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Δηζαγσγή
Ο εβξατθόο πιεζπζκόο απνηέιεζε ηελ πιεηνςεθία ζε κία πνιπεζληθή
Θεζζαινλίθε θαη ηαπηίζηεθε καδί ηεο γηα έλα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ πέληε
αηώλσλ. Αθνινύζεζε θαη ζπκκεηείρε σο θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηε
δηακόξθσζε ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη εμαθνινπζεί, παξ’
όια ηα ρηππήκαηα πνπ δέρηεθε, κε ην έζραην , ην Οινθαύησκα, λα είλαη ην
ηζρπξόηεξν , λα δειώλεη «παξώλ» έσο ηηο κέξεο καο ζηελ πόιε πνπ γηα
πεξηζζόηεξν από ηέζζεξηο αηώλεο απνθαινύληαλ «Μεηέξα- πόιηο ηνπ Ιζξαήι»
θαη «Ιεξνπζαιήκ ησλ Βαιθαλίσλ» .
θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ εβξατθώλ ζπλνηθηώλ
θαη ησλ εβξατθώλ ηεξώλ ρώξσλ , ησλ πλαγσγώλ, ηεο Θεζζαινλίθεο κέζα ζηα
πιαίζηα πνπ δηακόξθσζε θαη θαζόξηζε ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηνπ
δεκνγξαθηθνύ παξάγνληα ηνπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο.

Η εγθαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ ζηε Θεζζαινλίθε
« Ο ρξόλνο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ Δβξαίσλ ζηε Θεζζαινλίθε
παξακέλεη σο ηώξα άιπην ηζηνξηθό πξόβιεκα. Κάπνην εξεπλεηέο πηζηεύνπλ όηη
από ηελ επνρή ηεο ίδξπζεο ηεο (315 π. Υ.) είρε θαη Δβξαίνπο θαηνίθνπο. Κάπνηνη
άιινη ζεσξνύλ όηη νη Δβξαίνη εγθαηαζηάζεθαλ αξρηθά ζηε Θεζζαινλίθε ην 140
π. Υ. πξνεξρόκελνη από ηελ Αιεμάλδξεηα»(www.hri.org, Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα
Θεζζαινλίθεο). Ο Γηνδέθ Νερακά θαη ε Ρέλα Μόιρν βξίζθνληαη αλάκεζα ζε
απηνύο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξώηε άπνςε, ελώ ν Ιαθώβ Μπελκαγηόξ
ζπγθαηαιέγεηαη ζε απηνύο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ δεύηεξε.
Η εβξατθή παξνπζία ζηε Θεζζαινλίθε δελ εληζρύεηαη κόλν από ηνλ
πιεζπζκό πνπ πξνέξρεηαη από ηελ Αιεμάλδξεηα. Δληζρύεηαη θαη από ηνλ
εβξατθό πιεζπζκό ηεο Παιαηζηίλεο. Αηηία είλαη νη ζπλερείο πόιεκνη ζηελ
πεξηνρή, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπξηαξρίαο ησλ ειεπθηδώλ(323-64 π.
Υ.).
Από ην 168 π. Υ. ε Θεζζαινλίθε αλήθεη ζηε ξσκατθή απηνθξαηνξία. Οη
Ρσκαίνη θαζηζηνύλ ηε Θεζζαινλίθε κεηξόπνιε όιεο ηεο επαξρίαο. Σελ
επόκελε πεξίνδν ε πόιε αθκάδεη ,ε επεκεξία θαη ε εξεκία επηθξαηνύλ ζηελ
πόιε. «Σελ ππέξνρε απηή επνρή ε Θεζζαινλίθε γλσξίδεη ηηο πην επηπρηζκέλεο
ζηηγκέο ηεο καθξαίσλεο ύπαξμεο ηεο»(Γ. Νερακά ,2000,ζει.33).
«Δβξαίνη ζηε Μαθεδνλία αλαθέξνληαη ζην Φιάβην Ιώζεπν θαη ζε δηαζσζέλ
γξάκκα ηνπ 10 κ. Υ. από ηνλ Ηξώδε πξνο ηνλ Καιηγνύια. Μία άιιε ζεκαληηθή
γξαπηή καξηπξία γηα ηελ ύπαξμε νξγαλσκέλεο εβξατθήο θνηλόηεηαο ζηε
Θεζζαινλίθε βξίζθεηαη ζηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ. ην ζρεηηθό ρσξίν
δηαβάδνπκε όηη ν Απόζηνινο Παύινο , πνπ επηζθέθζεθε ηελ πόιε γύξσ ζην 50
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κ. Υ., δίδαμε ζηε ζπλαγσγή ηεο επί ηξία ζπλερή άββαηα»(www.hri.org,
Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα Θεζζαινλίθεο).
Οη πξώηεο ζπλαγσγέο
Οη ζπλαγσγέο απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη:
ε «Δts-ha-Haim»,ε νπνία είλαη ε αξραηόηεξε ζπλαγσγή ηεο πόιεσο.
Βξηζθόηαλ, κέρξη ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917, πεξίπνπ ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ
Γεκνζζέλνπο θαη Καιαπνζάθε. «ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, εδώ είρε
εθθσλήζεη ν Απόζηνινο Παύινο κία από ηηο πεξίθεκεο επηζηνιέο ηνπ “Πξνο
Θεζζαινληθείο”»(Μεξόπε Αλαζηαζηάδνπ,2008,ζει.91). Δλώ, ε ζπλνηθία πνπ ηελ
πεξηέβαιε νλνκαδόηαλ ,επίζεο, «Δts-ha-Haim». « ύκθσλα κε καξηπξία ηνπ
ξαβίλνπ Ιζαάθ Πεξαρηά , ε ζπλαγσγή αθνπκπνύζε ζην παξαζαιάζζην ηείρνο
ηεο Θεζζαινλίθεο κέρξη ηελ θαηεδάθηζε ηνπ ην 1869»(Αικπέξηνο
Ναξ,1997,ζει.26).

Πεγή: Ιαθώβ ηκπή, Η ζπλαγσγή,1984

ε «Ets-ha-Daath»,ε νπνία ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε δεκηνπξγήζεθε
αξγόηεξα ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο.
Οη δύν απηέο ζπλαγσγέο θπξηαξρνύζαλ ζηε δσή ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο ,«ζα
πξέπεη λα απνηεινύζαλ θαη ην επίθεληξν ησλ πξώησλ εβξατθώλ ζπλνηθηώλ ηεο
Θεζζαινλίθεο»( Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.27).
Αξγόηεξα ζπγρσλεύηεθαλ κε ηελ θνηλή νλνκαζία «Δts-ha-Haim ve Ets-haDaath» «έηζη ώζηε λα απνηειέζνπλ κία εληαία (ζπλαγσγή)πνπ ήηαλ θηηζκέλε ζε
κία ππθλνθαηνηθεκέλε ζπλνηθία πιάη ζην ζαιάζζην ηείρνο, δπηηθά ηεο πόιεο»
.(Γ. Νερακά ,2000,ζει.177).
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«Οη Δβξαίνη ηεο πόιεο, όπσο θαη εθείλνη ηεο λόηηαο Ιηαιίαο θαη ησλ
αλαηνιηθώλ αθηώλ ηεο Μεζνγείνπ, είλαη ειιελόθσλνη θαη απηναπνθαινύληαη
Ρσκαληώηεο ή Ρσκηνί ή Γξαηθνί»(Γηνδέθ Νερακά,2000,ζει.77).

Ιζηνξηθά επξήκαηα θαη αλαθνξέο
Σελ επνρή απηή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύζε ζηελ Θεζζαινλίθε θαη θάπνηα
Ινπδατθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ακαξεηηηθή πλαγσγή όπσο πξνθύπηεη από ηελ
αλαθάιπςε επηγξαθήο θνληά ζηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ησλ Υαιθέσλ ,όπσο
αλαθέξεη ν Αικπέξηνο Ναξ. Σν θείκελν ηεο νπνίαο ήηαλ ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ
ζακαξεηηηθή δηάιεθην. Από ην νπνίν πξνέθππηε όηη ζηνλ ρώξν απηό βξηζθόηαλ
ζπλαγσγή, πηζαλόηαηα ρηηζκέλε πξηλ από ηηο αξρέο ηνπ πέκπηνπ αηώλα. Σν
ζεκαληηθό απηό ζηνηρείν αλαθνηλώζεθε ζην 7ν Βπδαληηλνινγηθό ζπλέδξην από
ηνλ θαζεγεηή Δπζηξάηην Πειεθίδε.

Η επηγξαθή από ηε ζακαξείηηθε ζπλαγσγή ηεο Θεζζαινλίθεο
Πεγή: Μπαξνύρ Ι. ηκπή, Οη ακαξείηεο-Μία ζπλαγσγή ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε,1977

ύκθσλα κε κειεηεηέο ηεο ηνπνγξαθίαο ηεο Βπδαληηλήο Θεζζαινλίθεο, ζηελ
πεξηνρή απηή βξηζθόηαλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο βπδαληηλήο επνρήο κία εβξατθή
ζπλνηθία. ύκθσλα κε ηνλ Γ. Θενραξίδε , ε ζπλνηθία απηή ηνπνζεηείηαη δπηηθά
από ηε ζεκεξηλή πιαηεία Γηθαζηεξίσλ θαη βόξεηα ηνπ Νανύ ηεο Παλαγίαο ησλ
Υαιθέσλ. Δλώ, ν Β. Γεκεηξηάδεο(2008,ζει.31) ζεσξεί όηη ε ζπλνηθία απηή
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βξηζθόηαλ γύξσ από ην θηήξην ηνπ Γηνηθεηεξίνπ. Σέινο, ν Δπάγγεινο Α.
Υεθίκνγινπ(1995,ζει.61)ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε όηη ε εβξατθή ζπλνηθία
βξηζθόηαλ αλάκεζα ζηηο ζεκεξηλέο νδνύο πγγξνύ, Αληηγνληδώλ θαη Φηιίππνπ.
Δπηπιένλ ,ε ύπαξμε εβξατθήο ζπλνηθίαο ηνπνζεηείηαη από κειεηεηέο θαη «ζην
πξνο ηε ζάιαζζα κέξνο ηεο ζπλνηθίαο ηνπ ηππνδξνκίνπ. ρεηηθή καξηπξία
δηαζώδεη θαη ν πξόμελνο ηεο Γαιιίαο ζηε Θεζζαινλίθε Germain (18νο αηώλαο)
πνπ αλαθέξεη θάπνηα πεξηνρή, θνληά ζηελ πιαηεία ηνπ ηππνδξνκίνπ, ηελ νπνία
απνθαινύζαλ “παιηά ζπλνηθία ησλ Ινπδαίσλ” (Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.30).
Δπίζεο , «ε παξνπζία ησλ Δβξαίσλ πηζηνπνηείηαη θαη από ηελ αλαθάιπςε
ηαθηθνύ κλεκείνπ ηεο επνρήο ηνπ απηνθξάηνξα επηίκηνπ εβήξνπ (193211κ.Υ.),ζηελ πεξηνρή ηεο Καιακαξηάο από ηνλ Solomon Reinach. Σν θείκελν
ηεο επηγξαθήο ηνπ κλεκείνπ: “Σάθνο Αβξαάκ θαη ζπδύγνπ απηνύ Θενδόηαο” δελ
επηηξέπεη θακία ακθηβνιία γηα ηελ εβξατθή ηνπ πξνέιεπζε»(Αικπέξηνο
Ναξ,1997,ζει.28-29).
Η πεξίνδνο ηεο επηθξάηεζεο ηνπ Χξηζηηαληζκνύ
Οη δνθηκαζίεο γηα ηνλ εβξατθό πιεζπζκό ηεο απηνθξαηνξίαο ,θαη θπζηθά ηεο
Θεζζαινλίθεο ,αξρίδνπλ θαηά ηελ πεξίνδν όπνπ ν Υξηζηηαληζκόο γίλεηαη ε
επίζεκε ζξεζθεία (4ν αηώλα κ. Υ.).
Μέρξη απηήλ ηελ πεξίνδν, νη Δβξαίνη δελ θαηνηθνύλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε
ζπλνηθία. Οη νηθίεο ηνπο βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεσο .Οη δηώμεηο
,όκσο, ησλ Υξηζηηαλώλ ηνπο αλαγθάδνπλ λα νξγαλσζνύλ πξνθεηκέλνπ λα
αληηζηαζνύλ θαη λα αιιεινπξνζηαηεπζνύλ .Έηζη ,ζπγθεληξώλνληαη γύξσ από
ηηο ζπλαγσγέο ηνπο ,θνληά ζηα ζαιάζζηα ηείρε, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ηνπο πεξηέβαιιαλ.
Η κεζνβπδαληηλή πεξίνδνο
Η Θεζζαινλίθε θαηά ηελ κεζνβπδαληηλή πεξίνδν (8νο-12νο αη.) αθκάδεη
παξά ηνπο ζπλερείο πνιέκνπο πνπ γίλνληαη ζηνλ πεξίγπξν ηεο .Δλώ, «ε
Θεζζαινλίθε δελ έρεη πιένλ γθέην ρσξνηαμηθά εθηνπηζκέλνπ εβξατζκνύ. Οη
Δβξαίνη θαηνηθνύλ παληνύ κέζα ζηελ πόιε,(…).Από πνιιέο γεληέο πξηλ είραλ
εγθαηαιείςεη ηελ θάησ πόιε, θνληά ζην ζαιάζζην ηείρνο , όπνπ είραλ νηθηνζειώο
πεξηνξηζηεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ηνλ ηέηαξην
αηώλα»(Γηνδέθ Νερακά,2000,ζει.80).

