
ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 

 

Το ξεχασμένο νησί των ηρώων 

 
Ένα ελληνικό νησί βραβεύεται για την αλληλεγγύη προς τον 
συνάνθρωπο την οποία επέδειξε στα σκοτεινά χρόνια της Κατοχής. 
 

 
 

Στην άκρη των θαλασσίων συνόρων, 70 χρόνια μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου, η ξεχασμένη από την Πολιτεία Ερείκουσα τιμάται για την αυτοθυσία των 

κατοίκων της, καθώς ολόκληρη η κοινωνία, σε αυτό το μικρό νησί του Ιονίου, έκρυβε μια 

οικογένεια Ελλήνων Εβραίων από τα χέρια των Γερμανών κατακτητών. 

Η ιστορία ξεδιπλώνεται με αφορμή ένα βιβλίο-ντοκουμέντο που έγραψε η 

Ελληνοαμερικανίδα συγγραφέας και τηλεοπτική παραγωγός κ. Ιβέτ Μάνεση και 

περιλαμβάνει μια μακροχρόνια έρευνα αφού κατάφερε να εντοπίσει τους απογόνους των 

διασωθέντων, οι οποίοι αγνοούσαν την περιπέτεια των προγόνων τους. Άλλωστε πολλοί 

επιζήσαντες εκείνα τα δύσκολα χρόνια είχαν αποφασίσει να μην αφηγηθούν το δράμα 

ούτε στην οικογένειά τους. 

Το βιβλίο με τίτλο «Οι ψίθυροι των κυπαρισσιών» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

«Ψυχογιός», έχει μεταφραστεί σε 14 γλώσσες και έγινε best seller στη Νορβηγία και την 

Ολλανδία. Με καταγωγή από την Ερείκουσα, η κ. Μάνεση κατέγραψε μεθοδικά 

αφηγήσεις συγγενών της και κατοίκων του νησιού και αφηγείται την προσπάθεια να 

διασώσουν μια οικογένεια από τα κρεματόρια των ναζί. 
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Η τιμητική εκδήλωση θα γίνει στις 26 Ιουνίου, που ο Σύνδεσμος Φίλων των Ελλήνων 

Εβραίων από τη Νέα Υόρκη θα βραβεύσει τη μικρή κοινότητα για το ηθικό θάρρος που 

επέδειξε, ενώ ανάλογη βράβευση θα απονείμει το Διεθνές Ινστιτούτο Ραούλ Βάλεμπεργκ. 

Οι περισσότεροι από τα 2.000 μέλη της εβραϊκής κοινότητας στην Κέρκυρα οδηγήθηκαν 

στο Αουσβιτς και ελάχιστοι κατάφεραν να επιστρέψουν. Λιγοστοί πρόλαβαν να 

διαφύγουν όταν οι Γερμανοί άρχισαν τις συλλήψεις και ανάμεσα σε αυτούς ένας ράφτης, 

ονόματι Σάββας. Με μια βάρκα έφτασε στην Ερείκουσα μαζί με τις τρεις κόρες του 

Τζούλια, Νίνα και Σάρα, καθώς και ένα ακόμα κοριτσάκι, τη Ρόζα, που ήταν μάλλον 

συγγενής της οικογένειας. 

Στο νησί ήλπιζε ότι θα βρει τη σωτηρία, καθώς δεν υπήρχε μόνιμη δύναμη των 

Γερμανών. Η παρουσία τους ήταν ένα κοινό μυστικό, έμεναν σε σπίτια κατοίκων και τους 

φυγάδευαν όταν έφταναν για έρευνες οι κατακτητές. 

 

Τα κρησφύγετα 

 

 
 

Ο Σάββας με τις τρεις κόρες του διασώθηκαν από τη θύελλα της Κατοχής στην Ερείκουσα, όπου 

είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο 
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Οι Γερμανοί είχαν πάει πολλές φορές, αναζητούσαν Εβραίους αλλά η οικογένεια έμενε 
καλά κρυμμένη σε δασάκια και στη «σκοτεινή» πλευρά του νησιού, ντυμένοι με τοπικές 
φορεσιές, ενώ το κελί του ιερέα αποτέλεσε ένα ασφαλές καταφύγιο. 
«Από μικρή άκουγα τη γιαγιά μου να λέει την ιστορία αυτή, πως τόσο η οικογένειά μας 

όσο και ολόκληρο το νησί τους αγαπούσαν και τους βοήθησαν. Πολλά χρόνια αργότερα, 

όταν θέλησα να γράψω μια ιστορία από καρδιάς που να συνδέει τον τόπο μας, 

αποφάσισα να την αφηγηθώ. Πολλοί άνθρωποι θυμούνται εκείνη την εποχή και τους ναζί 

που έμπαιναν στο σπίτι και έψαχναν. Η θεία μου θυμάται, παιδάκι επτά ετών, ότι την 

