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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. 

εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430 

φηαλ θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ην 1912 φηαλ απειεπζεξψζεθε απφ 

ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. εκαληηθνί ζηαζκνί γηα ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ είλαη 

ην 1492 φηαλ ηνπο μεθφξησλαλ ρηιηάδεο νη θαξαβέιιεο δησγκέλνη απφ ηελ 

Ηζπαλία θαη ην 1943 φηαλ ηνπο μαλαθφξησλαλ ζε βαγφληα γηα λα ηνπο πάλε πηα 

φρη ζε θαηλνχξηα παηξίδα. 

Απηά ηα 450 ρξφληα δσήο ησλ Δβξαίσλ άθεζαλ ίρλε, εβξατθνχο ηφπνπο 

πνπ είλαη ζεκάδηα αλεμίηεια γηα ηε Θεζζαινλίθε. Ζ αγνξά Μνδηάλν, ε ζηνά 

Καξάζζν, νη βίιεο θνζκήκαηα φπσο ε βίια Μπηάλθα, ε βίια Μνδηάλν, ε βίια 

Αιιαηίλε ζα ζπκίδνπλ ην πέξαζκα ησλ Δβξαίσλ ζπκπνιηηψλ κνπ πνπ κε ηελ 

ηξαγνπδηζηή γιψζζα ηνπο έδηλαλ αιιηψηηθν ρξψκα ζε κηα αλαηνιίηηθε πφιε 

πνπ ήηαλ γηα αηψλεο ε Θεζζαινλίθε. 

Δπεηδή ε ηζηνξία ηεο πφιεο δελ είλαη κφλν ηα κλεκεία θαη ηα θηίξηα 

αιιά νη άλζξσπνη θαη ηα έξγα ηνπο, ζα αλαδεηήζσ εβξατθνχο ηφπνπο, ηηο 

ζπλνηθίεο πνπ έδεζαλ, ηνπο ηφπνπο πνπ εξγάζζεθαλ θαη πξφθνςαλ, ηνπο 

ηφπνπο ηδεψλ θαη αγψλσλ θαη ηέινο ηνπο ηφπνπο πνπ αλαπαχηεθαλ.  
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ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 

Απφ ηνπο Ρσκατθνχο αθφκε ρξφλνπο ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηελ 

χπαξμε Δβξαίσλ ζηελ πφιε. Ο πξχηαλεο ηεο ηζηνξίαο ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο, 

ν J. Nehama, εηθάδεη φηη απφ ην 140 π.Χ. έθζαζαλ Δβξαίνη απφ ηε κεγάιε 

παξνηθία ηεο Αιεμάλδξεηαο. Δίλαη βέβαην φηη ν Απφζηνινο Παχινο δίδαμε ηε 

λέα ζξεζθεία ζηε ζπλαγσγή ησλ Δβξαίσλ πνπ είραλ κηα νξγαλσκέλε 

θνηλφηεηα. 

Δπίζεο ηνπνζεηείηαη ζηα κέζα ηνπ 12
νπ

 κ.Χ. αηψλα πάλσ απφ ηελ νδφ 

Δγλαηία θνληά Παλαγία Χαιθέσλ ζπλνηθία πνπ νλνκαδφηαλ ζπλνηθία ηεο 

παιαηάο Δβξατδνο. ε απηή ηελ πεξηνρή θαη ζε νηθία Δβξαίνπ ππήξραλ νη 

Καξπάηηδεο ηεο Θεζζαινλίθεο, νη ππέξνρεο Incantadas πνπ θαηέθιεςε ν 

Muler. Καηά ηνπο Ρσκατθνχο ρξφλνπο δελ έρνπκε απνκνλσκέλεο ζπλνηθίεο 

Δβξατθέο αιιά δνχζαλ ειεχζεξνη ζηελ πφιε απνιακβάλνληαο αλεμηζξεζθία. 

Οη Δβξαίνη απηνί κηινχλ Διιεληθά θαη νλνκάδνληαη Ρσκαληψηεο. Ζ 

ζπγθέληξσζή ηνπο ζε ζπλνηθίεο γίλεηαη θαηά ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο, φηαλ 

ν ζξεζθεπηηθφο θαλαηηζκφο ησλ Χξηζηηαλψλ δηψθεη ζπζηεκαηηθά ηνπο 
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αηξεηηθνχο ηεο πίζηεο ηνπ Μσυζή. Σφηε ζπγθεληξψλνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη γχξσ απ’ ηηο ζπλαγσγέο ηνπο ζηελ θάησ πφιε θνληά ζηα ηείρε 

πνπ ηελ πεξηέβαιαλ. Καη έηζη γχξσ απφ ηελ αξραηφηεξε ζπλαγσγή, ηελ Έηο 

Χατκ (δέληξν ηεο δσήο) πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο, 

έρνπκε θαη ηελ πξψηε νκψλπκε ζπλνηθία. Δθεί ινηπφλ έρνπκε ηνλ ππξήλα ηεο 

Δβξατθήο κεηνλφηεηαο ζηελ πφιε. Ζ δεχηεξε ζπλνηθία πνπ δεκηνπξγείηαη πνιχ 

αξγφηεξα ζηα χζηαηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ είλαη ε ζπλνηθία Baru ζηα ηέιε 

ηνπ 14
νπ

 αηψλα θαη ηδξχεηαη απφ ηνπο Δβξαίνπο Δζθελάδπ θνληά ζηελ πξψηε 

εβξατθή ζπλνηθία πνπ αλαθέξακε. Οη Δβξαίνη Δζθελάδπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Απηνί δε ζα έρνπλ ηίπνηα 

θνηλφ κε ηνπο Δβξαίνπο Ρσκαληψηεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζηελ πφιε. 

Έηζη πξηλ ηελ καδηθή έιεπζε ησλ Δβξαίσλ πνπ ζα γίλεη ην 1492, έρνπκε 

ηηο πξψηεο εβξατθέο ζπλνηθίεο, ηελ Έηο Χατκ θαη ηελ Μπαξνχ. 

Σν 1430 ε Θεζζαινλίθε θαηαιακβάλεηαη απφ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα 

κε εγέηε ηνλ Μνπξάη ην Β΄ κεηά απφ νιηγνήκεξε πνιηνξθία. Μεηά ηηο ζθαγέο 

θαη ηηο αηρκαισζίεο ε πφιε δελ αξηζκνχζε πάλσ απφ 7.000 κε 8.000 

θαηνίθνπο. 

Σν 1492 ε πφιηο έρεη πεξί ηνπο 10.000 θαηνίθνπο. Δίλαη θαηεζηξακκέλε 

κε πνιιά ζπίηηα αθαηνίθεηα θνληά ζην ζεκεξηλφ θέληξν. Σελ ρξνληά απηή 

έρνπκε ην δησγκφ ησλ Ηζπαλνεβξαίσλ απφ ηελ Ηζπαλία. 

Ο ζνπιηάλνο Βαγηαδήη ν Β΄ παξαθηλνχκελνο απφ ηνλ αξρηξαβίλν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο Διηγηά Καγάγε ηνπο άλνημε ηηο πχιεο ηεο επηθξάηεηαο θαη 

δηέηαμε ηνπο θαηά ηφπνπο δηνηθεηέο λα ηνπο δερζνχλ εγθάξδηα. 

Έηζη ινηπφλ έξρνληαλ νη Ηζπαλνεβξαίνη θαη ζηε Θεζζαινλίθε πεξίπνπ 

15.000 κε 20.000 θαη θέξλνπλ ηα έζηκα θαη ηε γιψζζα ηνπο, ηα εθαξαδίηηθα, 

κηα παξεθθνξά ηεο Ηζπαληθήο. εθαξάδ είλαη ε βηβιηθή νλνκαζία ηεο 

Ηζπαλίαο. 