Αιιεπάιιεινη θαηαθηεηέο
«Γεγνλόο νξόζεκν ζηελ ηζηνξία ηεο πόιεο, ην νπνίν ζα δηαθόςεη ηελ
επεκεξία ηεο, είλαη ε πνιηνξθία θαη ε άισζε ηεο πόιεο από ηνπο Ννξκαλδνύο
ην 1185.(…)Η θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο από ηνπο Φξάγθνπο ηεο Γ΄
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ζηαπξνθνξίαο ην 1204 νδήγεζε ηνπο Θεζζαινληθείο ζε δηαπξαγκαηεύζεηο κε ην
Φξάγθν εγεκόλα Βνληθάηην ην Μνκθεξαηηθό απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ππήξμε ε
παξάδνζε ηεο πόιεο.(…) Σν 1224 ν Γεζπόηεο ηεο Ηπείξνπ, Θεόδσξνο
Γνύθαο θαηέιαβε ηε Θεζζαινλίθε θαη ην 1264 ε πόιε πεξλάεη ζηελ θαηνρή ηεο
απηνθξαηνξίαο ηεο Νίθαηαο»(www.el.Wikipedia.org).
Η Θεζζαινλίθε ,ηα ηειεπηαία ρξόληα ηνπ 13νπ αηώλα, ζα γλσξίζεη κηα πνιύ
ζεκαληηθή άλζηζε .Θα δνθηκαζηεί ,παξόια απηά, από επηδξνκείο αιιά θαη από
εκθύιηεο ζπγθξνύζεηο.
Η άθημε ησλ Αζθελαδίκ
«ην πεξηζώξην ησλ γεγνλόησλ πνπ ζεκάδεςαλ ηα ηαξαγκέλα εθείλα ρξόληα,
ζεκεηώλεηαη ην 1376 θαη ε πξώηε εγθαηάζηαζε ζηελ Θεζζαινλίθε ησλ Δβξαίσλ
Αζθελαδίκ πνπ έξρνληαη δησγκέλνη από ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Γεξκαλία. Απηνί
ζα ηδξύζνπλ ηε δηθή ηνπο ζπλαγσγή πνπ ζα νλνκαζηεί «Aschkenaz». Η
θαηλνύξηα ζπλαγσγή ζα απνθαιείηαη, επίζεο, “ πλαγσγή ηεο Νπξεκβέξγεο”»(
Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.37).ηε θνηλόηεηα ηνπο ζα βξεη θαηαθύγην θαη ε κηθξή
νκάδα ησλ Ιζπαλνεβξαίσλ από ηε Μαγηόξθα πνπ ζα θζάζεη ην 1391 ζηε
Θεζζαινλίθε. ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 15νπ αηώλα νη αθίμεηο ησλ Αζθελαδίκ ζα
ζπλερηζηνύλ .Οη Αζθελαδίκ δε ζα επηδηώμνπλ λα αθνκνηώζνπλ ηνπο Ρσκαληώηεο
πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε. Θα ζρεκαηίζνπλ ηε δηθή ηνπο
μερσξηζηή θνηλόηεηα. Μάιηζηα, ε εληζρπκέλε κε λένπο κεηαλάζηεο θνηλόηεηα ησλ
Αζθελαδίκ ζύληνκα ζα επηζθηάζεη ηελ θνηλόηεηα ησλ Ρσκαλησηώλ. Η θνηλόηεηα
ησλ Αζθελαδηκ ζα ζπλερίζεη λα δέρεηαη λέα κέιε θαη θαηά ηνλ 17 ν αηώλα από ηελ
Πνισλία θαη ηελ Οπγγαξία θαη ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα από ηε Ρσζία. Η
ζπλαγσγή ηεο θνηλόηεηαο ησλ Αζθελαδίκ βξηζθόηαλ ζηε ζπκβνιή ησλ
ζεκεξηλώλ νδώλ Αξηζηνηέινπο θαη Βαζηιέσο Ηξαθιείνπ θαη είλαη κία από ηηο
ιίγεο πνπ μαλαθηίζηεθαλ ζηελ ίδηα πεξίπνπ ζέζε κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή
ππξθαγηά ηνπ 1917,όπσο αλαθέξεη ν Αικπέξηνο Ναξ(1997,ζει.42).
Η πξώηε θαηάιεςε από ηνπο Οζσκαλνύο
Η νζσκαληθή πξνέιαζε ζηα επξσπατθά εδάθε ηεο Βπδαληηλήο
Απηνθξαηνξίαο ζα νδεγήζεη ηνπο Οζσκαλνύο ζύληνκα ζηα πξόζπξα ηεο
Θεζζαινλίθεο, «ε νπνία απνθιεηζκέλε από ηελ μεξά θαη ρσξίο ηε δπλαηόηεηα
ιήςεο εμσηεξηθήο βνήζεηαο παξαδόζεθε “θόξνπ ππνηειήο” ζην νπιηάλν
Βαγηαδήη Α΄ ην 1387 έπεηηα από ηεηξαεηή πνιηνξθία»(www.el.Wikipedia.org).

Η άθημε ησλ Γαιινεβξαίσλ ηεο Πξνβεγθίαο
Σν 1394 κηα κηθξή νκάδα από Γαιινεβξαίνπο ηεο Πξνβεγθίαο ζα
εγθαηαζηαζεί ζηελ Θεζζαινλίθε. «Οη πξόζθπγεο απηνί, ζύκθσλα κε όιεο ηηο
ελδείμεηο, είλαη νη πξώηνη πνπ δελ εγθαζίζηαληαη κόλν ζε παξαζαιάζζηεο
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πεξηνρέο, αιιά ζηξέθνληαη πξνο ην βόξεην ηκήκα ηεο πόιεο , θζάλνληαο κέρξη
ηελ Δγλαηία νδό»(Γεκνζζέλεο Γώδνο,ζει.33,2005) . Θα ηδξύζνπλ δηθή ηνπο
ζπλαγσγή, ηελ «Provansa». Η «Provansa» βξηζθόηαλ ,πεξίπνπ, ζηελ πεξηνρή
όπνπ βξίζθεηαη ε ζεκεξηλή πιαηεία Άζσλνο. Σν 1550 ε θνηλόηεηα απηή ζα
δερζεί λέα κέιε από ηελ Πξνβεγθία.

Η ελεηηθή θαηνρή
«Η πξώηε νζσκαληθή θαηνρή ηεο πόιεο δηήξθεζε έσο ην 1403 νπόηε ν
Απηνθξάηνξαο Μαλνπήι, επσθεινύκελνο ηεο ήηηαο ηνπ Βαγηαδήη από ηνλ
Σακεξιάλν, θαηάθεξε λα ηνπ απνδνζεί ε Θεζζαινλίθε σο αληάιιαγκα ηεο
ζπλδξνκήο ηνπ ζην γην ηνπ Βαγηαδήη, νπιετκάλ Σζειεκπή.(…)Η αδπλακία,
όκσο, ηεο παξεθκαζκέλεο Απηνθξαηνξίαο λα ππεξαζπηζηεί ηε Θεζζαινλίθε
νδήγεζε ην 1423 ζηελ ππό όξνπο παξάδνζε ηεο πνιηνξθνύκελεο πόιεο ζηνπο
Βελεηνύο»(www.el.Wikipedia.org).
Από έγγξαθα απηήο ηεο πεξηόδνπ, πξνθύπηεη όηη ην εβξατθό λεθξνηαθείν ηεο
πόιεο βξηζθόηαλ από ηόηε ζε ρώξν έμσ από ηα ηείρε, ελδερνκέλσο ζην ίδην
ζεκείν πνπ βξηζθόηαλ κέρξη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ από ηνπο Ναδί ην
1942(Αικπέξηνο Ναξ,1997,51). ήκεξα ζην ζεκείν απηό βξίζθεηαη ε
παλεπηζηεκηνύπνιε ηεο Θεζζαινλίθεο.

To Δβξατθό θνηκεηήξην ηεο Θεζζαινλίθεο ζε ηαρπδξνκηθό δειηάξην ηνπ 19νπ
αηώλα
Πηγθ: http://el.wikipedia.org

Οη Ιηαινεβξαίνη θαη νη ζπλαγσγέο ηνπο
Θεσξείηαη πηζαλό Δβξαίνη ηεο Βελεηίαο λα ήηαλ ήδε εγθαηαζηεκέλνη ζηε
πόιε. Η παξάδνζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηνπο Δλεηνύο πξνθαιεί κηα θπζηνινγηθή
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εηζξνή από Δβξαίνπο ηεο Ιηαιίαο ζηε Θεζζαινλίθε. Σελ πεξίνδν απηή
ηνπνζεηείηαη ε ίδξπζε ησλ πξώησλ ζπλαγσγώλ ησλ Ιηαινεβξαίσλ, ηεο
ζπλαγσγήο «Italya» θαη ελδερνκέλσο θαη ηεο ζπλαγσγήο «Sisilya».

Πεγή: Κσζηήο Κνςηδάο, « Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο “Μέζα από ηηο θαξη-πνζηάι 1886-1917”»,1989

Αξγόηεξα, νη ζπλαγσγέο απηέο ζα εληζρπζνύλ κε ηελ άθημε θη άιισλ Δβξαίσλ
από ηελ Ιηαιία. Σν 1582 ,νξηζκέλα κέιε ηεο ζπλαγσγήο «Italya» ζα
απνρσξήζνπλ γηα λα ηδξύζνπλ κία λέα ζπλαγσγή. Έηζη, πιένλ ζα ππάξρεη ε
«Italya Yasan» θαη ε λεντδξπόκελε ζπλαγσγή «Italya Hadas».