κτύπησαν και την πέταξαν στο πάτωμα επειδή δεν φώναξε: χάιλ Χίτλερ. Όταν οι 

Γερμανοί ερχόντουσαν, τους έκρυβαν σε διάφορα σημεία και τους πήγαιναν κρυφά 

φαγητό» λέει η κ. Ιβέτ Μάνεση στο «Εθνος», ενώ λίγο αργότερα ταξίδευε στην 
Ουάσιγκτον για να πάρει συνέντευξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα. Με 

σπουδές στο πανεπιστήμιο Ν. Υόρκης, έχει τιμηθεί με το βραβείο ΕΜΜΥ και εργάζεται 

ως σεναριογράφος και τηλεοπτική παραγωγός σε ένα πολύ γνωστό πρόγραμμα, το 

Show extra, που μεταδίδεται στο NBC και σε διάφορα κανάλια στη χώρα. Συγχρόνως 

γράφει βιβλία. Ο «ψίθυρος των κυπαρισσιών» έχει ήδη μεταφραστεί σε 14 γλώσσες: 

γερμανικά, σερβικά, κροατικά, πολωνικά κ.λπ. Μητέρα δύο παιδιών, προσπαθεί να τους 

μάθει μερικά, τουλάχιστον, ελληνικά. 

 
 

Η Νίνα (αριστερά) ήταν μία από τις κόρες της οικογένειας, που διασώθηκε με τη βοήθεια των 

κατοίκων της Ερείκουσας. Αρκετές φορές μετέπειτα επισκέφθηκε το νησί και τους ανθρώπους 

με τους οποίους είχε αναπτύξει δεσμούς φιλίας. Μεταξύ αυτών οι θείες της συγγραφέως Νέτσο 

και Θεοδώρα (δεξιά) το βιβλίο-ντοκουμέντο έγραψε η Ελληνοαμερικανίδα συγγραφέας Ιβέτ 

Μάνεση 

Ερεικουσα 

 

Οι δυσκολίες ενός μικρού παραδείσου 

 

Ενα μικρό νησί στη βόρεια άκρη του Ιονίου πελάγους. Με παρθένες παραλίες, 

γαλαζοπράσινα νερά και άρωμα Ελλάδας από περασμένες εποχές. Ένας μικρός 

καλοκαιρινός παράδεισος για τους επισκέπτες. Η Ερείκουσα βρίσκεται στα Διαπόντια 

νησιά μαζί με το Μαθράκι και τους Οθωνιούς, κάπου 2-3 ώρες με το πλοίο από την πόλη 

της Κέρκυρας, ενώ σύνδεση υπάρχει (μόνο για επιβάτες) από Σιδάρι και Αγ. Στέφανο. Οι 

μόνιμοι κάτοικοι όμως διαβιούν με ιδιαίτερες δυσκολίες. Ο κ. Ανδρέας Γουλής, 

αντιδήμαρχος Κέρκυρας, εκπρόσωπος της δημοτικής ενότητας, δίνει το περίγραμμα: 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 496 κατοίκους, στην πράξη επάνω στο νησί 
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τον χειμώνα, παραμένουν 60 άτομα, όσοι σε μια μεγάλη πολυκατοικία στην Κυψέλη ή τα 

Πατήσια. Πολλαπλάσιος αριθμός ομογενών ζει κυρίως στις ΗΠΑ. 

 

 
 

Η οικογένεια της συγγραφέως κάπου στα χρόνια του πολέμου. Η γιαγιά της Αυγερινή (επάνω 

δεξιά) ήταν εκείνη που της αφηγήθηκε την ιστορία της Κατοχής στο νησί 

 

Υποστελέχωση 

Το νησί διαθέτει ένα παλιό μικρό λιμανάκι, χωρίς μόνιμη παρουσία λιμενικού, ενώ ένα 

άτομο στελεχώνει το αστυνομικό τμήμα. Τα γραφεία της κοινότητας βεβαίως είναι κλειστά 

και για κάθε διοικητική πράξη οι κάτοικοι πηγαίνουν στην πόλη της Κέρκυρας. Φυσικά 

δεν υπάρχει τράπεζα ή ΑΤΜ, η βενζίνη μεταφέρεται με μπιτόνι και τα φάρμακα ειδική 

παραγγελία με το βαπόρι. Φωτεινή εξαίρεση στα Διαπόντια η λειτουργία του δημοτικού 

σχολείου με τέσσερα παιδιά. Το κύριο πρόβλημα βεβαίως η περίθαλψη. «Δύο χρόνια, 

ουσιαστικά είμαστε χωρίς ιατρό και απλώς κάποιος έρχεται για λίγες ημέρες από την 

Κέρκυρα» σημειώνει ο κ. Γουλής και μνημονεύει τη σημασία που έχουν οι τιμητικές 

εκδηλώσεις για το νησί τους. 

