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Η παξνπζία ηνπ εβξατθνύ ζηνηρείνπ ζηελ πεξηνρή ησλ εξξώλ εκθαλίδεη 
καθξαίσλε πνξεία, από ηα ρξόληα ηεο ξσκατθήο θπξηαξρίαο κέρξη ην 
1943. ηελ πξώηε νκάδα Δβξαίσλ πνπ θαηνηθεί ζηηο έξξεο, ησλ 
Ρσκαλησηώλ ή Βπδαληηλώλ Δβξαίσλ, από ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηώλα 
πξνζαξηώληαη εθηνπηζκέλνη από ηελ Ιβεξηθή ρεξζόλεζν εθαξαδίηεο, 
θαζώο θαη εβξατθέο νηθνγέλεηεο από ηελ Ιηαιία θαη ηε ηθειία, ηε 
Βέξνηα, ηελ Κέξθπξα θ.ά.. Σνπο αηώλεο πνπ αθνινπζνύλ θαη κέρξη ηηο 3 
πξνο 4 Μαξηίνπ ηνπ 1943, ε εβξατθή θνηλόηεηα ησλ εξξώλ δπκώλεηαη, 
όπσο θαη ν ππόινηπνο πιεζπζκόο, κε ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ 
ζεκαδεύνπλ ηελ πόιε.  
 

Οη εξξαίνη Δβξαίνη δεκόηεο δηαπξέπνπλ ζην εκπόξην, ζηελ πνιηηηθή, 
ζηα γξάκκαηα θαη ζηνλ πνιηηηζκό ζπκβάιινληαο ζηελ νηθνλνκηθή 
άλζηζε ηεο πόιεο, αιιά ε καθξαίσλε ε παξνπζία ηνπο ζηελ πόιε 
δηαθόπηεηαη δηα παληόο κε ηνλ βίαην εθηνπηζκό ηνπο από ηνπο 
Βνύιγαξνπο ζηηο 3 πξνο 4 Μαξηίνπ ηνπ 1943. Απηή ε εκεξνκελία 
ζεκαηνδνηεί θαη ηνλ αθαληζκό ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο εξξώλ, αθνύ 
θαλείο εθηόο ηξηώλ αηόκσλ δελ ζώδεηαη. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ε 
ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε απνηειεί έλαλ θόξν ηηκήο ζε κηα θνηλόηεηα 
ζπλδεκνηώλ, έλα νδνηπνξηθό κλήκεο αλζξώπσλ, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία 
θαη ε πξνζθνξά ζηελ πόιε είλαη ζεκαληηθό λα κελ επηηξέςνπκε λα ραζεί 
ζηε ιήζε ηνπ ρξόλνπ.   



H Φαλή Κεραγηά είλαη θηιόινγνο ηεο Γεκόζηαο Δθπαίδεπζεο, 
ζπγγξαθέαο θαη επηκειήηξηα βηβιίσλ. Δίλαη απόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο 
Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο (ΑΠΘ) θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηε 
Γεκηνπξγηθή Γξαθή (Παλ.Γπ.Μα). Γηεγήκαηα, άξζξα θαη πνηήκαηά ηεο 
είλαη δεκνζηεπκέλα ζε ζπιινγηθέο εθδόζεηο, ινγνηερληθά πεξηνδηθά θαη 
πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Σν 2018 αλέβεθε ζηε ζθελή ην ζεαηξηθό ηεο Φόλνο 
ζην Λάξηζα Δμπξέο θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2020 ην ζεαηξηθό ηεο 
Lysistrati.gr. Σν 2019 ζπκκεηείρε κε δηήγεκά ηεο ζηελ 8ε Λνγνηερληθή 
θελή ηνπ πεξηνδηθνύ «Δληεπθηήξην». Σν πξώην ηεο κπζηζηόξεκα 
Ήζεια κόλν λα κε αγαπήζεηο θπθινθνξεί από ηηο εθδόζεηο Έμε 
(Ννέκβξηνο ηνπ 2018). 

 

Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζε δσληαλή 
κεηάδνζε ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο από ην ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ εξξώλ 
(live streaming κέζα από ην θαλάιη ηνπ ΓΗ. ΠΔ. ΘΔ. εξξώλ ζην 
YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UCjAbXaHpdKcdvW0LCMCA2-g) 

νπόηε κπνξεί λα γίλεηαη θαη δσληαλή ζπδήηεζε κε ηνπο ηειεζεαηέο.  
Δπίζεο ζα αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο όπσο 

πρ.  Μαζήκαηα Κιαζηθήο Παηδείαο ζην Facebook: 

https://www.facebook.com/mathimata.klassikis.paideias/posts/112690232

7758626  

Αλδξνλίδεο  Θενιόγνο   
https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA 

       Κιαζζηθή παηδεία  https://www.youtube.com/channel/UCk6Czni-

OkM9SHw7CznMSQw 

θαη ηειενπηηθά 

 Υνξεγνί:  Η Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 
 ε TOYOTA ΟΤΣΡΙΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ, 

  ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α., ε ΑΔ ΜΔΣΡΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ θαη  
ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ ΥΑΡΗ – ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

Ζήζης Μηηλιάγκας 

Φιλόλογος 

σνηονιζηής ηων θορέων σλοποίηζης 
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