Πεγή: Αικπέξηνο Ναξ, «Κεηκέλε επί αθηήο ζαιάζζεο…», 1997

Καηλνύξηα απνρώξεζε ην 1606 ζα νδεγήζεη ζηελ ίδξπζε ηεο ζπλαγσγήο
«Italya Salom» .Η ζπλαγσγή «Italya Yasan» βξηζθόηαλ πεξίπνπ ζηε ζπκβνιή
ησλ ζεκεξηλώλ νδώλ Σζηκηζθή θαη Αξηζηνηέινπο, ελώ νη ζπλαγσγέο «Italya
Hadas» θαη «Italya Salom» βξηζθόηαλ θνληά ζηηο ζεκεξηλνύο νδνύο Καξόινπ
Νηει θαη Βαζηιέσο Ηξαθιείνπ. ε όηη αθνξά ηηο ηθειηθέο ζπλαγσγέο, δέρζεθαλ
θαη απηέο λέα κέιε ην 1493,ην 1505 θαη ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 16 νπ αηώλα. Η
δηάζπαζε ,όκσο, δε θαηέζηεη δπλαηό λα απνθεπρζεί. Έηζη, ην 1562 ε πξώηε
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ζηθειηθή ζπλαγσγή δηαηξέζεθε ζε «Sisilya Yasan» θαη «Sisilya Hadas».
Αξγόηεξα(ην 1575 ή ην 1631),ζεκεηώλεηαη ε ίδξπζε θαη ηξίηεο ζηθειηθήο
ζπλαγσγήο, ηεο «Beth Aaron». Η «Sisilya Hadas» βξηζθόηαλ ιίγν πην πάλσ
από ηελ «Italya Yasan», πεξίπνπ ζην ύςνο ηεο ζεκεξηλήο νδνύ Αξηζηνηέινπο
.Η «Sisilya Yasan» βξηζθόηαλ πεξίπνπ ζηε δηαζηαύξσζε ησλ ζεκεξηλώλ νδώλ
Δξκνύ θαη Κνκλελώλ θαη ε «Beth Aaron» βξηζθόηαλ πεξίπνπ ζηε ζεκεξηλή
πιαηεία Γηθαζηεξίσλ.
Η επηαεηήο θαηνρή ησλ Δλεηώλ ππήξμε πεξίνδνο παξαθκήο γηα ηε
Θεζζαινλίθε. «Καηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν πξηλ από ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε,
ε βάλαπζε ζπκπεξηθνξά ησλ Δλεηώλ έλαληη ηνπ πιεζπζκνύ, ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ πείλα ε νπνία κάζηηδε ηελ πόιε, είρε εμαλαγθάζεη πνιινύο από ηνπο
θαηνίθνπο ηεο λα ηελ εγθαηαιείςνπλ. ηαλ ηα ζηξαηεύκαηα ηνπ Μνπξάη Β΄
εκθαλίδνληαη κπξνζηά από ηα ηείρε ηεο πόιεο, ν πιεζπζκόο ηεο αλέξρεηαη ζε
ειάρηζηεο ρηιηάδεο θαηνίθνπο»(Γεκνζζέλεο Γώδνο,2005,ζει.26).

Η δεύηεξε θαηάιεςε από ηνπο Οζσκαλνύο
«Ο λαπηηθόο θαη επίγεηνο απνθιεηζκόο ηεο από ηνπο Οζσκαλνύο ζήκαλε ηελ
πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή ηεο εμαζζέλεζε, πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηε δπλαζηηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ Βελεηώλ ελέηεηλαλ ηε ιατθή δπζαξέζθεηα. Σειηθά ε
Θεζζαινλίθε θαηαιήθζεθε νξηζηηθά από ηνπο Οζσκαλνύο ζηηο 29 Μαξηίνπ ηνπ
1430 έπεηηα από ηζρπξή πνιηνξθία ηξηώλ εκεξώλ.»( www.el.Wikipedia.org)
«Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο πόιεο από ηα νζσκαληθά ζηξαηεύκαηα αθνινπζεί
έλα δηήκεξν ζθαγώλ θαη ιεειαζηώλ , νη δε θάηνηθνη ζπλειήθζεζαλ αηρκάισηνη
θαη αξθεηνί εμ απηώλ πνπιήζεθαλ. Έηζη ,ε Θεζζαινλίθε κεηαηξέπεηαη ζε κία
έξεκε πόιε ,ρσξίο θαηνίθνπο θαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζα παξακείλεη
κία θσκόπνιε , ρσξίο νηθνλνκηθή ή άιιε ζεκαζία. πλεπώο, απηή ηελ ηύρε ησλ
θαηνίθσλ ηεο πόιεο κνηξάζηεθαλ ηόζν νη Υξηζηηαλνί όζν θαη νη Δβξαίνη»(
Γεκνζζέλεο Γώδνο,2005,ζει.26).
Η νζσκαληθή απνγξαθή ηνπ 1478
«ηελ Θεζζαινλίθε πηζαλνινγείηαη έιιεηςε Δβξαίσλ γηα κηθξό κόλν
δηάζηεκα θαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ην 1478»( Ρέλα
Μόιρν,2000,ζει.19). «Καηά ηελ πξώηε απνγξαθή ηεο ηνπξθνθξαηίαο ,ηνπ έηνπο
1478, δελ αλαθέξνληαη Δβξαίνη ζηελ πόιε»(Υεθίκνγινπ,1996,ζει.63). ύκθσλα
κε ηε Ρέλα Μόιρν, ηνλ Ηeath W. Lowry, θαη ηνλ Μ. Mazower ην γεγνλόο απηό
νθείιεηαη ζηελ νζσκαληθή πνιηηηθή επνηθηζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο , ην
sürgün, ε νπνία επέβαιε ζε κνπζνπικαληθέο νκάδεο θαη κεηνλόηεηεο από
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο απηνθξαηνξίαο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη
Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο, λα εγθαηαζηαζνύλ ππνρξεσηηθά ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε. «Μνινλόηη δελ είλαη γλσζηό πόηε αθξηβώο θαη ζε πόζν
ρξνληθό δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηνίθεζε ησλ Θεζζαινληθέσλ Δβξαίσλ
(..)θαίλεηαη όηη πνιινί από ηνπο κεηαλάζηεο δελ άξγεζαλ λα επηζηξέςνπλ
ζύληνκα ζηελ πόιε θαζώο νη ζπκπνιίηεο ηνπο δελ πξόιαβαλ λα νηθεηνπνηεζνύλ
,όπσο ζπλεζηδόηαλ, ηηο παιαηέο ζπλαγσγέο πνπ δηαηεξήζεθαλ κε ηηο ίδηεο
νλνκαζίεο θαη γηα πνιύ κεηά ην 1478»( Ρέλα Μόιρν,2000,ζει.19). Ο Δπάγγεινο
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Α. Υεθίκνγινπ θαη o Β. Γεκεηξηάδεο ζεσξνύλ όηη ε απνπζία ησλ Δβξαίσλ από
ηελ πξναλαθεξζείζα απνγξαθή νθείιεηαη ζηελ κε θαηαγξαθή ηνπ εβξατθνύ
πιεζπζκνύ ηεο πόιεο ή ζηελ απώιεηα ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ
ζειίδσλ. ύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1478 ε Θεζζαινλίθε ρσξηδόηαλ ζε
έληεθα «γεηηνλίεο». Η κόλε «γεηηνλία» ε νπνία δελ είρε θαλέλα κνπζνπικαληθό
ηέκελνο θαη ειάρηζην αλαθεξόκελν πιεζπζκό ήηαλ απηή ηνπ Γηάλλε Μαύξνπ
Κάιε. Ο Δπάγγεινο Α. Υεθίκνγινπ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ν εβξατθόο
πιεζπζκόο ηεο πόιεο θαηνηθνύζε ζε απηή ηε «γεηηνλία»
(Υεθίκνγινπ,1996,ζει.64-67).

«Ιεξνπζαιήκ ησλ Βαιθαλίσλ» θαη «Μεηέξα ηνπ Ιζξαήι»
Σν θαζνξηζηηθό ζεκείν γηα ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ε
παξαρώξεζε ηεο άδεηαο από ηνλ ζνπιηάλν Βαγηαδήη ΄Β λα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ
απηνθξαηνξία Δβξαίνη από ηελ Ιζπαλία(εθαξαδίκ). Οη Δβξαίνη ηεο Ιζπαλίαο
έπξεπε λα εθρξηζηηαληζηνύλ ή λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρώξα εληόο ηεζζάξσλ
κελώλ, ζύκθσλα κε ην Γηάηαγκα ηεο Αιάκπξα ηεο 31εο Μαξηίνπ ηνπ 1492.

Υπνγεγξακκέλν αληίγξαθν από ην Γηάηαγκα ηεο Αιάκπξα
Πεγή:http://el.wikipedia.org

«Οη πεξηζζόηεξνη ,γύξσ ζηηο 20000,ζα πξνηηκήζνπλ ηε Θεζζαινλίθε ,πνπ δελ
είρε αθόκα αλαλήςεη από ην πιήγκα ηεο άισζεο ηεο από ηνπο Σνύξθνπο. Σνπο
ηξάβεμε ίζσο ε ηνπνζεζία ηεο πόιεο ζε ζέζε θιεηδί. Ίζσο όκσο θαη νη
ζνπιηάλνη επηδίσμαλ λα επνηθίζνπλ κε ελεξγό πιεζπζκό ηελ πνιύπαζε
πνιηηεία» ( Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.57).«Οη Δβξαίνη έθηνηε απνηέιεζαλ ην
θπξίαξρν θαη νηθνλνκηθά ελαξγέζηεξν πιεζπζκηαθό ζηνηρείν ηεο πόιεο. Έσο θαη
ην 1912 ε Θεζζαινλίθε παξέκεηλε έλα κνλαδηθό, παγθόζκην θαηλόκελν
εβξατθήο πόιεο θαη απνθιήζεθε από ηνπο ίδηνπο ηνπο Ινπδαίνπο “Ιεξνπζαιήκ
ησλ Βαιθαλίσλ” θαη “Μεηέξα ηνπ Ιζξαήι”»(www.el.Wikipedia.org).
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Μεηαλαζηεπηηθά θύκαηα ησλ Δβξαίσλ ηεο Ιζπαλίαο σο ζπλέπεηα ηνπ
Γηαηάγκαηνο ηεο Αιάκπξα
Πεγή:http://el.wikipedia.org