«Για εμάς οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει ένα βιβλίο για το νησί, 

θα τιμηθεί η ιστορία του και περιμένουμε την παρουσίαση του βιβλίου για να δούμε 

μερικούς από τη μεγάλη κοινότητα των αποδήμων συμπατριωτών». 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Η συγκινητική φιλία δύο γυναικών, η έρευνα και τα εμπόδια 

 

Με ρίζες από την Ερείκουσα και τη Ναυπακτία, η κ. Ι. Μάνεση γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη 

και μεγάλωσε σε ελληνικό περιβάλλον. Όπως κάνουν πολλοί ξενιτεμένοι, αρκετά 

καλοκαίρια επισκέφτηκαν οικογενειακώς το νησί και το σφραγισμένο σπίτι. 

«Σε αυτό το σπίτι η γιαγιά μου έγινε φίλη με μία νεαρή Εβραιοπούλα, με το όνομα Ρόζα, 

που κρυβόταν από τους ναζί. Η Ρόζα κι η οικογένειά της είχαν δραπετεύσει στο μικρό 

νησάκι μας, την Ερείκουσα, όταν οι ναζί συγκέντρωσαν όλη την εβραϊκή κοινότητα της 

Κέρκυρας και έστειλαν σχεδόν 2.000 Έλληνες Εβραίους στο Αουσβιτς. Ο πατέρας μου 

θυμάται τη γιαγιά να λάμπει από χαρά κάθε φορά που την επισκεπτόταν η Ρόζα, πάντα 

υπό την προστασία του σκοταδιού βέβαια, οπότε κι ήταν ασφαλές να βγει από την 

κρυψώνα της. Παρά τις προειδοποιήσεις των Γερμανών ότι όποιος συλλαμβανόταν να 

κρύβει ή να βοηθάει Εβραίους θα θανατωνόταν μαζί με όλη του την οικογένεια, κάθε 

βράδυ η γιαγιά άνοιγε τις πόρτες και υποδεχόταν τη Ρόζα», αφηγείται η κ. Μάνεση και 

σημειώνει ότι υπήρχε αυστηρή προειδοποίηση για όποιον έκρυβε Εβραίους: θα 
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εκτελέσουν όλη την οικογένεια του. Ολοι, όμως, κράτησαν το μυστικό μέχρι το τέλος του 

πολέμου. 

 

«Κανείς δεν ήξερε» 

 

«Αποφάσισα να αναζητήσω την πορεία αυτών των ανθρώπων και τις οικογένειές τους. 

Ήταν εξαιρετικά δύσκολο, κανείς δεν ήξερε τίποτα, ούτε στην Κέρκυρα. Βρήκα βοήθεια 

από το Ίδρυμα Γιαν Βάσεμ, όπως και από τον Σύνδεσμο Φίλων των Ελλήνων Εβραίων 

στη Ν. Υόρκη και την κ. Μάρσα Οικονομοπούλου. Σταδιακά άρχισε να συμπληρώνεται η 

ιστορία. Ο ράφτης, Σάββας, πέθανε στο νησί μετά την απελευθέρωση. Εκεί ετάφη και 

πολλά χρόνια αργότερα συγγενείς ήρθαν και πήραν τα οστά. Δύο από τις κόρες του 

έμειναν αρχικά στην Ελλάδα, η Τζούλια και η Νίνα, η οποία ερχόταν τακτικά στο νησί 

συνδεδεμένη άρρηκτα με τους κατοίκους. Η Σάρα μαζί με τη Ρόζα βρέθηκαν σε πλοία 

προσφύγων και κατέληξαν για δύο χρόνια σε βρετανικό στρατόπεδο στην Κύπρο, καθώς 

ακόμα δεν είχε δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ. Ύστερα αποφάσισαν να ξεχάσουν 

ό,τι είχαν περάσει και δεν ξαναμίλησαν ποτέ σε κανέναν. Όταν εντόπισα τους απογόνους 

της Ρόζας, τα παιδιά της δεν γνώριζαν την ιστορία, ούτε ήξεραν λεπτομέρειες για τις 

φωτογραφίες που είχε φυλάξει η μητέρα τους. Με αντίστοιχη δυσκολία εντόπισα και τους 

απογόνους της Σάρα στις ΗΠΑ. Τώρα όλοι μαζί θα έρθουν στις 30 Ιουνίου για να 

αποτίσουν φόρο τιμής στο νησί», λέει η κ. Ιβέτ Μάνεση και μνημονεύει τη βοήθεια που 

είχε από τον ιδρυτή της ιστοσελίδας ΜyHeritage.com προκειμένου να συγκεντρώσει 

πληροφορίες για την τύχη των κοριτσιών και τους απογόνους τους. Ακόμα και το 

επώνυμο του Σάββα ήταν άγνωστο, αν και μερικοί στο νησί έλεγαν ότι ήταν Ισραήλ. 

Όπως της είχαν πει, «έψαχνε ψύλλους στ' άχυρα» ανάμεσα σε ένα πλέγμα ονομάτων 

που άλλαζαν στο πέρασμα του χρόνου, γάμων, θανάτων και ελέγχου πολλών 

πιθανοτήτων μέχρι να διαπιστωθεί ότι αντιστοιχούσαν οι λεπτομέρειες. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 

 


