όλα τα διαφορετικά και υποχθόνια πρόσωπα 
του. Γι' αυτό και τρομάζουμε όταν βλέπουμε την άνοδο ακροδεξιών, φασιστικών ιδεών 
που δυστυχώς πολλοί άνθρωποι εστερνίζονται και προωθούν. Ιδέες που θέτουν κάποιους 
ανθρώπους πάνω από άλλους με βάση την εθνικότητα τους, τη θρησκεία τους και το 
χρώμα του δέρματος τους. Όλα αυτά ακούγονται πολύ οικεία, καθώς έχουν ξανασυμβεί 
λιγότερο από 100 χρόνια πριν, όταν ο Χίτλερ ανέβηκε στην εξουσία υποστηρίζοντας αυτές 
ακριβώς τις απόψεις. Και ξέρουμε ακριβώς που οδηγούν, το Δίστομο είναι ζωντανό 
παράδειγμα της επακόλουθης κτηνωδίας. 

Θα ήθελα, συνεπώς, να παρακαλέσω εσάς και όλους τους ανθρώπους, να μην 
ξεχνούν το παρελθόν μας και την ιστορία μας. Να μην ξεχνούν τον πόνο που έχει 
προκληθεί από το φασισμό, τις ζωές που έχουν χαθεί με τους πιο βάναυσους τρόπους. 
Μην ξεχνάτε ότι πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι. Το Δίστομο και όλα τα μέρη σαν κι 
αυτό θα είναι πάντα εδώ για να μας το θυμίζει. 

Με σεβασμό, 
μια Διστομίτισσα (EYAΓΓΕΛΙΑ) 

 
(το γράμμα μας έδωσε μια νεαρή φοιτήτρια με καταγωγή από το Δίστομο…) 

την ευχαριστούμε   



 
 

 

 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 



 
 

 

Αντί επιλόγου…. 
 

Ας γρηγορούμε όμως, ας γρηγορούμε και ας μην ξεχάσουμε αυτό που ένας Γερμανός πάστορας 
έγραψε λίγο πριν πεθάνει, γιατί και ο Μπρεχτ το είπε «η κοιλιά της φρίκης είναι έτοιμη να παιδογονήσει 
και πάλι». Ο πάστορας είπε ότι «όταν ήρθαν να πιάσουν τον γείτονά μου που ήταν Εβραίος, δεν 
διαμαρτυρήθηκα, αφού δεν ήμουν Εβραίος. Όταν ήρθαν να πιάσουν και τον άλλον γείτονά μου που ήταν 
κομμουνιστής, δεν διαμαρτυρήθηκα, αφού δεν ήμουν κομμουνιστής. Όταν λίγο πιο μακριά έπιασαν και 
κάτι καθολικούς Γερμανούς, δεν διαμαρτυρήθηκα αφού δεν ήμουν καθολικός. Όταν όμως ήρθαν να 
πιάσουν εμένα, δεν βρέθηκε κανείς να διαμαρτυρηθεί».  

Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, γιατί για ποιον χτυπάει η καμπάνα; Χτυπάει για τον καθένα μας και 
για όλους.  

 

Ε. Αρβελέρ «Ημέρα μνήμης» Χρονικά, έκδοση του Κεντρικού Ισραηλίτικου 
Συμβουλίου της Ελλάδας, Τόμος ΚΘ, Τεύχος 201, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 
2006, σελίδες 66-67. 