« Με ηελ άθημε ηνπο ζηε αινλίθε, νη Ιζπαλνί εμόξηζηνη βξίζθνπλ όιν ην
λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο εληόο ησλ ηεηρώλ πόιεο (..)θαηεηιεκκέλν από ηνλ
νξζόδνμν ειιεληθό πιεζπζκό θαη όιν ην πάλσ ηκήκα ηεο πόιεο, θπξίσο γύξσ
από ηελ Αθξόπνιε, θαηεηιεκκέλν από ηνπο Σνύξθνπο. Οη ήδε εγθαηαζηεκέλνη
ζηελ πόιε νκόζξεζθνη ηνπο είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζηε βνξεηνδπηηθή δώλε θνληά
ζην αξραίν ιηκάλη ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ»(Γηνδέθ Νερακά,2000,ζει.178).
ύκθσλα κε ηνλ Γεκνζζέλε Γώδν, νη πξόζθπγεο απηνί πξέπεη λα ζπλάληεζαλ
ειάρηζηεο νηθνγέλεηεο Ρσκαλησηώλ Δβξαίσλ θαη ην πνιύ 3000 Αζθελαδίηεο
Δβξαίνπο.
ε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 1496,ν βαζηιηάο ηεο
Πνξηνγαιίαο Δκκαλνπήι δηαηάδεη θαη απηόο ηνπο Δβξαίνπο ηεο ρώξαο ηνπ λα
αζπαζηνύλ ην Υξηζηηαληζκό ή λα θύγνπλ. Οη Δβξαίνη ηεο Πνξηνγαιίαο αξρίδνπλ
λα εγθαηαιείπνπλ ηε ρώξα από ηα ηέιε Οθησβξίνπ ηνπ 1497 θαη έλα ζεκαληηθό
κέξνο ηνπο ζα βξεη θαηαθύγην ζηε Θεζζαινλίθε.
Σν 1497 ζεκεηώλεηαη θαη ε απέιαζε ησλ Δβξαίσλ ηεο Καιαβξίαο, νη νπνίνη
θαηαθζάλνπλ ζηε Θεζζαινλίθε. πγθξνηνύλ κία ηδηαίηεξε θνηλόηεηα θαη
ηδξύνπλ ακέζσο ζπλαγσγή, ηελ «Kalabrya Yasan» ή «Neve Salom».
Σελ ίδηα ρξνληά κία νκάδα Δβξαίσλ ηεο Καζηίιεο ,πνπ είραλ πεξάζεη ζηελ
Πνξηνγαιία, θαηαθζάλεη ζηελ Θεζζαινλίθε. Η νκάδα απηή απνηειείηαη από
ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο ηεο δηαλόεζεο. «Οη πξνζσπηθόηεηεο απηέο
πξνζδίδνπλ ζηνλ εβξατζκό ηεο καθεδνληθήο πξσηεύνπζαο κία αζύγθξηηε αίγιε
θαη ηνλ ηνπνζεηνύλ ζηελ πξώηε γξακκή. Υάξε ζε απηέο ε αινλίθε εμειίζζεηαη
ζε θύξηα εζηία ηνπ εμειίζζεηαη ζε θύξηα εζηία ηεο ζεθαξαδίηηθήο ζπλέλσζεο θαη
δηαλόεζεο θαη γηα έλαλ αηώλα θαηέρεη ηα ζθήπηξα ηεο επηζηήκεο ζηνλ εβξατθό
θόζκν»(Γ. Νερακά ,2000,ζει.156-157).
Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ην 1502,νη Δβξαίνη ηεο Απνπιίαο(πεξηνρή ηεο βόξεηαο
Ιηαιίαο) απειαύλνληαη. ζνη θαηαθεύγνπλ ζηε Θεζζαινλίθε ζπγθξνηνύλ κία
κηθξή θνηλόηεηα θαη ηδξύνπλ ζπλαγσγή, ηελ «Pulya». Η θνηλόηεηα απηή ζύληνκα
δέρεηαη ζηνπο θόιπνπο ηεο πξόζθπγεο από ην Οηξάλην ηεο βόξεηαο Ιηαιίαο.
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην 1430 ε Θεζζαινλίθε είρε κόιηο 2000 θαηνίθνπο
ελώ θαηά ην ηέινο ηνπ 15νπ αηώλα είρε 29000,εθ ησλ νπνίσλ νη κηζνί
ηνπιάρηζηνλ ήηαλ Δβξαίνη, ζύκθσλα κε ηε Ρέλα Μόιρν(2000,ζει.17).
ύκθσλα κε ηνύξθηθεο αξρεηαθέο πεγέο, ην 1519 ην εβξατθό ζηνηρείν έρεη ήδε
επηθξαηήζεη έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Απηή ηελ πεξίνδν θαηνηθνύλ ζηελ
Θεζζαινλίθε πεξίπνπ 6870(23,5%) κνπζνπικάλνη,6635(22,7%) ρξηζηηαλνί θαη
15715(53,8%) Δβξαίνη, όπσο καο αλαθέξεη ν Αικπέξην Ναξ(1997,ζει.59).
Η εγθαηάζηαζε λέσλ πξνζθύγσλ από ηελ Πνξηνγαιία, ησλ Μαξάλσλ ,
αξρίδεη ην 1536 θαη θνξπθώλεηαη ηελ πεξίνδν 1540-1560. «Οη Μαξάλνη ήηαλ
Δβξαίνη πνπ αλαγθάζηεθαλ λα εθρξηζηηαληζζνύλ θαη ελ ζπλερεία επέζηξεςαλ
ζηελ παηξώα πίζηε(Γεκνζζέλεο Γώδνο,2005,ζει.33) . Η ζπλαγσγή ηνπο ήηαλ
ε «Liviath Hen».
Σνπο επόκελνπο αηώλεο ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ Θεζζαινλίθε λέα θύκαηα
πξνζθύγσλ από ηελ Πνισλία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Πξνβεγθία, ηελ Ιηαιία θαη ηε
Βόξεην Αθξηθή. ύκθσλα κε ηνλ Γηόδεθ Νερακά, κέρξη ην ηέινο ηνπ 17νπ αηώλα,
ήηαλ ζπάλην λα θηάζεη θαξάβη ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο δίρσο λα αθήζεη
κεξηθνύο Δβξαίνπο.
Σνπνγξαθία ηνπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ
«Παξόιν πνπ νη Δβξαίνη απνηεινύζαλ ην πνιππιεζέζηεξν ζηνηρείν ηεο
πόιεο, ε πεξηνρή πνπ νη ζπλνηθίεο ηνπο θαηειάκβαλαλ ήηαλ ζρεηηθά κηθξή» (Β.
Γεκεηξηάδεο,2008,ζει.154). Οη λένη θάηνηθνη ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηηο έξεκεο
ζπλνηθίεο ηεο πόιεο πνπ εθηείλνληαλ από ηελ Δγλαηία κέρξη ηελ παξαιία θαη
από ην Βαξδάξε κέρξη ηελ ζεκεξηλή Γηαγώλην. Οη ηνύξθηθεο αξρεηαθέο πεγέο
αλαθέξνπλ ηελ ύπαξμε 16 εβξατθώλ ζπλνηθηώλ από ηελ έλαξμε ηνπ 16 νπ αηώλα.
ηηο ζπλνηθίεο απηέο νη Δβξαίνη ζα ζηειερώζνπλ μερσξηζηέο, απηόλνκεο
θνηλόηεηεο κε βάζε ηνλ ηόπν ηεο θαηαγσγήο ηνπο.
Κεληξηθή ζέζε ζε θάζε ζπλνηθία θαηέρεη ε ζπλαγσγή ηεο θνηλόηεηαο, ε νπνία
ηδξύεηαη από ηνπο κεηαλάζηεο ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. «Οη
ζπλαγσγέο, αθόκε θαη νη πην εύπνξεο, είλαη θαηά θαλόλα ρσκέλεο ζε
ζηελνζόθαθα ή απιέο θαη δύζθνια μερσξίδνπλ από ηα γεηηνληθά ζπίηηα.
Πξόθεηηαη ζπλήζσο γηα ηαπεηλά θηίζκαηα, ρσξίο ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθό
ελδηαθέξνλ , πξάγκα πνπ δελ ηηο εκπνδίδεη όκσο, θαηά ην παξάδεηγκα ησλ
εθθιεζηώλ θαη ησλ ηδακηώλ, λα πξσηνζηαηνύλ ζηε δσή ηεο θνηλόηεηαο. “H
ζπλαγσγή δελ είλαη κόλν ν νίθνο ηνπ Θενύ αιιά θαη ην ζπίηη ηνπ ιανύ, ν θνηλόο
ρώξνο ησλ ζπζθέςεσλ. Οη μέλνη ή νη άπνξνη πεξαζηηθνί κπνξνύλ αθόκε θαη
θνηκεζνύλ εθεί”, όπσο ζεκεηώλεη ν Νερακάο»(Μεξόπε
Αλαζηαζηάδνπ,2008,ζει.93-94). Δπνκέλσο, «νη ζπλαγσγέο (..)δελ ήηαλ κόλν
ζξεζθεπηηθά θηίξηα, αιιά ππξήλεο γύξσ από ηνπο νπνίνπο νξγαλώλεηαη ε
πλεπκαηηθή ,θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο θνηλόηεηαο»(ΓελειάβαΔμαδάθηπινπ Γηαζεκή,2010,ζει.99).
ε όηη αθνξά ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο ησλ Δβξαίσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο, ν Γηνδέθ Νερακά καο αλαθέξεη : « Καλείο δελ ηνπο εμαλαγθάδεη
λα κείλνπλ ζε γθέην. Καζέλαο ζηήλεη ην ζπηηηθό ηνπ όπνπ ηνλ βνιεύεη, ρσξίο
θακία αλώηεξε δηαηαγή λα ηνλ ππνρξεώλεη λα απνηξαβερηεί ζε ρσξηζηή
ζπλνηθία. ε γεληθέο γξακκέο όκσο νη Δβξαίνη δνπλ καθξηά από ηνπο
αιιόζξεζθνπο ζπκπνιίηεο ηνπο»(Γηόδεθ Νερακά,2000,ζει.165).
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Οη εβξατθέο ζπλνηθίεο
ύκθσλα κε ηνλ Β. Γεκεηξηάδε, νη εβξατθέο ζπλνηθίεο ηεο Θεζζαινλίθεο
όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ έσο θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο
είλαη νη αθόινπζεο:
1.πλνηθία Roğoz (ή Roğos),
Η ζπλνηθία Roğoz (ή Roğos) ήηαλ ε κόλε εβξατθή ζπλνηθία πνπ βξηζθόηαλ
βόξεηα από ηελ Δγλαηία. Η ζπλνηθία απηή απισλόηαλ παξάιιεια κε ηελ Δγλαηία
σο ην ύςνο ηεο ζεκεξηλήο νδνύ Φηιίππνπ θαη πεξίπνπ από ηελ ζεκεξηλή νδό
Μεηξνπνιίηε Γελλαδίνπ έσο ηε ζεκεξηλή νδό Βεληδέινπ.

Πεγή: Βαζίιε Γεκεηξηάδε, «Σνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο 1430-1912»,2008

2.πλνηθία Aya Sofya,
ηε ζπλνηθία Aya Sofya θαηνηθνύζαλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη
Σνύξθνη. Αξγόηεξα απνζύξνληαη ζηηο βόξεηεο ζπλνηθίεο θαη ε ζπλνηθία γίλεηαη
θαζαξά εβξατθή. Η ζπλνηθία απηή εθηεηλόηαλ ζηελ πεξηνρή γύξσ από ην ηδακί
ηεο Αγίαο νθίαο θαη λόηηα. ηε ζπλνηθία απηή δελ ππήξρε θακία ζπλαγσγή θαη
νη Δβξαίνη θάηνηθνη ηεο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηηο ζπλαγσγέο ησλ θνληηλώλ
ζπλνηθηώλ. Σν γεγνλόο απηό ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηελ πξόζθαηε
εγθαηάζηαζε Δβξαίσλ ζηε ζπλνηθία.
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Πεγή: Βαζίιε Γεκεηξηάδε, «Σνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο 1430-1912»,2008