Σελ επνρή εθείλε νη Έιιελεο ιίγνη ηνλ αξηζκφ είλαη δηαζθνξπηζκέλνη 

ζην πεδηλφ ηκήκα ηεο πφιεο πνπ νλνκάδεηαη θάκπνο, θπξίσο θνληά ζηηο 

εθθιεζίεο ηνπο. 
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Οη Σνχξθνη ζαλ θαηαθηεηέο επέιεμαλ ην θαιχηεξν ηκήκα ηεο πφιεο, ηα 

πςψκαηα ηεο Άλσ Πφιεο πνπ ήηαλ επήιηα, επάεξα θαη κε ζέα ηνλ θφιπν. 

Ζ παξάδνζε ιέεη φηη νη Σνχξθνη γηα λα επηιέμνπλ ην ζεκείν πνπ ζα 

έθαλαλ ην ζπίηη ηνπο άθελαλ θξεκαζκέλν απ’ ην πξστ έλα θνκκάηη θξέαο. Αλ 

ην βξάδπ δελ είρε καπξίζεη θαη γεκίζεη κχγεο θαη θνπλνχπηα, ην κέξνο ήηαλ 

επάεξν θαη ρσξίο πγξαζία. Έηζη ινηπφλ είραλ επηιέμεη ην ιεγφκελν κπατξη, 

δειαδή ηελ Άλσ πφιε θαη ηηο παξπθέο ηεο. 

ηνπο Δβξαίνπο άθεζαλ ηε γχξσ απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ζπλνηθίεο, 

πεξηνρή πνπ ήηαλ θνληά ζηα δπηηθά ηείρε ηεο πφιεο, ζηελ Έηο Χατκ θαη ηελ 

Μπαξνχ.  

Έηζη εμεγείηαη πσο βξέζεθαλ νη Δβξαίνη ζην κεηέπεηηα θέληξν ηεο 

πφιεο. Ζ πεξηνρή απηή ήηαλ ε πην ππθλνθηηζκέλε, ηα πην θαηεζηξακκέλα 

ζπίηηα, ιφγσ ησλ ηεηρψλ δελ αεξίδνληαλ θαη ήηαλ γεκάηε θνπλνχπηα απ’ ηα έιε 

ηεο Μπαξά, πεξηνρή θνληά ζηνλ παιηφ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ. Σφπνο δειαδή 

πνπ κεηνλεθηνχζε. Σν ίδην ζπλέβε πνιινχο αηψλεο αξγφηεξα φηαλ 

εγθαηέζηεζαλ ηνπο πξφζθπγεο ηεο Μ. Αζίαο ζηελ Καιακαξηά πνπ είρε 

ζηάζηκα λεξά θαη πέζαηλαλ θαζεκεξηλά νη άλζξσπνη απφ εινλνζία. 

Θα ήηαλ άδηθν λα ηζρπξηζζνχκε ινηπφλ φηη νη Δβξαίνη πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζην ζεκεξηλφ θέληξν ηεο πφιεο, θαη νη κηθξαζηάηεο πνπ 

πήξαλ νηθφπεδα ζηελ Καιακαξηά επλνήζεθαλ. Καη νη Δβξαίνη θαη νη 

πξφζθπγεο Μηθξαζηάηεο ήηαλ άμηνη θαη έθαλαλ ηα νηθφπεδα πνπ ηνπο έδσζαλ 

πεξηδήηεηα. 

Ζ Θεζζαινλίθε πιένλ κε θαηλνχξην αίκα αξρίδεη πάιη λα γίλεηαη 

ζεκαληηθή πφιε ηεο απηνθξαηνξίαο φπσο ήηαλ ηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ. 

Σν 1519 ζχκθσλα κε ηνπξθηθέο αξρεηαθέο πεγέο έρνπκε 6.870 

Σνχξθνπο ζηελ πφιε, 6.635 Χξηζηηαλνχο θαη 15.715 Δβξαίνπο. Σν 1520 κε 

ζπλαίλεζε φισλ ησλ Δβξαίσλ, εξθαδηηψλ, Δζθελάδπ θαη Ρσκαλησηψλ 

ηδξχεηαη ε ζπλαγσγή Σαικνχδ Σνξά, πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν. 

Σνλ αηψλα απηφ έρνπκε ηελ κεγάιε νηθηζηηθή εμάπισζε ησλ Δβξαίσλ 

ζηελ πφιεο. Γχξσ απφ ηηο ζπλνηθίεο Έηο Χατκ θαη Μπαξνχ γίλεηαη 

εγθαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ επνίθσλ ζπνξαδηθά. ηα ηέιε ηνπ 15
νπ

 αηψλα 
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δεκηνπξγείηαη ε ζπλνηθία Πνχιηα απφ Δβξαίνπο ηεο Απνπιίαο ηεο Ηηαιίαο.  

Μέρξη ηα κέζα ηνπ 16
νπ

 αηψλα έρνπκε θαη ηελ κεγάιε εμάπισζε ησλ Δβξαίσλ 

ζην ζεκεξηλφ θέληξν ηεο πφιεο. Ννηθηάδνληαο αθαηνίθεηα ζπίηηα είηε 

εθηνπίδνληαο Σνχξθνπο θαη Χξηζηηαλνχο κε θαιέο πξνζθνξέο γηα ηα αθίλεηά 

ηνπο, ηδξχνπλ ηηο λέεο ζπλνηθίεο. ηα παιηά θαγεία ηεο πφιεο ηδξχνπλ ηε 

ζπλνηθία Salhane (ζθαγεία) πην πάλσ ζηα ινπινπδάδηθα ηε ζπλνηθία Kulhan 

(ινπηξά). Δθεί, ζην γλσζηφ ρακάκ, δεκηνπξγνχλ ππξήλα εβξατθφ. Ήηαλ ηέηνηα 

ε επηθξάηεζε ησλ Δβξαίσλ ζηελ ζπλνηθία απηή πνπ κεηνλνκάζζεθε ην ρακάκ 

ζε Yahudi hamam, φρη δηφηη ην θάλαλ ρξήζε νη Δβξαίνη αιιά γηαηί ήηαλ ζε 

εβξατθφ πεξηβάιινλ. ηελ πεξηνρή απηή αθφκε θαη ζήκεξα ζηεγάδεηαη ε 

εβξατθή θνηλφηεηα πνπ απνδεηθλχεη φηη ε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο φζν θη αλ ηε 

δηαθφπηνπλ βίαηα ηα γεγνλφηα αθήλεη ηα ίρλε ηεο δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ. 
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πγρξφλσο ηελ ίδηα επνρή ε ζπλνηθία Σophane (ην ππξνβνιαξρείν) 

ιφγσ ηνπ ππάξρνληνο πχξγνπ, ε ζπλνηθία Καληί πνπ θηίζζεθε ε ζπλαγσγή 

Σαικνχδ Σνξά πνπ ζήκεξα είλαη ε αγνξά Βιάιε θαη ε Αγνξά Μνδηάλν. Πην 

πάλσ ε ζπλνηθία Findink πνπ ζεκαίλεη θνπληνχθη.  

Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη δπηηθά πνπ θζάλνπλ κέρξη ηελ νδφ 

Γσδεθαλήζνπ νη ζπλνηθίεο Malta θαη Cedit πνπ είλαη δχν μερσξηζηέο ζπλνηθίεο 

πνπ μερψξηδαλ κε ην δπηηθφ ηείρνο. Με ηελ θαηεδάθηζε ηνπ ηείρνπο κεηά ην 

1869 νη δχν ζπλνηθίεο απνηέιεζαλ κία κε ηελ νλνκαζία Malta Cedit. 
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Ζ ζπλνηθία απηή παξνπζηάδεη έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλαδεηθλχνληαο 

κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην θνζκνπνιίηηθν πξφζσπν ηεο πφιεο κέρξη ηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Καηά πιεηνλφηεηα θαηνηθείην απφ Δβξαίνπο, ππήξραλ κάιηζηα 

θαη ηξεηο ζπλαγσγέο. πγρξφλσο φκσο ππήξρε θαη κηα παξνηθία Φξάγθσλ φπσο 

απνθαινχζαλ ηνπο Δπξσπαίνπο ηφηε. Άιισζηε ε νλνκαζία ηεο θεληξηθήο νδνχ 

Φξάγθσλ, ε θαζνιηθή εθθιεζία πνπ ππάξρεη ην θαηαδεηθλχνπλ αθφκε θαη 

ζήκεξα. 

