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Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Άρτα 

Με αυτά τα λόγια ξεκίναγε πάντα τις ομιλίες του ο Ισαάκ Μιζάν, ο 

πατέρας μας, όταν επισκεπτόταν σχολεία και πανεπιστήμια, στις 

τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις, αλλά και στην 

τελευταία του συνάντηση με την αξιότιμη Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα 

Κατερίνα Σακελλαροπούλου. 

Ήταν περίπου στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 όταν άρχισε δειλά- δειλά 

να μιλά σε μας, αλλά και να κοινοποιεί την περιπέτεια της οικογένειας 

του στα στρατόπεδα του Άουσβιτς Μπιρκενάου (Auschwitz-Birkenau). 

Ήταν τότε που άρχισε να ταράζει τα ήσυχα νερά της Άρτας μιλώντας για 

το τι είχε συμβεί σ’ εκείνον και σε όλους τους άλλους Εβραίους της 

Άρτας. 

Πριν 78 χρόνια σε τούτα εδώ τα στενά 380 Αρτινοί Εβραίοι πιάστηκαν 

και με βίαιο τρόπο οδηγήθηκαν στον κινηματογράφο Ορφέα , 

αφήνοντας τα σπίτια τους, τις δουλειές τους , τη ζωή τους όλη. 

Σαν σήμερα 26 Μαρτίου 1944 τους έβαζαν στα καμιόνια για να τους 

μεταφέρουν στο Αγρίνιο και μετά στο Ρουφ και μετά στο θάνατο. 

Και να που σήμερα 78 χρόνια μετά, 10μήνες από το θάνατό του, δίπλα 

στο σπίτι του η αγαπημένη του πατρίδα έρχεται να κρατήσει το 

πέρασμά του απ’ αυτή τη ζωή για πάντα! 

Δεν ξέρετε πόσο υπερήφανος και δικαιωμένος θα ένοιωθε. 

Σαν να τον βλέπω μπροστά μου,  να ανυπομονεί να συναντήσει τους 

συμμαθητές του, τους φίλους του όλους εσάς αλλά και τα κορίτσια, 

όπως τα έλεγε, στην Άρτα. 

Να περπατήσει στα οβραίικα , στο σπίτι του στο Μονοπλιό και στο 

τέλος να δείξει αυτή την επιγραφή στα αγαπημένα του εγγόνια. 

 



 

 

 

 

Αγαπητέ Δήμαρχε, 

εμείς τα παιδιά του θα θέλαμε  να σας ευχαριστήσουμε για την 

τεράστια τιμή στο πρόσωπο του πατέρα μας, αλλά και όλων εκείνων 

που συνελήφθησαν και δεν γύρισαν ποτέ. 

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους Αρτινούς που με 

την προσπάθεια σας έχετε συμβάλει στη διατήρηση της μνήμης. 

 

Ας ευχηθούμε Ειρήνη και ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ  


