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Ο Αμάραντος (π. Μαστρογιάννη) Καρδίτσας

Βρίσκεται σε υψόμετρο 800μ., στα
ιστορικά Άγραφα, σε απόσταση
25χλμ. από την Καρδίτσα. 
Στην περίοδο της κατοχής ήταν ένα
ζωντανό χωριό με 700 κατοίκους και
η συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση
ήταν καθολική.
Κύριες ασχολίες των κατοίκων ήταν
οι καλλιέργειες, η κτηνοτροφία και η
υλοτόμηση του δάσους, έως τη δε-
καετία του ‘70.
Η μετανάστευση σε εσωτερικό και
εξωτερικό άφησε σήμερα μόνον 60
μόνιμους, υπερήλικες κατοίκους!
Από το φθινόπωρο του 1943 έως το
καλοκαίρι του 1944, οι Μαστρογιαν-
νίτες φιλοξένησαν όλους τους εβραί-
ους της Καρδίτσας, 62 ψυχές, και

άλλους 20 από τη Θεσσαλονίκη, τον
Βόλο και τα Τρίκαλα, οι οποίοι κατέ-
φυγαν εκεί με τη συνεργασία των δυ-
νάμεων της Εθνικής Αντίστασης, για
να γλυτώσουν από τους Γερμανούς
διώκτες τους.
Είναι αξιοθαύμαστο ότι οι Μαστρο-
γιαννίτες διαφύλαξαν την παραμονή
των Εβραίων και δεν έγιναν στόχος
από τα γερμανικά στρατεύματα κατο-
χής.
Για την προσφορά τους αυτή οι Μα-
στρογιαννίτες δεν ζήτησαν ποτέ τί-
ποτε, διότι, ως απόγονοι των αρχαίων
Ελλήνων, θεωρούσαν τη φιλοξενία
ιερό καθήκον.
Αυτή η άγνωστη προσφορά των Μα-
στρογιαννιτών βγαίνει στο φως μετά
από 74 χρόνια, χάρη στο μνημείο αι-
ώνιας ευγνωμοσύνης και αναγνώρι-
σης που αποκαλύπτεται σήμερα στο
κεντρικότερο σημείο του χωριού.
Το Μνημείο ανέγειραν οι επιζώντες
Εβραίοι της Καρδίτσας που είχαν το
μεγάλο προνόμιο να φιλοξενηθούν
στο Μαστρογιάννη εκείνα τα μαύρα
χρόνια της γερμανικής κατοχής και
να αποφύγουν την εξολόθρευσή τους
στα κολαστήρια των θαλάμων αε-
ρίων του Άουσβιτς.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
αιώνιας ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης

για τους κατοίκους του χωριού
Αμάραντος (π. Μαστρογιάννη) Καρδίτσας

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
χΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟν

Αμάραντο (π. Μαστρογιάννη) Καρδίτσας

χΟΡΗΓΟΣ ΤΟυ ΜνΗΜΕΙΟυ: Βίκτωρ Σολ. Βενουζίου
ΔΙΟΡΓΑνωΣΗ: Δήμος Καρδίτσας - Βίκτωρ Βενουζίου

Αμάραντος, 18 Ιουνίου 2017

Όποιος σώζει μια ζωή, σώζει τον κόσμο όλον
Μίσνα Σανχεντρίν: Δ5

Κείμενο: Βασ. Τσαντήλας



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Καρδίτσας
και οι Διασωθέντες, κατά την Γερμανική κατοχή,

Εβραίοι της Καρδίτσας 

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν
στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 

την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 και ώρα 12.00
στην Κοινότητα Αμάραντος (π. Μαστρογιάννη) 

για τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου 
«Aιώνιας Eυγνωμοσύνης και Αναγνώρισης»

προς τιμή των κατοίκων του χωριού,
οι οποίοι έσωσαν τη ζωή 

των Εβραίων της Καρδίτσας και άλλων πόλεων
στα μαύρα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής

1941-1944

            Ο ΔΗΜΑΡχΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                 Ο ΕΚΠΡΟΣωΠΟΣ Των ΔΙΑΣωΘΕνΤων

               Φώτης Αλεξάκος                                Βίκτωρ Βενουζίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

12.00 Δέηση από τους Ραβίνους Λάρισας και Θεσσαλονίκης
κκ. Ηλία Σαμπεθάι και Ααρών Ισραέλ 