ην θέληξν ηεο, ζηαπξνδξφκη πγγξνχ θαη Λ. νθνχ, ππήξρε ε 

Οζσκαληθή Σξάπεδα, ζήκεξα δηαηεξεηέν θηίξην. 

ηελ νδφ πγγξνχ θαη Καζνιηθψλ γσλία, ζην θηίξην πνπ ππάξρεη 

αθφκε, Δβξαίνη επηρεηξεκαηίεο ίδξπζαλ ηελ Σξάπεδα Θεζζαινλίθεο. 

Μαδί κε ηελ θνληηλή ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Μελά ην ςεθηδσηφ ηεο πφιεο έθιεηλε 

αξηζηνηερληθά. 

πγρξφλσο ηελ ίδηα επνρή έρνπκε ηηο κηθξφηεξεο ζπλνηθίεο Yeni Havlu 

(λέα απιή) Acuda (πξνζεπρή εβξατθή) θαη Leviye. 

ηα κέζα ηνπ 16
νπ

 αηψλα έρνπκε ηελ εδξαίσζε ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ 

ζηελ πφιε. Καη δηθαηνινγεκέλα νλνκάζζεθε λέα Ηεξνπζαιήκ. 

Αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηψλα δεκηνπξγείηαη ε ζπλνηθία Bedaron φπνπ είλαη ε 

πιαηεία Αξηζηνηέινπο. ηε ζπλνηθία απηή πνιχ αξγφηεξα ηνλ 19
ν
 αηψλα ν 

επεξγέηεο ησλ Δβξαίσλ θαη ηεο πφιεο γεληθφηεξα ν Μσήο Αιιαηίλε ζα 

ηδξχζεη ηελ ζρνιή Alliance ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ Ζιέθηξα Παιιάο. ηα 

κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα πεξλνχλ ηελ Δγλαηία νδφ θαη ηδξχνπλ ηε ζπλνηθία Rogos 

ε κφλε εβξατθή ζπλνηθία πάλσ απ’ ηελ νδφ απηή πνπ είλαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Παλαγίαο Χαιθέσλ. Σέινο ηνλ 18
ν
 θαη ηνλ 19

ν
 αηψλα εθηνπίδνληαο Σνχξθνπο 

θαη Έιιελεο θαηνξζψλνπλ λα πιεηνςεθίζνπλ ζηηο ζπλνηθίεο Αγία νθία θαη 

Kaldrigνs θζάλνληαο αλαηνιηθά κέρξη ηελ Π.Π. Γεξκαλνχ θαη Παχινπ Μειά. 
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Απηέο είλαη νη 16 Δβξατθέο ηζηνξηθέο ζπλνηθίεο πνπ ππήξραλ πξηλ ηελ κεγάιε 

ππξθαγηά ηνπ 1917.  

 

Ζ παξνπζίαζή ηνπο πάλσ ζε ράξηε ηεο πφιεο πνπ έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηψλα ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Β. Γεκεηξηάδε απφ ην βηβιίν 

ηνπ «Ζ ηνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο» δελ είλαη επίθαηξε δηφηη ηηο 

πξνζδηνξίδεη κε ηηο γχξσ νδνχο πνπ ζήκεξα έρνπλ αιιάμεη ράξαμε ή πνπ δελ 

νλνκάδνληαη πηα έηζη ή ηέινο πνπ ε νλνκαζία ηνπο έρεη δνζεί ζ’ άιινπο 

δξφκνπο. Γηα παξάδεηγκα ε νδφο Σζηκηζθή κε ηελ ηνπξθηθή νλνκαζία 

Καπαλάηδα, πεξλά κπξνζηά απφ ηελ Μεηξφπνιε θαη ζπκπίπηεη κε ηελ 

ζεκεξηλή Σζηκηζθή ζην χςνο ηνπ Αγίνπ Μελά. Ζ Μαθέλδπ Κηλγθ νλνκαδφηαλ 

17 Ηνπλίνπ, ε Δξκνχ δελ είρε δηαλνηρζεί θαη ε Κνκλελψλ ήηαλ ζε άιιε ζέζε. 
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Μεηαθέξνληαο ηηο ζπλνηθίεο απηέο ζην λέν πνιενδνκηθφ ζρέδην ηεο 

πφιεο ρξεζηκνπνηψληαο ζηαζεξά θαη αλαιινίσηα ζεκεία θαη ησλ δχν ραξηψλ 

φπσο ε Κακάξα, ε Αγία νθία, ην Μπεδεζηέλη θαη άιια έρνπκε ηηο ζπλνηθίεο 

ζην λέν πνιενδνκηθφ θαη ε ζέζε ηνπο γίλεηαη πην ζαθήο θαη εμεγήζηκε 

ζήκεξα. 

 

Ζ αξρή ηνπ ηέινπο ησλ ζπλνηθηψλ μεθηλά απφ ην 1889 φηαλ 

θαηεδαθίδεηαη ην αλαηνιηθφ ηείρνο ηεο πφιεο. Οη πινχζηνη Δβξαίνη θάηνηθνη 

ηεο πφιεο θηίδνπλ βίιιεο-πχξγνπο ζηα παξαιηαθά νηθφπεδα. Οη κεζναζηνί 

Δβξαίνη αγνξάδνπλ νηθφπεδα ζε φιε ηελ πεξηνρή πνπ νλνκαδφηαλ εμνρέο θαη 

μεθηλά απ’ ηελ ζεκεξηλή νδφ Καπηαηδνγιίνπ θαη θζάλεη κέρξη ην Νηεπφ. 

Σν 1890 έρνπκε κεγάιε ππξθαγηά πνπ θαηαθαίεη ηκήκαηα ηνπ θέληξνπ. 

Σφηε ν βαξψλνο Χηξο πνπ θαηαζθεπάδεη ηελ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή 

Θεζζαινλίθεο Βειηγξαδίνπ ρξεκαηνδφηεζε ηελ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ ζηελ 
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ζπλνηθία πνπ έρεη ην φλνκά ηνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο πφιεο θνληά ζηνλ 

παιηφ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ. 

Ζ εβξατθή θνηλφηεηα ηδξχεη ηε ζπλνηθία ηεο Καιακαξηάο ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πφιεο γηα ηνπο ππξνπαζείο. Ο ζπλνηθηζκφο απηφο 

απνηεινχκελνο απφ 300 ζπίηηα ήηαλ ιίγν πην πάλσ απφ ηελ ηερληθή ζρνιή 

Δπθιείδεο. 

 

Ζ ππξθαγηά φκσο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1917 ήηαλ εθείλε πνπ έζπαζε ηηο 

παξαδνζηαθέο ηζηνξηθέο ζπλνηθίεο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο. ηηο 5 θαη 

6 (λέν εκεξνιφγην 18 θαη 19) Απγνχζηνπ 1917, κηα αζχιιεπηε ππξθαγηά 

εξεκψλεη 1 εθ. ηεηξαγσληθά κέηξα δνκεκέλεο έθηαζεο ζην θέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Καηαζηξέθνληαη 9.500 ζπίηηα θαη κέλνπλ άζηεγνη 53.737 

Ηζξαειίηεο, 10.334 Χξηζηηαλνί θαη 11.367 Μνπζνπικάλνη. 