3.πλνηθία Kaldirgös,
πλέρεηα ηεο ζπλνηθίαο Aya Sofya πξνο ηε ζάιαζζα ήηαλ ε ζπλνηθία
Kaldirgös.
4.πλνηθία Pulya,
Γπηηθά ηεο ζπλνηθίαο Aya Sofya θαη αθξηβώο θάησ από ηελ Δγλαηία βξηζθόηαλ
ε ζπλνηθία Pulya.
5.πλνηθία Leviye,
ηελ πεξηνρή λόηηα ηεο ζπλνηθίαο Pulya εθηείλνληαλ ε κηθξή ζπλνηθία Leviye.
6.πλνηθία Ağuda,
Γπηηθά ηεο ζπλνηθίαο Leviye θαη λνηηνδπηηθά ηεο ζπλνηθίαο Pulya βξηζθόηαλ
κία άιιε κηθξή ζπλνηθία, ε Ağuda.
7.πλνηθία Baru,
Ννηηόηεξα ησλ ζπλνηθηώλ Pulya θαη Ağuda θαη λνηηνδπηηθά ηεο ζπλνηθίαο
Leviye βξηζθόηαλ κία από ηηο κεγαιύηεξεο εβξατθέο ζπλνηθίεο, ε Baru. Η
ζπλνηθία απηή είρε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπλαγσγέο από νπνηαδήπνηε άιιε,
ζπλνιηθά νρηώ.
8.πλνηθία Findik,
Η ζπλνηθία Findik ρσξηδόηαλ από ηελ ζπλνηθία Roğoz (ή Roğos) κε ηελ
Δγλαηία θαη βξηζθόηαλ δπηηθά ηεο ζπλνηθίαο Pulya. Η ζπλνηθία Findik ήηαλ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ηκήκα ηεο Αγνξάο θαη νη θαηνηθίεο βξηζθόηαλ αλάκεζα ή πίζσ
από θαηαζηήκαηα θαη απνζήθεο.
9.πλνηθία Kadi,
Ννηηόηεξα ηεο ζπλνηθίαο Findik βξηζθόηαλ ε ζπλνηθία Kadi. Σκήκα ηεο Αγνξάο
απνηεινύζε θαη ε ζπλνηθία απηή. ην θέληξν ηεο ζπλνηθίαο βξηζθόηαλ ε θεληξηθή
ζπλαγσγή ηεο Θεζζαινλίθεο «Σαικνύδ Σνξά Αγθαδόι» θαη ιίγν πην πέξα ε
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πεξίθεκε ζρνιή ηεο, ε νπνία πξνζέιθπε εθαηνληάδεο ζπνπδαζηέο ηνπ
εβξατθνύ λόκνπ από όιε ηελ Δπξώπε.
10.ζπλνηθία Bedaron,
Γπηηθά ηεο ζπλνηθίαο Baru, λνηηνδπηηθά ηεο ζπλνηθίαο Ağuda θαη
λνηηναλαηνιηθά ηεο ζπλνηθίαο Kadi βξηζθόηαλ ε ζπλνηθία Bedaron.
11.ζπλνηθία Yeni Havlu, 12.ζπλνηθία Κülhan, 13.ζπλνηθία Ez Haim,
14.ζπλνηθία Salhâne,
Ννηηόηεξα ηεο ζπλνηθίαο Kadi βξηζθόηαλ ηέζζεξηο κηθξέο ζπλνηθίεο, ηα όξηα
ησλ νπνίσλ δελ μερσξίδνπλ θαζαξά. Βνξεηόηεξα ήηαλ ε ζπλνηθία Κülhan. Νόηηα
ηεο ζπλνηθίαο Κülhan βξηζθόηαλ ε ζπλνηθία Yeni Havlu. ηε κέζε βξηζθόηαλ ε
ζπλνηθία Salhâne θαη κεηά ε ζπλνηθία Ez Haim.
15.πλνηθία Tophâne
Γπηηθά ησλ ζπλνηθηώλ Yeni Havlu θαη Salhâne βξηζθόηαλ ε ζπλνηθία
Tophâne.
θαη 16.ζπλνηθίεο Cedide θαη Malta,
Γπηηθά ηεο Αγνξάο θαη βνξεηνδπηηθά ηεο ζπλνηθίαο Tophâne βξηζθόηαλ δύν
αθόκε εβξατθέο ζπλνηθίεο πνπ νλνκαδόηαλ Malta θαη Cedide. Σα όξηα απηώλ ησλ
δύν ζπλνηθηώλ δελ μερώξηδαλ θαη γηα απηό ην ιόγν ζπρλά αλαθέξνληαη σο κία,
κε ηελ νλνκαζία Maltα-Cedide.Βξηζθόηαλ λόηηα ηεο Δγλαηίαο θαη απισλόηαλ
πεξίπνπ σο ηελ ζεκεξηλή νδό Οιπκπίνπ Γηακαληή.

Πεγή: Μεξόπε Αλαζηαζηάδνπ, «Θεζζαινλίθε 1830-1912, κία κεηξόπνιε ηελ επνρή ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ»,2008
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Ολνκαηνινγία ησλ εβξατθώλ ζπλνηθηώλ
Οη ζπλνηθίεο Ez Haim, Pulya, Bedaron, Leviye πήξαλ ηελ νλνκαζία ηνπο από
θπξηόηεξε ή αξραηόηεξε ζπλαγσγή πνπ βξηζθόηαλ κέζα ζηα όξηα ηνπο. Η
ζπλνηθία Baru πήξε ηελ νλνκαζία ηεο από ηνλ Baruh, εθπξόζσπν ησλ Δβξαίσλ
ζηελ νζσκαληθή δηνίθεζε θαηά ηα κέζα ηνπ 16νπ αηώλα. Η ζπλνηθία Salhâne
νλνκάζηεθε έηζη επεηδή εθεί βξηζθόηαλ θαηά ηνλ 19 ν αηώλα ηα ζθαγεία ηεο
πόιεο. Κülhan νλνκάζηεθε ε κηθξή ζπλνηθία γύξσ από ηα ινπηξά ζηελ πεξηνρή
αλάκεζα ζηελ Σζηκηζθή θαη ζηελ βαζηιέσο Ηξαθιείνπ, θαζώο Κülhan ζεκαίλεη
«εζηία ινπηξνύ». Η πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο ηεο κηθξήο ζπλνηθίαο Yeni Havlu
είλαη άγλσζηε. Η νλνκαζία ηεο ζπλνηθίαο Ağuda ελδερνκέλσο λα πξνέξρεηαη
από ηελ εβξατθή ιέμε Agada, πνπ δειώλεη ηελ πξνζεπρή ηνπ Πάζρα. Η
ζπλνηθία Tophâne πήξε ηελ νλνκαζία ηεο από ην όλνκα ηνπ πύξγνπ πνπ
βξηζθόηαλ εθεί. Γελ καο είλαη γλσζηό πνύ νθείιεηαη ε νλνκαζία ησλ ζπλνηθηώλ
Kadi θαη Findik, ελώ ε ζπλνηθία Aya Sofya δηαηήξεζε ηελ νλνκαζία ηεο όηαλ από
ηνύξθηθε έγηλε εβξατθή. Η εξκελεία ηεο ιέμεο «rogus» πνπ ζεκαίλεη «ππόγεην,
ηάθνο» (Β. Γεκεηξηάδεο,2008,ζει.177-178)., ελδερνκέλσο, λα παξέρεη κία
εμήγεζε γηα ηελ νλνκαζία ηεο ζπλνηθίαο Roğoz (ή Roğos). Η νλνκαζία ηεο
ζπλνηθίαο Kaldirgös θαίλεηαη όηη είλαη ηνύξθηθε θαη ζεκαίλεη «πξνζθπγηθή
εγθαηάζηαζε». Σέινο, Η ζπλνηθία Malta νθείιεη ηελ νλνκαζία ηεο ζηελ
εγθαηάζηαζε εθεί ςαξάδσλ από ηε Μάιηα.

πλαγσγέο
ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ καο παξαζέηεη ν Αικπέξην Ναξ
(1997,ζει.60),κέρξη ην ηέινο ηνπ 17νπ αηώλα νη Ιζπαλνεβξαίνη ζα ηδξύζνπλ
επηά ζπλαγσγέο( Gerus Sefarad,Kastilya,Katalan Yasan,Aragon,Mayor,Katalan
Hadas,Mayor Cenyo).Οη πξνεξρόκελνη από ηελ Πνξηνγαιία ζα ηδξύζνπλ πέληε
ζπλαγσγέο(Lisbon Yasan,Portugal,Evora,Lisbon Hadas,Liviath Hen).ηηο
ηηαιηθέο ζπλαγσγέο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζα πξνζηεζνύλ θαη θάπνηεο
θαηλνύξηεο(Ismael,Pulya,Estrung,Νene Salom,Otrando,Kiana,Νeve Sedek, Ar
Gavoa).Θα ηδξπζεί επίζεο ε θεληξηθή θνηλνηηθή ζπλαγσγή « Σαικνύδ Σνξα
Αγθαδόι», ε ζπλαγσγή «Mograbis» ησλ Δβξαίσλ ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο θαη ε
ζπλαγσγή «Salom» πνπ πεξηιακβάλεη κέιε θάζε πξνέιεπζεο.
Δπηπιένλ, όπσο ζπλερίδεη ν Αικπέξηνο Ναξ, «Από δύν ζπκβόιαηα ηνπ 1637
θαίλεηαη όηη ζηε Θεζζαινλίθε ιεηηνπξγνύζε θάπνηε θαη κία θεξθπξατθή
ζπλαγσγή. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ απνθιείεηαη ηελ επνρή απηή λα ηδξύζεθαλ θη
άιιεο ζπλαγσγέο πνπ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο δελ κπόξεζαλ λα αλαπηπρζνύλ θαη
κνηξαία εμαθαλίζηεθαλ ρσξίο λα αθήζνπλ θαλέλα ίρλνο»(1997,ζει.60).
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Οη ζπλαγσγέο ησλ Δβξαίσλ ηεο Ιζπαλίαο
Η ζπλαγσγή «Gerus Sefarad»
Η ζπλαγσγή απηή είλαη ε πξώηε πνπ ίδξπζαλ νη Ιζπαλνεβξαίνη ηεο
Θεζζαινλίθεο. Βξηζθόηαλ ζηε ζπλνηθία Findik ,ην ζεκεξηλό «Καπάλη». Η
ζπλαγσγή απηή ήηαλ ε κεγαιύηεξε ηεο Θεζζαινλίθεο κέρξη ην 1520.Αξγόηεξα
απνρώξεζαλ πνιιά κέιε ηεο γηα λα πξνζρσξήζνπλ ζηηο ηζπαλνεβξαηθέο
ζπλαγσγέο ηεο πόιεο θαη ζηε ζπλαγσγή «Δts-ha-Haim». Δπίζεο, ζεσξείηαη όηη
ε ζπλαγσγή «Gerus Sefarad» δηαζπάζηεθε πξόζθαηξα ζε δύν ζπλαγσγέο:
«Gerus Gadol» θαη «Gerus Katan».

Η ζπλαγσγή «Kastilya»
Οη θαηαγόκελνη από ηελ πεξηνρή ηεο Καζηίιεο Ιζπαλνεβξαίνη ίδξπζαλ ην
1492 ηελ ζπλαγσγή «Kastilya». Η ζπλαγσγή «Kastilya» βξηζθόηαλ ζηε
ζπλνηθία Baru, πεξίπνπ ζηε ζεκεξηλή Αξηζηνηέινπο.

Η ζπλαγσγή «Mayor»
Οη Ιζπαλνεβξαίνη νη νπνίνη πξνεξρόηαλ από ηε Μαγηόξθα ίδξπζαλ ην 1492
ηελ ζπλαγσγή «Mayor». Η ζπλαγσγή «Mayor» βξηζθόηαλ ζηε ζπλνηθία Yeni
Havlu ,ζηε δηαζηαύξσζε ηεο ζεκεξηλώλ νδώλ Βεληδέινπ θαη Σζηκηζθή. ηα κέζα
ηνπ 16νπ αηώλα, θάπνηα κέιε ηεο ίδξπζαλ ηελ ζπλαγσγή «Mayor Cenyo», ε
νπνία βξηζθόηαλ ζηελ αξρή ηεο ζεκεξηλήο νδνύ Δξκνύ .Η ζπλαγσγή «Mayor»
από ηόηε θαη έπεηηα νλνκάζηεθε «Mayor Rison».

Η ζπλαγσγή «Katalan»
Οη θαηαγόκελνη από ηελ Καηαινλία Ιζπαλνεβξαίνη ίδξπζαλ ην1492 ηελ
ζπλαγσγή «Katalan». Αξγόηεξα, ζηα κέζα ηνπ 16νπ αηώλα, δηαζπάζηεθε ζηηο
ζπλαγσγέο «Katalan Yasan» θαη «Katalan Hadas». ». Η ζπλαγσγή «Katalan
Τasan» βξηζθόηαλ ζηε ζπλνηθία Pulya, ζηε ζπκβνιή ησλ ζεκεξηλώλ νδώλ Αγίαο
νθίαο θαη Καζηξηηζίνπ.
Η ζπλαγσγή «Aragon»
Οη Ιζπαλνεβξαίνη πνπ πξνεξρόηαλ από ηελ πεξηνρή ηεο Αξαγνλίαο ίδξπζαλ
ην 1492 ηελ ζπλαγσγή «Aragon». . Η ζπλαγσγή «Αξαγόλ» βξηζθόηαλ ζηε
ζπλνηθία Baru, ζηε ζπκβνιή ησλ ζεκεξηλώλ νδώλ Β. Ηξαθιείνπ θαη Καξόινπ
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Νηει, αθξηβώο απέλαληη από ηελ ζπλαγσγή «Italya Hadas». Από ηηο αξρέο ηνπ
18νπ αηώλα ζπλαγσγή «Aragon» ήηαλ ε κεγαιύηεξε ηεο Θεζζαινλίθεο.