12.15 ΧαιρεΤισμοι:
Φώτης Αλεξάκος
Δήμαρχος Καρδίτσας 
κ. Δημήτριος Σιούφας
π. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων 
Δαυίδ Σαλτιέλ
Πρόεδρος Κ.Ι.ΣΕ. και Ι.Κ.Θ. 
Χαϊμ (Μάκης) Καπέτας
Πρόεδρος Ισραηλιτικής Κοινότητας Καρδίτσας 
Βίκτωρ Βενουζίου 
Δωρητής του μνημείου και διασωθείς ο ίδιος με όλη την οικογένειά του

12.45 αποΚαλυπΤηρια μνημειου

13.00 Ομιλία της κας Φωτεινής Τομαή - Κωνσταντοπούλου
Προϊσταμένης Ιστορικού Αρχείου
Εμπειρογνώμων Πρεσβευτή Σύμβουλο Α

Χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 
«Ήρθε το σύννεφο» και «Οσέ Σαλόμ»
Μεσόφωνος: Αγγελική Καθαρίου
Σύνθεση, διεύθυνση, πιάνο: Κωστής Παπάζογλου

13.30 ΚαΤαθεση σΤεφανων

Τήρηση ενός λεπτού σιγής
Ανάκρουση του Εθνικού ύμνου

Τέλος Εκδήλωσης

Το χρονικό της διάσωσης των Εβραίων της Καρδίτσας
στον Αμάραντο (π. Μαστρογιάννη) Καρδίτσας

Κατοχή - Ολοκαύτωμα

Πληθυσμός Ισραηλιτικής Κοινότητας Καρδίτσας: 82 άτομα. Κατά τον πόλεμο
του 1940 επιστρατεύτηκαν 6 νέοι, από τους οποίους τραυματίστηκε ένας, ο
Μίμης Καπέτας. Στην περίοδο της Εθνικής Αντίστασης αρκετοί νεαροί Εβραίοι
εντάχθηκαν σ’ αυτήν. Τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί, κατά τη διέλευσή τους
από την Καρδίτσα, ζήτησαν από τον Δήμο τον κατάλογο των Εβραίων πολιτών.
Ο Δήμαρχος, αείμνηστος Διονύσιος Κουκουρίκος, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν
Εβραίοι στην Καρδίτσα.
Τον Σεπτέμβριο του 1943, μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας με τους συμ-
μάχους, η διοίκηση της Καρδίτσας περιήλθε στην ευθύνη των Γερμανών κατα-
κτητών, οι οποίοι, με επιτακτικό τρόπο αξίωσαν από τον διευθυντή του Δήμου
Καρδίτσας αείμνηστο Βασίλη Λάππα (την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε Δήμαρ-
χος) να τους παραδώσει τον κατάλογο των Εβραίων. Η απάντηση του Δήμου,
με τη βοήθεια του βιαίως επιστρατευμένου διερμηνέα, αείμνηστου Γεωργίου
Κατσούλη, ήταν όπως και το 1941, «δεν υπάρχουν Εβραίοι στην Καρδίτσα»,
ενώ παράλληλα, και με τη συνεργασία της Εθνικής Αντίστασης, εφοδίασαν
τους Εβραίους με πλαστές ταυτότητες που έφεραν χριστιανικά ονόματα. Όταν
άρχισε ο διωγμός των Εβραίων, τον Οκτώβριο του 1943, οι περισσότεροι από
αυτούς κατέφυγαν στα βουνά των Αγράφων, στο χωριό Αμάραντος (πρώην
Μαστρογιάννη) της Καρδίτσας. Οι κάτοικοι του χωριού τους προσέφεραν
ασφαλές καταφύγιο και μοιράζονταν μαζί τους τα λιγοστά τρόφιμα. Στους
Εβραίους που φιλοξενήθηκαν εκεί περιλαμβάνονταν και μερικοί Εβραίοι από
άλλες πόλεις, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, και όλοι τους επέζησαν. Μοναδικό
φαινόμενο στην Ελλάδα!

μέλη της ι.Κ. Καρδίτσας στο πάρκο αναψυχής «παυσίλυπο». από δεξιά: πρώτος ο νάκος Χ. Καπέτας
και τρίτος ο μίμης Καπέτας, τραυματίας του αλβανικού μετώπου 1940. (Πηγή: Λεύκωμα  ΚΙΣΕ 2006)

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των αρχών όπως ενημερώσουν για την παρουσία τους μέχρι 14/6/2017
στο τηλ.: 24413 50744 ή E-mail: info@dimoskarditsas.gov.gr). 