  



 
 

 

 

 

Συμμετέχοντες μαθητές: 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
 ΒΕΒΕΚΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
 ΔΙΒΡΙΤΣΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
 ΚΑΛΤΣΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 
 ΙΟΝΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 
 ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
 ΚΕΙΒΑΝΑΙ ΑΝΑ 
 ΚΕΡΟΥ ΕΛΙΝΑ 
 ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 ΚΟΝΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 ΚΟΝΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 
 ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
 ΚΟΥΛΛΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 
 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΝΕΦΕΛΗ 
 ΚΟΥΝΤΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 
 ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ ΑΝΝΑ 
 ΜΟΥΣΓΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
 ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 ΝΤΑΝΕΒΑ ΑΝΓΚΕΛΑ 
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

 Σφουντούρη Άννα 
 Κάβουρα Άννα 
 Μητροπούλου Εύη 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ 

Τους κατοίκους του Διστόμου 

Όσους μας μίλησαν 

Τους υπευθύνους του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού 

 

ΜΑΣ ΔΩΣΑΤΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΘΗΜΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστώ τις συναδέλφους Κάβουρα Άννα 
και Μητροπούλου Εύη, τις μαθήτριες και τους 
μαθητές της πολιτιστικής ομάδας του 52ου 
Γυμνασίου Αθηνών που με συνείδηση και  βαθιά 
συναίσθηση του γεγονότος του Ολοκαυτώματος του 
άμαχου πληθυσμού στο Δίστομο, έδωσαν το βάρος 
τους, τον σεβασμό, την οδύνη τους, το πένθος και την 
ελπίδα τους για να πραγματοποιηθεί η καθαρτήρια 
πορεία προς τα οστά των όρθιων αιώνια νεκρών.  

Είναι τιμή τους και τιμή μας και ενισχύει την 
πίστη μας στην ελευθερία, στην ειρήνη, στην 
αδελφοσύνη των ανθρώπων, της γης αυτή η ανάβαση 
στο χώρο του Μαυσωλείου. 

Ας είναι αναπαράσταση του τραγικού μέσα 
μας που οδηγεί στην κάθαρση. 

ΑΝΝΑ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ 

 

 

 


	Διαφάνεια 1
	Διαφάνεια 2
	Διαφάνεια 3
	Διαφάνεια 4
	Διαφάνεια 5
	Διαφάνεια 6
	Διαφάνεια 7
	Διαφάνεια 8
	Διαφάνεια 9
	Διαφάνεια 10
	Διαφάνεια 11
	Διαφάνεια 12
	Διαφάνεια 13
	Διαφάνεια 14
	Διαφάνεια 15
	Διαφάνεια 16
	Διαφάνεια 17
	Διαφάνεια 18
	Διαφάνεια 19
	Διαφάνεια 20
	Διαφάνεια 21
	Διαφάνεια 22
	Διαφάνεια 23
	Διαφάνεια 24
	Διαφάνεια 25
	Διαφάνεια 26
	Διαφάνεια 27
	Διαφάνεια 28
	Διαφάνεια 29
	Διαφάνεια 30
	Διαφάνεια 31
	Διαφάνεια 32
	Διαφάνεια 33
	Διαφάνεια 34
	Διαφάνεια 35
	Διαφάνεια 36
	Διαφάνεια 37
	Διαφάνεια 38
	Διαφάνεια 39
	Διαφάνεια 40
	Διαφάνεια 41
	Διαφάνεια 42
	Διαφάνεια 43
	Διαφάνεια 44
	Διαφάνεια 45
	Διαφάνεια 46
	Διαφάνεια 47
	Διαφάνεια 48
	Διαφάνεια 49
	Διαφάνεια 50
	Διαφάνεια 51
	Διαφάνεια 52
	Διαφάνεια 53
	Διαφάνεια 54
	Διαφάνεια 55
	Διαφάνεια 56
	Διαφάνεια 57
	Διαφάνεια 58
	Διαφάνεια 59
	Διαφάνεια 60
	Διαφάνεια 61
	Διαφάνεια 62
	Διαφάνεια 63
	Διαφάνεια 64
	Διαφάνεια 65
	Διαφάνεια 66
	Διαφάνεια 67
	Διαφάνεια 68
	Διαφάνεια 69
	Διαφάνεια 70
	Διαφάνεια 71
	Διαφάνεια 72
	Διαφάνεια 73