Οη πλαγσγέο ησλ Δβξαίσλ ηεο Πνξηνγαιίαο

Η ζπλαγσγή «Lisbon»
Οη πξνεξρόκελνη από ηελ πεξηνρή ηεο Ληζζαβόλαο Δβξαίνη ίδξπζαλ ην 1510
ηε ζπλαγσγή «Lisbon». Η ζπλαγσγή απηή δηαηξέζεθε ην 1536 ζηηο ζπλαγσγέο
«Lisbon Yasan» θαη «Lisbon Hadas».
Η ζπλαγσγή «Lisbon Yasan» βξηζθόηαλ ζηε ζπλνηθία Roğoz (ή Roğos),
,ζηε ζπκβνιή ησλ ζεκεξηλώλ νδώλ Φηιίππνπ θαη Βεληδέινπ. ύκθσλα κε ηνλ
Αικπέξην Ναξ, ε αξρηθή ηεο ζέζε πηζαλώο λα ήηαλ αιινύ. Ο ιόγνο πνπ
κεηαθέξζεθε ζ’ απηό ην ζεκείν ,ελδερνκέλσο λα ήηαλ ε εμππεξέηεζε ησλ
ζξεζθεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ πνιπάξηζκσλ εβξατθώλ νηθνγελεηώλ πνπ
θαηνηθνύζαλ, από ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηνηθεηεξίνπ.

Η ζπλαγσγή «Portugal»
Η ζπλαγσγή «Portugal» ηδξύζεθε από Δβξαίνπο ηεο Πνξηνγαιίαο ην 1497
ή ην 1525.Βξηζθόηαλ ζηε ζπλνηθία Baru ζε θάπνην ζεκείν ηεο ζεκεξηλήο
νδόο βαζηιέσο Ηξαθιείνπ.
Η ζπλαγσγή «Evora»
Οη θαηαγόκελνη από ηελ πεξηνρή ΄Δβνξα ηεο Πνξηνγαιίαο ίδξπζαλ ην
1512 ή ην 1535 ηε ζπλαγσγή «Evora». Οη πξνεξρόκελνη από ηελ πεξηνρή
απηή ηεο Πνξηνγαιίαο αξρηθά είραλ πξνζρσξήζεη ζηελ ζπλαγσγή «Lisbon
Yasan».
Η ζπλαγσγή «Evora» βξηζθόηαλ ζηε ηνύξθηθε ζπλνηθία Akce Meskid ζηε
ζπκβνιή ησλ ζεκεξηλώλ νδώλ Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ θαη Λνύε. Πεξίπνπ
ζηε ζεκεξηλή πιαηεία Ναβαξίλνπ. ηελ πεξηνρή απηή ζπλαληνύκε ηηο κόλεο
ηνύξθηθεο ζπλνηθίεο πνπ βξηζθόηαλ θάησ από ηελ Δγλαηία. Αξγόηεξα, ζηα
κέζα ηνπ 19νπ αηώλα, ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ πεξηνρή αξθεηέο εβξατθέο θαη
ρξηζηηαληθέο νηθνγέλεηεο.
Η ζπλαγσγή «Liviath Hen»
Η ζπλαγσγή «Liviath Hen» ηδξύζεθε από ηνπο Μαξάλνπο ηεο
Πνξηνγαιίαο ην 1560.Βξηζθόηαλ ,κέρξη ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917, ζηε ζπλνηθία
Baru.Πνιύ θνληά ζηε ζεκεξηλή αγνξά Βιάιε.
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Οη λεόηεξεο πλαγσγέο ησλ Ιηαινεβξαίσλ

Οη ζπλαγσγέο ησλ Δβξαίσλ ηεο Καιαβξίαο
Οη πξνεξρόκελνη από ηελ Καιαβξία Δβξαίνη ίδξπζαλ ην 1497,ρξνληά πνπ
θαηέθζαζαλ ζηελ Θεζζαινλίθε, ηε ζπλαγσγή «Kalabrya Yasan» ή «Neve
Salom». Σν 1537 ε ζπλαγσγή δηαζπάηαη θαη θάπνηα κέιε ηεο ηδξύνπλ ηε
ζπλαγσγή «Kalabrya Hadas» ή «Ismael». Σν 1545 ηδξύεηαη ε ζπλαγσγή
«Kiana» από κέιε πνπ απνρώξεζαλ θαη από ηηο δύν ζπλαγσγέο. Από
κέιε ηεο ζπλαγσγήο «Kiana» ηδξύεηαη ην 1550 ε ζπλαγσγή «Neve
Sedek».

Πεγή: Αικπέξηνο Ναξ, «Κεηκέλε επί αθηήο ζαιάζζεο…», 1997

Φαίλεηαη όηη νη Δβξαίνη ηεο Καιαβξίαο είραλ εγθαηαζηαζεί γύξσ από ηηο
ζεκεξηλέο νδνύο Φξάγθσλ θαη Βαιασξίηνπ, θαζώο νη ζπλαγσγέο
«Kalabrya Hadas» , «Kiana» θαη «Neve Sedek» βξηζθόηαλ ζε απηήλ ηελ
πεξηνρή, ζηε ζπλνηθία Maltα-Cedide. Η ζπλαγσγή «Kalabrya Yasan»
πξέπεη λα είρε ηελ αξρηθή ηεο ζέζε ζηελ ίδηα πεξηνρή αιιά κάιινλ
κεηαθέξζεθε ζην δπηηθό άθξν ηεο ζπλνηθίαο Roğoz (ή Roğos), θαηόπηλ ηεο
θαηαζηξνθήο ηεο από ππξθαγηά. πσο καο αλαθέξεη ν Αικπέξηνο Ναξ, ε
άπνςε απηή εληζρύεηαη από ηελ επσλπκία «θακέλε ζπλαγσγή» κε ηελ
νπνία αλαθέξεηαη ζηα ηνύξθηθα θνξνινγηθά βηβιία ηνπ 1875 θαη ζηνλ ράξηε
ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνλ νπνίν δεκνζίεπζε ν Semavi Eyice, ηνπ 1882.
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Οη ζπλαγσγέο ησλ Δβξαίσλ ηεο Απνπιίαο
Οη πξνεξρόκελνη από ηελ πεξηνρή ηεο Απνπιίαο ηεο Βόξεηαο Ιηαιίαο
Δβξαίνη ίδξπζαλ ηελ ρξνληά πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Θεζζαινλίθε ,ην
1502, ηελ ζπλαγσγή «Pulya». Μέιε ηεο ηα νπνία απνρώξεζαλ ίδξπζαλ
,αξγόηεξα, ηηο ζπλαγσγέο «Estrung»(1535), «Otrando»(1537) θαη «Ar
Gavoa»(1663).
Η ζπλαγσγή «Pulya» βξηζθόηαλ πεξίπνπ εθεί όπνπ είλαη ε ζεκεξηλή
πιαηεία Άζσλνο. Γύξσ από ηελ πεξηνρή απηή είρε αλαπηπρζεί ε νκώλπκε
ζπλνηθία, δπηηθά ηεο Αγίαο νθίαο θαη θάησ αθξηβώο από ηελ Δγλαηία νδό.
Η ζπλαγσγή «Estrung» βξηζθόηαλ από ηελ άιιε πιεπξά ηεο Δγλαηίαο, ζηε
ζπλνηθία Roğoz (ή Roğos). Δλώ γηα ηελ ζπλαγσγή «Ar Gavoa» δελ
ππάξρεη θάπνηα καξηπξία γηα ηελ ζέζε πνπ βξηζθόηαλ.

Οη πλαγσγέο ηνπ 16νπ θαη 17νπ αηώλα
Η ζπλαγσγή «Salom»
Μέιε ηεο πλαγσγήο «Provansa» ίδξπζαλ ην 1606 ηελ ζπλαγσγή
«Salom». Η ζπλαγσγή δέρζεθε κέιε από πνιιέο ζπλαγσγέο θαζώο θαη
από Δβξαίνπο πνπ κόιηο είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ πόιε. Η ζπλαγσγή
«Salom» βξηζθόηαλ ζηε ζπλνηθία Baru,πεξίπνπ ζηελ ζεκεξηλή νδό Β.
Ηξαθιείνπ.
Η ζπλαγσγή «Mograbis»
Οη πξνεξρόκελνη από ηελ Βόξεηα Αθξηθή Δβξαίνη ίδξπζαλ ηνλ 17 ν αηώλα,
πξηλ από ην 1680, ηελ ζπλαγσγή «Mograbis». Η ζπλαγσγή «Mograbis»
βξηζθόηαλ ζηε ζπλνηθία Kadi ,ιίγν πάλσ από ηελ ζεκεξηλή νδό Βαζηιέσο
Ηξαθιείνπ.
Η ζπλαγσγή «Σαικνύδ Σνξά Αγθαδόι»
Η ζπλαγσγή «Σαικνύδ Σνξά Αγθαδόι» ήηαλ ε θεληξηθή ζπλαγσγή ηεο
Θεζζαινλίθεο. Ιδξύζεθε ην 1520 θαη ήηαλ ην ζύκβνιν ελόηεηαο θαη ην θαύρεκα
ησλ Δβξαίσλ ηεο πόιεο. Ο Γηνδέθ Νερακά ραξαθηεξίδεη ηε ζπλαγσγή «Σαικνύδ
Σνξά» σο έλα «αμηνζαύκαζην έξγν» ην νπνίν «ζα αλαδεηρηεί γξήγνξα ζην
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ζπνπδαηόηεξν ηνπ ζαινληθηώηηθνπ εβξατζκνύ» θαη ζπλερίδεη : « είλαη ζπγρξόλσο
ζρνιείν ηνπ ιανύ, θεληξηθή ζπλαγσγή θαη νίθνο όισλ ησλ Δβξαίσλ πνπ
θαηνηθνύλ ζηε αινλίθε, ρσξίο δηάθξηζε πξνέιεπζεο»(Γηνδέθ
Νερακά,2000,ζει.211-212).
Η ζπλαγσγή «Σαικνύδ Σνξά Αγθαδόι» βξηζθόηαλ ζην θέληξν ηεο ζπλνηθίαο
Kadi ,ζηε ζέζε όπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ε αγνξά Βιάιε. Καηαζηξάθεθε από
ππξθαγηέο επαλεηιεκκέλα (1545,1620,1898,1917) θαη ε ηειεπηαία
αλνηθνδόκεζε ηεο έγηλε κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 1898.