Ο γξαθηθφο καραιάο θαη θέληξν ζξεζθεπηηθήο θαη θνηλσληθήο ελφηεηαο 

ησλ Δβξαίσλ ζα ζβήζεη γηα πάληα. Πνηα ήηαλ ε ηχρε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 

νηθνπέδσλ κεηά ηελ ππξθαγηά; Ζ πνιηηεία ελδηαθέξζεθε γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο 
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πφιεο κε ην λφκν 1394/1918 ηνλ Μάην ηνπ ελ ιφγσ έηνπο. Με ην λφκν απηφ 

γίλεηαη θαη απαιινηξίσζε φισλ ησλ θηεκάησλ δίδνληαο ζηνπο ηδηνθηήηεο 

θηεκαηφγξαθα Καηφπηλ αθνχ νξίζζεθαλ ηα ηκήκαηα γεο πνπ πξννξηδφηαλ γηα 

δεκφζηα, δεκνηηθά θαη θνηλσθειή θηίξηα, ηα ππφινηπα νηθφπεδα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ην λέν πνιενδνκηθφ ζρέδην δφζεθαλ ζε αλνηθηέο δεκνπξαζίεο 

πιεηνδνζίαο. Δίλαη ινγηθφ νη κηθξντδηνθηήηεο κε θηεκαηφγξαθν κηθξήο αμίαο 

ζηα ρέξηα ηνπο λα κελ έρνπλ δπλαηφηεηα πιεηνδφηεζεο θαη έηζη αδηθήζεθαλ 

θαη πεξηζζφηεξν νη Δβξαίνη πνπ ήηαλ πιεηνλφηεηα.  
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Ζ καδηθή κεηαθίλεζε ηνπ θησρφθνζκνπ γίλεηαη ζηηο 

λενδεκηνπξγεζείζεο ζπλνηθίεο δπηηθά θαη αλαηνιηθά πνπ είλαη νη θάησζη: 

Α) πλνηθηζκφο 151 πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε ζέζε ηνπ παιηνχ 

λνζνθνκείνπ ησλ Ηηαιψλ 151.  

Β) πλνηθηζκφο Καξαγάηο (θηειηέο) ιίγν πην πάλσ απφ ηελ Αλάιεςε. 

Γ) πλνηθηζκφο Κάκπει θνληά ζηελ παιηά ηαβέξλα ηνπ Κξηθέια. 
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Γ) πλνηθηζκφο 6. Μηθξφο ζπλνηθηζκφο ζηηο νδνχο 25
εο

 Μαξηίνπ, 

Γακβέηηα θαη Δγλαηίαο. 

Δ) Παξαπήγκαηα Αγγειάθε θαη ηξαηψλα. Πξφρεηξα παξαπήγκαηα εθεί 

πνπ είλαη ην ζεκεξηλφ δεκαξρείν θαη θζάλαλ κέρξη ηελ νδφ Αγγειάθε. 

Σ) Ο ζπλνηθηζκφο Ρεδί Βαξδάξ πνπ βξηζθφηαλ δπηηθά αλάκεζα ζηηο 

νδνχο Λαγθαδά θαη Κνισληάξε. Ο ζπλνηθηζκφο κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 60 

νλνκαδφηαλ Ρακφλα ιφγσ ελφο νλνκαζηνχ θαθελείνπ. 

Ε) πλνηθηζκφο Αγίαο Παξαζθεπήο. Δθεί κεηαθέξζεθε ε παιηά 

ζπλαγσγή Έηο Χατκ. Ήηαλ απέλαληη απφ ηα θνηκεηήξηα ηεο Αγίαο 

Παξαζθεπήο. 

Σηο ηζηνξηθέο ζπλνηθίεο ηνπ θέληξνπ ηηο αθάλεζε ε ππξθαγηά ηνπ 17. Σν 

ηέινο ησλ εθηφο θέληξνπ ζπλνηθηψλ είλαη ην εμήο: Οη Γεξκαλνί έβγαδαλ ζε 

πιεηζηεξηαζκφ ηηο άδεηεο θαηεδάθηζεο ησλ άιισλ εμσηεξηθψλ ζπλνηθηζκψλ, 

151, Καιακαξηάο, Ρεδί Βαξδάξ θιπ θαη έηζη πνιιά ζηξέκκαηα ζηηο παξπθέο 

ηεο πφιεο κεηαηξάπεθαλ ζε κπάδα. 

ήκεξα νη ιίγνη ελαπνκείλαληεο Δβξαίνη θαηνηθνχλ δηαζθνξπηζκέλνη 

ζηελ πφιε. 

 

ΣΟΠΟΙ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΤ 

ηαλ ην 1492 άξρηζε ε έιεπζε ζηε Θεζζαινλίθε ησλ θαηαηξεγκέλσλ 

Δβξαίσλ ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ, ε πφιε ήηαλ έλα θάληαζκα ηεο παιαηάο 

έλδνμεο ηζηνξίαο ηεο. Ο πιεζπζκφο ηεο πεξί ηηο 10.000 απνηειείην απφ 

Σνχξθνπο πνπ δηνηθνχζαλ κφλν, απφ Έιιελεο πνπ είραλ ην ζηίγκα ηνπ 

ππφδνπινπ θαη ιίγνπο ελαπνκείλαληεο Δλεηνχο.  

Ζ Θεζζαινλίθε, κε θαηλνχξην πιένλ αίκα, αξρίδεη πάιη λα γίλεηαη 

ζεκαληηθή πφιε ηεο απηνθξαηνξίαο φπσο ήηαλ ηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ. 

Πνηνη ήηαλ νη ιφγνη πνπ έθαλαλ ηε δηαθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο, 

νη λένη θάηνηθνη, νη Δβξαίνη. 

Πξψηνλ ήιζαλ απφ ρψξεο πνπ δνχζαλ ηελ αξρή ηεο αλαγέλλεζεο. Ήδε 

φηαλ θεχγαλ νη θαξαβέιεο κε ηνπο Δβξαίνπο δησγκέλνπο θάπνηεο άιιεο 
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θαξαβέιεο έθεπγαλ γηα ηηο κεγάιεο αλαθαιχςεηο κε πξψην θαπεηάλην ηνλ 

Κνιφκβν. 

Ήηαλ επηζηήκνλεο, ηερλίηεο θαη άλζξσπνη ηνπ εκπνξίνπ κε θαιή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη καδί ηνπο άιινη θησρφηεξνη, εξγάηεο θιπ. πνπ 

πιαηζίσλαλ κηα θνηλσλία πνπ κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη δεκηνπξγηθά. 

Ο δεχηεξνο ιφγνο ήηαλ πνπ ήιζαλ πξνζθεθιεκέλνη θαη θηινμελνχκελνη 

απφ ηνλ νπιηάλν ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη ηδηαίηεξα πξνλφκηα, δελ είραλ φκσο 

πξντζηνξία ερζξφηεηαο. 

Σξίηνλ νη Δβξαίνη ηεο δηαζπνξάο είραλ δεκηνπξγήζεη ζηηο πφιεηο ηεο 

Δπξψπεο εκπνξηθνχο νίθνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζζεθαλ νη Δβξαίνη ηεο 

Θεζζαινλίθεο μαλαδίλνληαο δσή ζην ιηκάλη ηεο πφιεο. 

Σέινο, ε αλαζθάιεηα πνπ έλνησζαλ κεηά απφ ηφζνπο δησγκνχο, ηνπο 

έθαλε αθφκε πην εξγαηηθνχο. 