Πεγή: Δπάγγεινο Υεθίκνγινπ, «Θεζζαινλίθε, ηνπξθνθξαηία θαη κεζνπόιεκνο», 1995

Πεγή: Αικπέξηνο Ναξ, «Κεηκέλε επί αθηήο ζαιάζζεο…», 1997
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Η ρσξηθή επέθηαζε ηνπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ
«Από ηελ επνρή επνκέλσο πνπ ηδξύνληαη νη ζπλαγσγέο ζηε Θεζζαινλίθε,
κπνξνύκε κε αξθεηή ζηγνπξηά λα πνύκε όηη νη πξώηεο εβξατθέο ζπλνηθίεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη κε ηελ άθημε ησλ Δβξαίσλ ζηελ πόιε είλαη ζηα ηέιε ηνπ 15νπ
αηώλα ε Ağuda, ε Baru θαη ιίγν αξγόηεξα ε Pulya. ηηο ζπλνηθίεο απηέο άιισζηε
βξίζθνληαλ θαη νη πεξηζζόηεξεο ζπλαγσγέο. Καηά ηνλ 16ν αηώλα νη Δβξαίνη
απιώλνληαη πξνο ηα δπηηθά θαη θαηνηθνύλ ζηηο ζπλνηθίεο Bedaron, Yeni Havlu,
Kadi, Κülhan, Findik, ζηελ πεξηνρή ηεο Αγνξάο θαη ζηηο ζπλνηθίεο Salhâne θαη
Tophâne, θαη εθηνπίδνληαο κέξνο ησλ Φξάγθσλ, ζηε ζπλνηθία Malta. Σνλ 17ν
αηώλα αλεβαίλνπλ πάλσ από ηελ Δγλαηία θαη ηδξύνπλ ηε ζπλνηθία Roğoz (ή
Roğos) δηώρλνληαο από εθεί Υξηζηηαλνύο θαη Σνύξθνπο. Οη ζπλνηθίεο Aya Sofya
θαη Kaldirgös αζθαιώο πξέπεη λα αλαπηύρζεθαλ αθόκα αξγόηεξα, ζε βάξνο
ησλ Σνύξθσλ πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη εθεί. Δβξαίνη πάλησο θαηνηθνύζαλ ζηηο
ζπλνηθίεο απηέο, καδί όκσο κε κνπζνπικάλνπο θαη ρξηζηηαλνύο, ζηα ηέιε ηνπ
17νπ αηώλα. Οπσζδήπνηε απόδεημε ηεο πξόζθαηεο αλάπηπμεο ησλ δύν
ηειεπηαίσλ ζπλνηθηώλ είλαη ,λνκίδσ, ην όηη ππήξραλ ζε απηέο ειάρηζηεο
ζπλαγσγέο νη Δβξαίνη θάηνηθνη ηνπο είραλ ήδε δεζκνύο κε παιαηόηεξεο
ζπλαγσγέο θαη δελ πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνύξηεο»(Β.
Γεκεηξηάδεο,2008,ζει.158).

Πεγή: Βαζίιε Γεκεηξηάδε, «Σνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο
1430-1912»,2008

Ο 16νο αηώλαο
« Ο 16νο αηώλαο ππήξμε ν αηώλαο ηεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηεο αλάπηπμεοηόζν ηεο νηθνλνκηθήο όζν θαη ηεο πιεζπζκηαθήο- ηεο εβξατθήο παξνπζίαο ζηε
Θεζζαινλίθε. Οη πξόζθπγεο είλαη πιένλ γεγελέο ζηνηρείν» (Γεκνζζέλεο
Γώδνο,2005,ζει.38-39). «Ωο ηα κέζα ηνπ 16νπ αηώλα ε Θεζζαινλίθε είρε γίλεη
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ην Δβξατθό θέληξν ηεο Δπξώπεο. Καηαδησθόκελνη Δβξαίνη από όιε ηελ Δπξώπε
έξρνληαη ζηε Θεζζαινλίθε γηα λα δήζνπλ κηα θπζηνινγηθή δσή»(www.jmth.gr ,
Ιζξαειηηηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, Ιαθώβ Μπελκαγηόξ).
Ο 17νο αηώλαο
«Ο 17νο αηώλαο , αληηζέησο, ζα είλαη κία ηαξαγκέλε επνρή γηα ηελ
Θεζζαινλίθε , ζπλεπώο θαη γηα ην εβξατθό ζηνηρείν» (Γεκνζζέλεο
Γώδνο,2005,ζει.39).ηηο αξρέο ηνπ αηώλα ε πεξίνδν ηεο αθκήο ζα θηάζεη ζην
ηέινο ηεο. Γηαδνρηθέο ππξθαγηέο (1510,1545,1587,1610,1620,1628 θαη 1668) θαη
επηδεκίεο ρνιέξαο ή παλνύθιαο
(1545,1550,1553,1572,1581,1588,1609,1648,1679,1689) ζα νδεγήζνπλ ζε
κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο. Οη απνγξαθέο πιεζπζκνύ πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ νη ηνπξθηθέο αξρέο ην 1560 θαη ην 1613 καο δίλνπλ κία πην
αλαιπηηθή εηθόλα. Οη Δβξαίνη πνπ θαηνηθνύλ ζηελ πόιε ην 1560 είλαη 13225
,ελώ ην 1519 ήηαλ 15715.ηελ λέα απνγξαθή ηνπ 1613 παξνπζηάδεηαη κία λέα
κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο. Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη
,πιένλ,10115,νη Σνύξθνη 5450 θαη νη Υξηζηηαλνί 2805.
Δπηπιένλ, «γλσξίδνπκε όηη ην 1620 ε πόιε θάεθε ζρεδόλ νιόθιεξε.(...)Η
θαηλνύξηα πόιε πξέπεη λα ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθή από ηελ παιηά ˙
αλαθαηαηάμεηο, έζησ θαη πεξηνξηζκέλεο, ζα ζπλέβεζαλ ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ
δηάθνξσλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινύζαλ ηνλ πιεζπζκό ηεο.(...)ην δηάζηεκα
απηό ε πεξηνρή πνπ θαζεκηά από ηηο θνηλόηεηεο απηέο θαηέρεη ,αξρίδεη λα
δηακνξθώλεηαη όιν θαη πην θαζαξά ,απαιιαγκέλε από μέλα ζηνηρεία»(Β.
Γεκεηξηάδεο,2008,ζει.16).
Σελ θαηαζηξνθή ησλ ηζηνξηθώλ ζπλαγσγώλ , από ηελ εθδήισζε ησλ
ππξθαγηώλ ηεο πεξηόδνπ απηήο, ζα αθνινπζήζεη ε αλαζπγθξόηεζε ηνπο. «Οη
ηζηνξηθέο ζπλαγσγέο (…)ζα μαλαρηίδνληαη θαηά θαλόλα ζηελ ίδηα ζέζε πνπ
θαηείραλ πξηλ».(Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.95).
Έλα επηπιένλ πξόβιεκα ην νπνίν αληηκεηώπηζε ην εβξατθό ζηνηρείν ηεο
Θεζζαινλίθεο ζρεηίδεηαη κε ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνύζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ε
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία κε ηε Γαιελόηαηε Γεκνθξαηία ηεο Βελεηίαο. Οη
Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο είραλ αλαπηύμεη ,θαηά ηνλ 15ν αηώλα, ζηελέο
εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ην ιηκάλη ηεο Βελεηίαο. Πιένλ, έπξεπε λα ζηξαθνύλ ζε
άιιεο πεξηνρέο γηα ηηο εκπνξηθέο ηνπο ζπλεξγαζίεο. Δπηπιένλ, «ηα πινία πνπ
κεηέθεξαλ ηα πξντόληα ησλ Δβξαίσλ εκπόξσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ
εθηεζεηκέλα ζηηο πεηξαηηθέο επηδξνκέο ηνπ βελεηζηάληθνπ ζηόινπ ,ν νπνίνο
έιεγρε αθόκα ην Αηγαίν. (…)ια απηά ηα γεγνλόηα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ηε
ζηαζεξή αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνύ ηεο κύξλεο σο ηνπ βαζηθόηεξνπ εκπνξηθνύ
θόκβνπ ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη ηελ αληίζηνηρε ππνβάζκηζε ηεο
Θεζζαινλίθεο»(Γεκνζζέλεο Γώδνο,2005,ζει.39-40).
Απηή ε θαηάζηαζε ώζεζε έλα ηκήκα ηνπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο λα
κεηαθηλεζεί ζηε κύξλε. Σηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 17νπ αηώλα παξαηεξείηαη ε
πξώηε έμνδνο Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο πξνο ηε κύξλε. «Μία δεύηεξε