Γλψζηεο ηεο ηέρλεο ηνπ καιιηνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ πθάζκαηνο 

(χθαλζε, βαθή, ξάςηκν) μεθίλεζαλ ηηο νηθνηερλίεο ηνπο πνπ γξήγνξα 

κεηαηξάπεθαλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ πξνκήζεπαλ ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ κε 

ζηνιέο θαη αξγφηεξα ηελ ηδησηηθή αγνξά, θζάλνληαο λα θάλνπλ εμαγσγέο 

πθαζκάησλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα κεγαιχηεξα βαθεία πθαζκάησλ ησλ 

Βαιθαλίσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ήηαλ ηδηνθηεζίαο 

Δβξαίσλ επηρεηξεκαηηψλ. 



 16 

Πέξα απφ ηελ ηέρλε ηνπ πθάζκαηνο γλψξηδαλ ηελ ηέρλε ηνπ 

κεηαιινπξγνχ. Δπηδφζεθαλ ζηελ εμφξπμε αζεκηνχ ψζηε λα γίλεη ε 

Θεζζαινλίθε πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ηα νξπρεία ηεο ηδεξφθαςαο, ε πφιε πνπ 

δηαθηλνχζε ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα αζεκηνχ ηεο απηνθξαηνξίαο.  

 

Δπίζεο ήηαλ γλψζηεο ηεο ηέρλεο ηνπ δέξκαηνο, ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ηεο 

αιηείαο θαη ησλ εθξεθηηθψλ. Οη ππθλνθαηνηθεηκέλεο πεξηνρέο ηεο δπηηθήο 

πφιεο ήηαλ ζνξπβψδεηο απφ ηηο κεραλέο ηεο χθαλζεο, ην ζθπξί ηνπ 

ζηδεξνπξγνχ θαη δχζνζκεο απφ ηηο νηθνηερλίεο ηεο βπξζνδεςίαο. Οη πην 

θησρνί Δβξαίνη ήηαλ ρακάιεδεο, κηθξνπσιεηέο θαη γεληθά αζρνινχληαλ κε 

δνπιεηέο ηνπ πνδαξηνχ. Οη κηθξνπσιεηέο Δβξαίνη κε ηελ ηάβια ήηαλ γξαθηθή 

εηθφλα κέρξη θαη ηνλ πεξαζκέλν αηψλα.  

Αλεμάξηεηα πνηα ήηαλ ε επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη πνηα ε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ζέζε νη Δβξαίνη ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ 

εξγαηηθφηεηα θαη ηελ ηηκηφηεηά ηνπο.  
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Έρνληαο επίζεο έλα θπζηθφ ιηκάλη, θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ 

πεηχραηλαλ κε δηνκνινγήζεηο θαη επαθέο κε ηα ιηκάληα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο 

Αλαηνιήο φπνπ είραλ κεηνηθίζεη ή δνχζαλ νκφζξεζθνί ηνπο, άξρηζαλ ην 

εκπφξην δηα κέζνπ ζαιάζζεο. 

πγρξφλσο ε Θεζζαινλίθε ιφγσ ηεο ζέζεψο ηεο, πνπ επηθνηλσλνχζε κε 

ηνλ βνξξά, ην λφην θαη ηελ πξσηεχνπζα, Κσλζηαληηλνχπνιε, έγηλε θέληξν ηνπ 

δηα μεξάο εκπνξίνπ.  

Σν εκπφξην θαη νη βηνηερλίεο έθεξαλ ηελ αλάπηπμε, ηηο επελδχζεηο θαη 

θαη’ αθνινπζία ηε δήηεζε ρξήκαηνο. Σελ εχξεζε θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά 

ρξήκαηνο αλέιαβαλ νη πινχζηνη Δβξαίνη ηεο πφιεο πνπ έγηλαλ ζαξάθεδεο, 

ηξαπεδίηεο ηεο επνρήο. Κάπνηνη δε εμνπζηνδνηήζεθαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ θφξσλ έλαληη εηήζηνπ ηηκήκαηνο θαη κε ηα ρξήκαηα 

ρξεκαηνδνηνχζαλ ακπεινπξγνχο, αιαηνπαξαγσγνχο, βηνηέρλεο. Έηζη ινηπφλ 

νη Σνχξθνη δηνηθνχζαλ ηελ πφιε ελψ νη Δβξαίνη δηαρεηξίδνληαλ ηελ νηθνλνκία 

ηεο. Ήηαλ έλαο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο πνπ βφιεπε θαη ηηο δχν πιεπξέο θαη ε 

πφιε άλζεζε. 
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Δθείλν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη νη Δβξαίνη δελ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ χπαηζξν θαη δελ έθαλαλ αγξνηηθέο εξγαζίεο. «Jidio 

cazaliniko, media cristianiko = Δβξαίνο ρσξηάηεο, κηζφο ρξηζηηαλφο». Έηζη δελ 

απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ πφιε, ηηο ζπλαγσγέο ηνπο θαη ηελ θιεηζηή εβξατθή 

θνηλφηεηα. 

Ζ πξαγκαηηθή φκσο αλάπηπμε-έθξεμε γίλεηαη κε ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε πνπ μεθηλά απφ ηελ Δπξψπε ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σφηε πνπ ε 

νηθνγέλεηα ηνπ Μσχο Αιιαηίλη, αλζξψπνπ ζπνπδαζκέλνπ ζηελ Πίδα θαη ηε 

Φισξεληία, ηδξχεη ηηο πξψηεο βηνκεραλίεο ηεο πφιεο, θεξακνπνηταο, 

αιεπξφκπισλ. Ζ νηθνγέλεηα Μνδηάλν, θεξακνπνητα, παινπξγία. Ζ νηθνγέλεηα 

αταο πιεθηήξηα ζηελ παξαιία. 

Δλψ ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία απφ ηελ αξρή ηνπ 19
νπ

 αηψλα βαίλεη 

πξνο ηε δχζε ηεο θαη ράλεη εδάθε απφ επαλαζηαηεκέλνπο ππφδνπινπο ιανχο 

(Διιάδα, εξβία), ε Θεζζαινλίθε επεκεξεί θαη ην εκπφξην πξννδεχεη κε 

πξσηαγσληζηέο Δβξαίνπο αιιά θαη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο. 
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Μεηά ην 1890 ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηεο πφιεο κε ηελ Δπξψπε θαη 

αξγφηεξα κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κε αλάδνρν ηνπ έξγνπ ηελ εηαηξεία ηνπ 

βαξψλνπ Χηξο, δίδεη ψζεζε ζηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο. Σα θαξαβάληα 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ αληηθαζίζηαληαη κε ηνπο γξήγνξνπο ζπξκνχο. 

Οη πινχζηνη Δβξαίνη, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ηεο  πφιεο, ηδξχνπλ ηελ 

Σξάπεδα Θεζζαινλίθεο πνπ ην θηίξην δηαζψζεθε απφ ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917 

θαη ππάξρεη αθφκε ζηελ νδφ πγγξνχ. 

 

 

Μεηά ηελ θαηεδάθηζε ησλ αλαηνιηθψλ ηεηρψλ ην 1889, ε πφιε 

αλαπλέεη. Πινχζηνη Έιιελεο θαη Δβξαίνη θαζψο θαη Σνχξθνη αμησκαηνχρνη 

θηίδνπλ βίιεο-θνζκήκαηα αλαηνιηθά ηεο πφιεο. 

Θα ήηαλ φκσο παξάιεηςε λα κελ αλαθέξνπκε φηη εθηφο απφ ηελ 

πεξηνρή ησλ εμνρψλ ππήξραλ θαη ζπλνηθηζκνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ 

ππξθαγηά ηνπ 1890 φπνπ ππήξρε θηψρεηα θαη αλέρεηα. Καη είλαη γεγνλφο φηη 

θαη πξνγελέζηεξα, ε απνγξαθή ηνπ 1835 απνθαιχπηεη έλα πνζνζηφ Δβξαίσλ 
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απφ θησρά ζπηηηθά, πνιχ κεγαιχηεξν απφ φινπο ηνπο άιινπο. Οη δε πςεινί 

αξηζκνί γελλήζεσλ (ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Χξηζηηαλνχο θαη ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο) θαη ε κηθξή ηνπο κέζε ειηθία γάκνπ ελέηεηλε ην πξφβιεκα. 

Καη δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζνχλ νη Δβξαίνη πξφζθπγεο πνπ θαηέθεπγαλ ζηελ 

πφιε κεηά απφ ην πνγθξφκ ζηηο ρψξεο ηεο δηαζπνξάο ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

Δβξαίσλ ινηπφλ ήηαλ θησρνί βηνπαιαηζηέο, γπξνιφγνη, κηθξνεπαγγεικαηίεο, 

ιηκελεξγάηεο θεκηζκέλνη, αγσγηάηεο. Ίζσο ηα πινχζηα αξρνληηθά πνπ έκεηλαλ 

ζηελ πφιε δεκηνχξγεζαλ ηελ εληχπσζε φηη Δβξαίνο ζεκαίλεη πινχζηνο. 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο, ε Θεζζαινλίθε απφ θέληξν ηεο 

δπηηθήο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο γίλεηαη ζπλνξηαθή πφιε, απνθνκκέλε απφ 

ηε κεγάιε αγνξά ηεο Σνπξθίαο. Ζ ππξθαγηά φκσο ηνπ 1917 ήηαλ ε αξρή ηνπ 

ηέινπο ηεο εβξατθήο  θνηλφηεηαο. Μαδί κε ηα ζπίηηα θάεθε θαη ην εκπνξηθφ 

θέληξν φπνπ νη Δβξαίνη είραλ γηα αηψλεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Αθνινχζεζαλ 

κεηαλαζηεχζεηο ζε Παιαηζηίλε, Δπξψπε θαη Ακεξηθή θαη κεηά απφ 25 ρξφληα 

κε ηελ εθαξκνγή ηεο «ηειηθήο ιχζεο» ησλ Γεξκαλψλ ε πφιε ζηεξήζεθε ηελ 

θηινπξφνδε, εξγαηηθή θαη ηδηφκνξθε θνηλφηεηα ησλ Δβξαίσλ. 

 

 

ΣΟΠΟΙ ΙΔΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 

Απφ ηελ καδηθή εγθαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ ζηελ πφιε ην 1492 κέρξη ηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη θπξίσο αξρέο ηνπ 20
νπ

 δελ ππάξρεη άκεζε ζπκκεηνρή 

ησλ Δβξαίσλ ζηα πνιηηηθά δξψκελα. Δκκέζσο φκσο νη ηζρπξνί ηνπ ρξήκαηνο 

Δβξαίνη νη νπνίνη ήηαλ πνιιέο θνξέο πηζησηέο ηεο ηνπξθηθήο δηνίθεζεο 

επεξεάδνπλ ηα πνιηηηθά δξψκελα. ε φιε φκσο ηελ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο 

ηνπο ε εβξατθή θνηλφηεηα είρε μερσξηζηή εθιεγφκελε δηνίθεζε πνπ θξφληηδε 

γηα ηα ζέκαηα ησλ Δβξαίσλ. πγρξφλσο νη ξαβίλνη επείραλ ζέζε δηθαζηνχ γηα 

ηηο κεηαμχ ησλ Δβξαίσλ αληηδηθίεο. Πνιηηηθή ζέζε ιακβάλνπλ ζηα ηέιε ηνπ 

19
νπ

 αηψλα φηαλ ηα δηάθνξα εζληθά θηλήκαηα επεδίσθαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο 
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απφ απηνθξαηνξίεο ηεο επνρήο. Ζ ζησληζηηθή ηδενινγία δηέθεξε απφ ηα 

ππφινηπα εζληθά θηλήκαηα δηφηη νη Δβξαίνη ήηαλ έζλνο ρσξίο παηξίδα. 

Ζ ζησληζηηθή ηδενινγία απέβιεπε ζηελ επηζηξνθή ησλ Δβξαίσλ ζηηο 

παξαδφζεηο (εβξατθή γιψζζα, απζηεξή ηήξεζε ηνπ εβξατθνχ λφκνπ) θαη 

θπξίσο ίδξπζε θξάηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Παιαηζηίλεο. Έηζη κέιε ηεο θαη’ 

εμνρήλ ζξεζθεπηηθήο ρνιήο Σαικνχδ Σνξά ίδξπζαλ ην ζχιινγν Kadima. Γχν 

ρξφληα λσξίηεξα νη απφθνηηνη ηεο πξννδεπηηθήο ζρνιήο Alliance είραλ ηδξχζεη 

ζχιινγν θαη ραξαθηεξίζηεθαλ «αθνκνησηηθνί» δηφηη ζηφρνο ηνπο ήηαλ ε 

αθνκνίσζε κε ηελ θνηλσλία πνπ είρε ηφηε νζσκαληθή δηνίθεζε θαη αξγφηεξα 

ειιεληθή. 

Σν πνιηηηθφ ξεχκα φκσο πνπ ηαξαθνχλεζε ηελ δσή ηεο πφιεο ήηαλ ην 

εξγαηηθφ θίλεκα πνπ μεζήθσζε φινπο αλεμαξηήησο ζξεζθείαο εξγάηεο κεηά 

ηελ επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ ην 1908. Ήδε ε Δπξψπε είρε επεξεαζζεί 

απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ Μαξμ. Οη αξηζηεξέο ζπδεηήζεηο κεηαδφζεθαλ θαη ζηελ 

εβξατθή θνηλφηεηα. Έλαο λεαξφο Βνπιγαξνεβξαίνο ηππνγξάθνο θαη δάζθαινο 

νλφκαηη Αβξαάκ Μπελαξφγηαο ίδξπζε κηα νκάδα πνπ νλνκάζηεθε 

εθαξαδηθφο Κχθινο νζηαιηζηηθψλ Μειεηψλ. Ζ νκάδα απηή ζπλδεφηαλ κε 

κηα απφ ηηο βνπιγαξηθέο ζνζηαιηζηηθέο παξαηάμεηο ηεο πφιεο. Ο Μπελαξφγηαο 

θαη νη Δβξαίνη νπαδνί ηνπ, πίζηεπαλ πσο ε ηδέα κηαο νκνζπνλδίαο νκντδεαηψλ 

αγσληζηψλ απφ δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο απηνθξαηνξίαο. 

 

Σα γεγνλφηα έδεημαλ λα δηθαηψλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Μπελαξφγηα. Ο 

θχθινο ηνπ, απφ Δβξαίνπο εξγάηεο θπξίσο, αξρηθά ζπλαληηφηαλ πάλσ απφ κηα 

αιβαληθή ηαβέξλα θαη είρε κέιε ηξηάληα αγσληζηέο. Ζ επηξξνή ηνπ φκσο ζηελ 

πφιε γξήγνξα απμήζεθε, κεηά ηελ νγθψδε εξγαηηθή δηαδήισζε ηεο 

Πξσηνκαγηάο ηνπ 1909. Δθείλν ην θαινθαίξη ε έλσζε ηνπ Μπελαξφγηα 

νξγάλσζε κηα «κεγάιε δηεζλή εξγαηηθή έθζεζε» ζηνπο θήπνπο Μπερηζηλάξ. Ζ 

νκάδα ηνπ είρε πηα φλνκα: Οκνζπνλδία (Φεληεξαζηφλ) Δξγαηηθήο 

Αιιειεγγχεο. Οη νζσκαληθέο αξρέο είραλ πεξάζεη έλα λφκν πνπ απαγφξεπε 

φζεο νξγαλψζεηο είραλ ηδξπζεί κε εζληθά θξηηήξηα, αιιά επέηξεςαλ ηε 
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ιεηηνπξγία ηεο Φεληεξαζηφλ, γηαηί ήηαλ λνκηκφθξσλ πξνο ηελ απηνθξαηνξία 

θαη επαγγειιφηαλ ηε δηαζξεζθεπηηθή ελφηεηα. 

Μεηά απφ θπιαθίζεηο απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ Νενηνχξθσλ πνπ 

θνβήζεθε ην εξγαηηθφ θίλεκα θαη αξγφηεξα απφ θπλήγη απφ ηηο ειιεληθέο 

Αξρέο θαη αθνχ επέδεζε ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο έθπγε ζην Ηζξαήι. Ο αγλφο 

απηφο ζνζηαιηζηήο πνπ είρε κείδνλα ζπκβνιή ζηελ ίδξπζε ηνπ νζηαιηζηηθνχ 

Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο θαη ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ 

Διιάδνο, θαηέιεμε κε έλα πεξίπηεξν πνπ πνπινχζε εθεκεξίδεο ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ φπνπ θαη πέζαλε ην 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

ΣΟΠΟΙ ΑΝΑΠΑΤΗ ΝΕΚΡΩΝ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο αλαθαιχπηεηαη 

ηαθηθφ κλεκείν ηεο επνρήο ηνπ Απηνθξάηνξα επηηκίνπ εβήξνπ (193-211) 

ζηελ πεξηνρή ηεο Καιακαξηάο. Σν θείκελν ηεο επηγξαθήο ηνπ κλεκείνπ «ηάθνο 

Αβξαάκ θαη ζπδχγνπ απηνχ Θενδφηεο» απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε Δβξαίσλ ζηελ 

πφιε. 

Μεηά ηε καδηθή έιεπζε ησλ Δβξαίσλ απφ ηνπο δησγκνχο ηνπ 

Φεξδηλάξδνπ ην 1492 ε ηαθή ησλ λεθξψλ άξρηζε λα γίλεηαη νξγαλσκέλα ζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κέζα θαη έμσ απφ ηα αλαηνιηθά ηείρε ηεο πφιεο. Ζ 

εβξατθή πίζηε δελ επηηξέπεη ηελ αλαθνκηδή ησλ λεθξψλ. Έηζη είλαη αληηιεπηφ 

φηη δεθανθηψ πεξίπνπ γεληέο απφ ηελ άθημή ηνπο ην 1492 κέρξη ηνλ βίαην 

δησγκφ ηνπο ην 1943 ην  εβξατθφ λεθξνηαθείν είρε θαηαιάβεη κεγάιε εδαθηθή 

έθηαζε. Μέρξη ην 1912, ην λεθξνηαθείν θαηαιάκβαλε έθηαζε πεξίπνπ 324.000 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη πξνζέθεξε αλάπαπζε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 

300.000 λεθξνχο. ηα κλεκεία ηνπο ήηαλ ραξαγκέλεο επηγξαθέο κε 

αθηεξψζεηο, αλακλήζεηο, επινγίεο θαη ηηο έζραηεο επρέο ησλ δσληαλψλ γηα 

αηψληα αλάπαπζε.  
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Σν πεξίγξακκα απηήο ηεο αραλνχο λεθξφπνιεο κπνξεί λα εληνπηζηεί 

αθφκα θαη ζήκεξα. Σα αλαηνιηθά φξηα εθηείλνληαλ θαηά κήθνο ηνπ γεπέδνπ 

πνδνζθαίξνπ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηα δπηηθά αθνινπζνχζαλ, θαηά πξνζέγγηζε, ηελ 

νδφ Παχινπ Μειά. Σα λφηηα φξηα ηνπνζεηνχληαλ ζην ζεκεξηλφ Παλεπηζηήκην 

ηεο Θεζζαινλίθεο, πεξηνρή φπνπ ηφηε βξηζθφηαλ θαη έλα νξθαλνηξνθείν θαη 

έλαο ζηξαηψλαο. Σα βφξεηα φξηα θαηέιεγαλ ζηε ζπλνηθία αξάληα Δθθιεζηέο. 

Ζ παιηά πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ζπκπηπγκέλε κέζα ζηα φξηα ησλ 

κεζαησληθψλ ηεηρψλ, είρε εμειηρζεί ζε έλα ιαβχξηλζν ζηελψλ δξφκσλ θαη 

παξφδσλ. Μεηά ηελ θαηεδάθηζε ηνπ αλαηνιηθνχ ηείρνπο άξρηζε ην πξφβιεκα 

χπαξμεο ηνπ λεθξνηαθείνπ. Ζ πην ινγηθή θαηεχζπλζε γηα ηε κειινληηθή 

επέθηαζε ηεο πφιεο ήηαλ πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, αθξηβψο πέξα απφ ην 

Δβξατθφ λεθξνηαθείν. Ήδε επί επνρήο ακπξί παζά (ηέιε 19
νπ

 αηψλα) γίλεηαη 

ε πξψηε απαιινηξίσζε γηα λα δηαλνηρζεί ε ιεσθφξνο Χακηληηέ (ζεκεξηλή 

Δζληθήο Ακχλεο) θαη ε ζρνιή Χακηληηέ ζεκεξηλφ θηήξην ηνπ Α.Π.Θ. 

Σν δήηεκα ηεο απαιινηξίσζεο μαλαηέζεθε κεηά ηε κεγάιε ππξθαγηά 

ηνπ 1917. Ο Γάιινο πνιενδφκνο Δκπξάξ νξακαηίζηεθε ηε κειινληηθή 

αλάπηπμε ηεο πφιεο πνπ ζα εθηεηλφηαλ πέξα απφ ηα λνηηναλαηνιηθά θαη ηα 

βνξεηνδπηηθά ηείρε ηεο. Καηέζηε ινηπφλ πξνθαλέο φηη ην Δβξατθφ λεθξνηαθείν 

εκπφδηδε ηνλ εθζπγρξνληζκφ αιιά θαη ηελ επέθηαζε ηεο πφιεο. Σν ζρέδην ηνπ 

Δκπξάξ πξνέβιεπε ζπγθεθξηκέλα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ηεξάζηηνπ πάξθνπ, ην νπνίν ζα παξείρε πξφζβαζε 

κεηαμχ ησλ παιηψλ θαη ησλ λέσλ ζπλνηθηψλ ηεο πφιεο. 

ηα επφκελα ρξφληα έιαβε ρψξα ζεηξά βίαησλ αληη-εβξατθψλ 

επηζέζεσλ, γλσζηέο σο ην πνγθξφκ ηνπ Κάκπει (απφ ην φλνκα ελφο εβξατθνχ 

ζπλνηθηζκνχ ηεο πφιεο πνπ έγηλαλ αληηζεκηηηθέο ελέξγεηεο). Ζ Ηζξαειηηηθή 

Κνηλφηεηα πξνζέθπγε ζηηο αξρέο. Οη πξνζπάζεηεο σζηφζν λα δηαζσζεί ην 

λεθξνηαθείν ήηαλ πηα θαηαδηθαζκέλεο, φηαλ, ην 1937, παξαρσξήζεθε ζην 

παλεπηζηήκην κηα ζεκαληηθή έθηαζε πεξίπνπ 12.500 ηεηξαγσληθψλ θαη ζρεδφλ 

ακέζσο άξρηζε ε εθηαθή ησλ λεθξψλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Αξρηξαβίλνπ. 

Λίγν κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο Γεξκαλνχο, ζηηο 8 

Απξηιίνπ ηνπ 1941, κηα νκάδα πνιηηψλ, αλάκεζά ηνπο θαη κέιε ηνπ δεκνηηθνχ 
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ζπκβνπιίνπ, δήηεζε απφ ηε δηνίθεζε ησλ Ναδί ηελ απαιινηξίσζε ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ λεθξνηαθείνπ. Καζψο ε απφθαζε γηα ηελ 

νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηεο κεγάιεο Δβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο είρε 

ήδε ιεθζεί, νη Γεξκαλνί ήηαλ ηδηαίηεξα πξφζπκνη λα ζπλαηλέζνπλ. Σνλ 

επφκελν ρξφλν αλαθνηλψζεθε ζηελ Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα κηα δηαηαγή γηα 

ηελ άκεζε απαιινηξίσζε δχν κεγάισλ εθηάζεσλ ηνπ λεθξνηαθείνπ. 

Σν λεθξνηαθείν επξφθεηην λα θαηαζηξαθεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εθηαθψλ. Ζ δηαδηθαζία ήηαλ θξηθηή, θαζψο νη ηάθνη θαηαζηξέθνληαλ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ παιαηφηεηα ή ην ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ ησλ επηγξαθψλ. 

Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ε θαηαζηξνθή ηνπ λεθξνηαθείνπ ήηαλ 

έλα κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο ίδηαο ηεο 

θνηλφηεηαο. Ζ ζέα απηνχ ηνπ ηνπίνπ ηνπ ζαλάηνπ ζπλέβαιε ζηελ πηψζε ηνπ 

εζηθνχ ησλ Δβξαίσλ. Ήηαλ ζα λα είρε δηαξξαγεί ην ηειεπηαίν ζεκείν επαθήο 

κε ηελ πφιε. 

Δίλαη αλαπφθεπθην ε καλία ηνπ πνιέκνπ λα ζθνηψλεη αλζξψπνπο, 

ππνιήςεηο, θαη λα ράλνληαη πεξηνπζίεο. 

Δίλαη πηζαλφλ λα εμαληιήζεη ηε καλία απηή κέρξη θαη ηελ βεβήισζε 

λεθξψλ. 

Δίλαη ινγηθφ πνπ αμηνπνηήζεθε κηα πεξηνρή ππέξνρε γηα Παλεπηζηήκηα. 

Γελ ππάξρεη φκσο νχηε κηα απιή πιάθα-επηγξαθή πνπ λα ζπκίδεη ηελ 

χπαξμε ηνπ λεθξνηαθείνπ, έηζη «εηο κλήκελ».  

ήκεξα ζε νηθφπεδν ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ζηε ηαπξνχπνιε είλαη 

ην εβξατθφ λεθξνηαθείν, πεξηζηνηρηζκέλν κε ςειά θππαξίζζηα, ηφπν γαιήλεο 

θαη αλάπαπζεο ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. Ήζπρα πεξλνχλ νη ζπγγελείο θαη 

αθήλνπλ πεηξαδάθηα ζηνπο ηάθνπο ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο. 

Δθεί είλαη ζακκέλνη ν αλζξσπηζηήο θαη ζπλεηφο ηζηνξηθφο J. Nehama, ν 

επεξγέηεο ανχι Μνδηάλν θαη πνιινί άιινη. Δθεί είλαη θαη ην κλεκείν ησλ 

Δβξαίσλ πεζφλησλ ζηνλ πφιεκν ηνπ ζαξάληα. Δθεί θαη ην κλεκείν ηνπ 

αληηζπληαγκαηάξρε Φξηδή. 
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Μέζα ζηελ επνρή ηεο κηδέξηαο πνπ δνχκε θαη ηεο απαμίσζεο ησλ 

ηδαληθψλ, εζηθή, εληηκφηεηα, παηξίδα, ε αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Φξηδή ζα 

καο θάλεη λα ειπίδνπκε αθφκε ζε εγέηεο. 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

Μάηνο ηνπ 2010 ζθπκκέλε ζηηο ζεκεηψζεηο κνπ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

Δβξατθνχ κνπζείνπ πξνζπαζψ λα νινθιεξψζσ ηελ εξεπλεηηθή κνπ εξγαζία  

Οηθηζηηθή εμέιημε ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο» 

Μηα ζνξπβψδεο παξέα κεζειίθσλ εηζβάιεη ζηελ αίζνπζα κε ηηο 

θσηνγξαθίεο-ληνθνπκέληα ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. 

Γελ θαηαιαβαίλσ ηε γιψζζα ηνπο θαη παξαθνινπζψ ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπο θαη ηα επηθσλήκαηά ηνπο κπξνζηά ζηηο θσηνγξαθίεο. 

Κάπνηνο θχξηνο θαινληπκέλνο, ζίγνπξα πάλσ απ’ ηα εμήληα κε 

πιεζηάδεη θαη κε ξσηά ζηα Αγγιηθά. 

- Δίζαη Δβξαία αινληθηά; 

Σνπ απαληψ φρη θαη ηνπ εμεγψ ην ιφγν πνπ βξίζθνκαη ζην κνπζείν.  

Μνπ εμεγεί φηη ν παππνχο ηνπ έθπγε αξρέο ηνπ 1936 κε ηνλ παηέξα ηνπ, 

λέν ηφηε 18 ρξνλψλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Χάηθα. Γνχιεςαλ ςαξάδεο εθεί 

αιιά πνηέ δε μέραζαλ ηελ παηξίδα ηνπο, ηε Θεζζαινλίθε. 
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Σνλ ξψηεζα πνπ έκελαλ ζηελ πφιε θαη κνπ απάληεζε ζην ζπλνηθηζκφ 

151. 

Μνπ εμήγεζε αθφκε φηη φινη ήηαλ απφγνλνη αινληθηψλ Δβξαίσλ θαη 

αγαπνχζαλ ηε Θεζζαινλίθε απφ ηα ηφζα πνπ είραλ αθνχζεη γη’ απηή. 

Ήηαλ ε δεχηεξε θνξά πνπ επηζθεπηφηαλ ηελ πφιε. Άξρηζε λα κνπ κηιά 

γηα κέξε πνπ δελ ηα πξφιαβα, γηα ην Μπερηζηλάξ, γηα ηελ φκνξθε ζάιαζζα, 

γηα ηνπο αγψλεο ηνπ παππνχ ηνπ κε ηε Φεληεξαζηφλ. 

Κάπνηα ζηηγκή ν εμεληάξεο ζπλνκηιεηήο κνπ άξρηζε λα ηξαγνπδά ζηα 

ζεξθαδίηηθα έλα γλψξηκν κνπ ζθνπφ. Παξά ηελ θάπνηα παξαθσλία ηνπ, 

θαηάιαβα φηη ήηαλ «ην γειεθάθη πνπ θνξείο». ηαλ ηειείσζε κνπ είπε γεκάηνο 

πεξεθάλεηα 

I am Salonikai just like my father. 

Σνλ θψλαμε ε παξέα λα θχγνπλ. Θα πήγαηλαλ ζην κλεκείν ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο. 

Έβιεπα ηνπο πξνζθπλεηέο λα θεχγνπλ θαη ζθέθζεθα φηη ήηαλ εξαζηέο 

ηεο πφιεο κνπ, φπσο είκαη θαη γσ. 

Σελ ψξα πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο ζην ιηκάλη ηεο πφιεο είλαη 

δεκέλν θξνπαδηεξφπινην κε Δβξαίνπο επηζθέπηεο θαη θάπνησλ νη πξφγνλνη 

ήηαλ αινληθείο. 

Καη κπνξεί φινη απηνί λα κε θξάηεζαλ ην θιεηδί απφ ην παξάπεγκα ηνπ 

ζπλνηθηζκνχ πνπ κέλαλ, φπσο νη εξθαδίηεο πνπ θχιαγαλ γηα αηψλεο ην θιεηδί 

απφ ην ζπίηη ηνπο ζηελ Γθφξληνβα θαη ζην Σνιέδν, αιιά θπινχζαλ ζηελ 

θαξδηά ηεο ηελ πφιε. 

Δίρα βξεη αθφκε έλα εβξατθφ ηφπν ηεο Θεζζαινλίθεο. 
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