24

έμνδνο πξαγκαηνπνηείηαη από ηε αινλίθε κεηαμύ ηνπ 1640 θαη ηνπ 1665 κε
θύξην πξννξηζκό ηελ ζκπξληώηηθε θνηλόηεηα. Έλα δηαξθέο πήγαηλε-έια
θαζηεξώλεηαη κεηαμύ ησλ δύν ιηκαληώλ,(…).ζν ε κύξλε θεξδίδεη ζε πινύηε
θαη επεκεξία , ε αινλίθε θησραίλεη θαη μεπέθηεη»(Γηνδέθ
Νερακά,2000,ζει.578).
Δπηπιένλ, ζηα κέζα ηνπ 17νπ αηώλα εθδειώλεηαη θαη κία ζεκαληηθή ηάζε
επηζηξνθήο ζην ηηαιηθό Ληβόξλν ελόο ηκήκαηνο ηνπ πξνεξρόκελνπ από ηελ
Ιηαιία εβξατθνύ πιεζπζκνύ ηεο Θεζζαινλίθεο.
Σν ζεκαληηθόηεξν ,όκσο, γεγνλόο πνπ ζπληάξαμε, ηνλ εβξατθό πιεζπζκό
ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη όιεο ηηο ηζξαειηηηθέο θνηλόηεηεο , ήηαλ ε δηδαζθαιία
ηνπ ακπεηάη εβί πνπ ζαγήλεπε ηνπο νπαδνύο ηνπ κε ηηο κεζζηαληθέο θαη
κπζηηθηζηηθέο ηνπ ηδέεο. Η πξνζρώξεζή ηνπ ζην Ιζιάκ ην 1666, όρη κόλν δελ
απνδπλάκσζε ην θήξπγκά ηνπ, αιιά ην ελίζρπζε. Έλα ζεκαληηθό ηκήκα ησλ
Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ηνλ αθνινύζεζε θαη εμηζιακίζηεθε. Οη
εμηζιακηζζέληεο Δβξαίνη (« ληνλκέδεο») θαηνίθεζαλ ζηηο πεξηνρέο πνπ
βξίζθνληαη αλάκεζα ζηελ Δγλαηία θαη ζηελ ζεκεξηλή νδό Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Η
νκάδα ηνπο δηαηήξεζε ηελ ηδηνξξπζκία ηεο, απνθνκκέλε ηόζν από Δβξαίνπο
όζν θαη από Σνύξθνπο, σο ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ ηνπ 1922, νπόηε θαη
εγθαηέιεηςε ηε Θεζζαινλίθε.
« Η νκαδηθή απνζηαζία δεκηνύξγεζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα. Δθαηνληάδεο
νηθνγέλεηεο θαζώο θαη ζπληερλίεο δηράζηεθαλ.(…)Αθόκα ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα
θαηαζηήζεη πξνβιεκαηηθή ηε δηαηήξεζε ησλ μερσξηζηώλ ,θαηά θνηλόηεηαζπλαγσγή, πλεπκαηηθώλ θαη θηιαλζξσπηθώλ ηδξπκάησλ. Γη’ απηό νη θνηλόηεηεο
απηέο, πνπ άιινηε ππεξακύλνληαλ πεηζκαηηθά ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ζα
εθρσξήζνπλ ζηαδηαθά όιν θαη πεξηζζόηεξα από ηα δηθαηώκαηα ηνπο ζηελ
θεληξηθή νκνζπνλδηαθή αξρή πνπ έρνληαο πηα απμεκέλεο ππνρξεώζεηο αιιά θαη
εμνπζίεο ,έπξεπε λα ιεηηνπξγήζεη ζε πην ζπζηεκαηηθή βάζε. Σειηθά , γύξσ ζην
1680, νη κηθξέο αλεμάξηεηεο θνηλόηεηεο ζα ελνπνηεζνύλ ζ’ έλα θαη κόλν
νξγαληζκό»(Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.87-88).
Με απόθαζε ηεο εληαίαο, πιένλ, εβξατθήο θνηλόηεηαο Θεζζαινλίθεο
απαγόξεπζε ηε ίδξπζε λέσλ ζπλαγσγώλ από ελδερόκελνπο λένπο κεηαλάζηεο
θαζώο θαη ηε δηαίξεζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ. «Η δεκηνπξγία θαηλνύξησλ νίθσλ
ιαηξείαο ,εθ’ όζνλ ππήξρε ηέηνηα αλάγθε , ζα απνηεινύζε ζην εμήο
απνθιεηζηηθό κέιεκα ηεο θνηλόηεηαο. Δπηηξεπόηαλ κόλν ε ίδξπζε ηδησηηθώλ
πξνζεπρεηεξίσλ ζε ζπίηηα εύπνξσλ νηθνγελεηώλ. Οη ζπλαγσγέο πνπ είραλ
ηδξπζεί έσο ηόηε από ηηο δηάθνξεο νκάδεο Δβξαίσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε
Θεζζαινλίθε ,όπσο θαη όζεο πξνήιζαλ από ηε δηάζπαζε ηνπο ,
ραξαθηεξίζηεθαλ σο “ηζηνξηθέο”. Δθείλεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά είλαη νη
ιεγόκελεο “θνηλνηηθέο”»(Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.90).
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Ο 18νο αηώλαο
«Ο 18νο αηώλαο ππήξμε κία θξίζηκε πεξίνδνο γηα ηελ Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία. Από ηελ ξσκαιέα απηνθξαηνξία ηνπ 15νπ αηώλα , ε ζπλερήο
θζνξά ηελ νδεγεί ζηελ θαηάζηαζε ηνπ “ Μεγάινπ Αζζελνύο”. Μία ζεηξά από
ζηξαηησηηθέο ήηηεο , ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαθνδηνίθεζε ηεο ηεξάζηηαο
απηνθξαηνξίαο , ζεκαηνδνηνύλ ηελ αξρή ηεο πηώζεο» (Γεκνζζέλεο
Γώδνο,2005,ζει.45). Από ηελ θαηάζηαζε απηή δελ κπνξνύζε ,θπζηθά, λα
μεθύγεη θαη ε Θεζζαινλίθε: «Πόζν ζιηβεξή ππήξμε γηα ηε αινλίθε ν 18νο
αηώλαο! Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη αμηνζξήλεηε»(Γηνδέθ
Νερακά,2000,ζει.991). Οη εμειίμεηο απηέο έπιεμαλ ζεκαληηθά ηελ εβξατθή
θνηλόηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο, ε θύξηα αζρνιία ηεο νπνίαο ήηαλ ην εκπόξην.
Ο πιεζπζκόο θαηά ηνλ 18ν αηώλα
Η δεκνγξαθηθή απνηύπσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο δίλεηαη από ζηνηρεία
πνπ καο θαηαζέηνπλ μέλνη πεξηεγεηέο. Η ηειεπηαία νζσκαληθή απνγξαθή ,γηα
ηελ νπνία ππάξρνπλ ζηνηρεία, ήηαλ απηή ηνπ 1613. « Ο Tarillon (1712)
ππνινγίδεη ηνπο ρξηζηηαλνύο ζε δέθα ρηιηάδεο θαη ηνπο Δβξαίνπο ζε δέθαδώδεθα ρηιηάδεο. Δλώ ν Paul Lucas ην 1714 δίλεη ηνλ ίδην αξηζκό γηα ηνπο
ρξηζηηαλνύο αιιά αλεβάδεη ηνλ αξηζκό ησλ Δβξαίσλ ζηηο ηξηάληα ρηιηάδεο. Ο
Αββάο Souciet ην 1773 γξάθεη γηα δέθα ρηιηάδεο Σνύξθνπο, νρηώ-ελληά ρηιηάδεο
ρξηζηηαλνύο θαη δεθανρηώ ρηιηάδεο Δβξαίνπο. Σν 1741 ,ζύκθσλα κε ζηνηρεία
ηνπ ελεηηθνύ πξνμελείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο , νη Δβξαίνη θζάλνπλ ηηο ζαξάληα
ρηιηάδεο, νη ρξηζηηαλνί ηηο είθνζη πέληε ρηιηάδεο θαη νη Σνύξθνη ηηο δεθαπέληε
ρηιηάδεο. Σν 1772 ν Αββάο Belley αλαθέξεη όηη νη Σνύξθνη είλαη ηξηάληα πέληε
ρηιηάδεο, νη ρξηζηηαλνί νρηώ ρηιηάδεο θαη νη Δβξαίνη εηθνζη έμη- είθνζη εθηά
ρηιηάδεο θαη δηαηεξνύλ ηξηάληα δύν ζπλαγσγέο. ’Έλαο άιινο πξόμελνο ηεο
Γαιιίαο , ν Arasy, ζεσξεί όηη ην 1777 νη Δβξαίνη είλαη είθνζη πέληε ρηιηάδεο , νη
Σνύξθνη ηξηάληα ρηιηάδεο θαη νη ρξηζηηαλνί δεθαπέληε ρηιηάδεο. Ο Alessandro
Bissani ην 1788 επηζεκαίλεη ειαθξηά αύμεζε ηνπ ειιεληθνύ πνπ αλεβαίλεη ζηηο
είθνζη ρηιηάδεο ελώ νη Δβξαίνη θηάλνπλ ηηο είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο. Δλλέα ρξόληα
αξγόηεξα ν F. Beaujour ζεκεηώλεη κείσζε ηνπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ. Οη
Σνύξθνη ,ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ, είλαη ηξηάληα ρηιηάδεο , νη ρξηζηηαλνί δεθαέμη
ρηιηάδεο θαη νη Δβξαίνη δώδεθα ρηιηάδεο»(Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.95-96).
Ο 19νο αηώλαο
«ε γεληθέο γξακκέο , ε πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο , ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ
19νπ αηώλα ,μαλαβγαίλεη από ην ζθνηάδη ζην νπνίν είρε πεξηπέζεη. Σν ιηκάλη ηεο
αλαθηά ηε ζεκαληηθή ηνπ ζέζε ζην δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην , ν πιεζπζκόο
απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη νη πξννπηηθέο βειηίσζεο ηεο όιεο θαηάζηαζεο ζηελ
πόιε είλαη πνιύ θαιέο.» (Γεκνζζέλεο Γώδνο,2005,ζει.51). «Σελ ίδηα πεξίνδν
θαηέθπγαλ ζηε Θεζζαινλίθε νη ειάρηζηνη δηαζσζέληεο από ηηο αθκάδνπζεο –έσο
ηόηε- εβξατθέο θνηλόηεηεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, νη νπνίεο εμνληώζεθαλ από ηνπο
εμεγεξκέλνπο σο αληίπνηλα γηα ηε ζπκκεηνρή Δβξαίσλ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο
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ζηνλ απαγρνληζκό ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Έ»(Γεκνζζέλεο
Γώδνο,2005,ζει.49-50).

Πεγή:http//:dide-a.thess.sch.gr

Ο πιεζπζκόο θαηά ηνλ 19ν αηώλα
«ηα πξώηα ρξόληα ηνπ 19νπ αηώλα ππάξρνπλ ηξεηο καξηπξίεο Βξεηαλώλ
πεξηεγεηώλ. Ο Leake αλαθέξεη δεθαηξείο ρηιηάδεο Δβξαίνπο, ηξηάληα πέληε
ρηιηάδεο Σνύξθνπο θαη δεθαπέληε ρηιηάδεο Έιιελεο. Αληίζεηα θαηά ηνλ Galt
ππεξέρνπλ νη Δβξαίνη πνπ αλέξρνληαη ζε ηξηάληα ρηιηάδεο, απέλαληη ζε είθνζη
ρηιηάδεο Σνύξθνπο θαη δεθαπέληε ρηιηάδεο Έιιελεο. Σέινο, ν Holland αλαθέξεη
όηη ζηελ Θεζζαινλίθε ηξεηο- ηέζζεξηο ρηιηάδεο εβξατθά ζπίηηα, επνκέλσο θαη
ηζάξηζκεο νηθνγέλεηεο» (Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.96).
« ύκθσλα κε ηελ απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη νζσκαληθέο αξρέο ην
1831, ν αξζεληθόο πιεζπζκόο ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο αλέξρεηαη (..) ζε
12722 άηνκα. Σν ζύλνιν απηό αληηζηνηρεί ζε 4294 κνπζνπικάλνπο(33,7%),
2758 ρξηζηηαλνύο νξζόδνμνπο(21,7%),5670 Δβξαίνπο(44,6%)»(Μεξόπε
Αλαζηαζηάδνπ,2008,ζει.97).
«Η αλάπηπμε ηεο πόιεο ζπλνδεύεηαη θαη από ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνύ
ηεο. Από ηηο ζαξάληα-πελήληα ρηιηάδεο θαηνίθνπο πνπ ήηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ
αηώλα, ην 1870 πξέπεη λα ήηαλ πεξί ηνπο νγδόληα ρηιηάδεο, ελώ ην 1888 είρε
θζάζεη ηνπο εθαηόλ είθνζη ρηιηάδεο θαηνίθνπο. ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ αηώλα
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άιιαμε ξηδηθά ε εζλνηηθή ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο. Έηζη, ν
κνπζνπικαληθόο πιεζπζκόο , ν νπνίνο ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα μεπεξλνύζε ην
πελήληα ηνηο εθαηό ηνπ πιεζπζκνύ, ζηηο αξρέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ
αηώλα(…)είρε πεξηνξηζηεί ζην είθνζη πέληε έσο ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηό ηνπ
πιεζπζκνύ. Ο ειιεληθόο πιεζπζκόο (…) απνηεινύζε ην ζαξάληα ηνηο εθαηό
πεξίπνπ. Μεγάιε πιεζπζκηαθή αύμεζε είρε ζεκεηώζεη ε εβξατθή θνηλόηεηα ηεο
πόιεο ε νπνία ζηα ηέιε ηνπ αηώλα απνηεινύζε ην ζαξάληα πέληε έσο πελήληα
ηνηο εθαηό ηνπ πιεζπζκνύ»(Γεκνζζέλεο Γώδνο,2005,ζει.62-63).
« Ο πιεζπζκόο ππεξδηπιαζηάδεηαη κέρξη ην 1890 θαη ηξηπιαζηάδεηαη κέρξη ην
1910. Η εβξατθή θνηλόηεηα ζα θηάζεη εθείλε ηελ επνρή ζην απόγεην ηεο αθκήο
ηεο» (Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.98-99). ύκθσλα κε δεκνγξαθηθό απνγξαθηθό
πίλαθα ηνλ νπνίν θαηάξηηζε ε Γεκαξρία ην 1890 θαη ηνλ νπνίν παξαζέηεη ε
Μεξόπε Αλαζηαζηάδνπ (2008,ζει.142) ν κόληκνο (απηόρζνλεο) εβξατθόο
πιεζπζκόο ήηαλ 46798 άηνκα (23215 άλδξεο θαη 23583 γπλαίθεο) επί ζπλόινπ
83438 αηόκσλ (41183 αλδξώλ θαη 42255 γπλαηθώλ). «Με ηνλ όξν “μέλνη” πξέπεη
πηζαλόλ λα ζεσξήζνπκε “άηνκα κε κόληκε θαηνηθία εθηόο
Θεζζαινλίθεο”»(Μεξόπε Αλαζηαζηάδνπ,2008,ζει.142).

Πεγή: Μεξόπε Αλαζηαζηάδνπ, «Θεζζαινλίθε 1830-1912, κία κεηξόπνιε ηελ επνρή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ»,2008

Πεγή: Μεξόπε Αλαζηαζηάδνπ, «Θεζζαινλίθε 1830-1912, κία κεηξόπνιε ηελ επνρή ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ»,2008
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«Πιεζηάδνληαο πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα έρνπκε ηελ καξηπξία ηνπ
Υαηδετσάλλνπ πνπ γξάθεη γηα πελήληα ρηιηάδεο Δβξαίνπο, είθνζη ρηιηάδεο
Σνύξθνπο θαη δεθαπέληε ρηιηάδεο Έιιελεο πνπ θαηνηθνύλ ζηελ Θεζζαινλίθε ηνπ
1880.
Σνπο ίδηνπο πάλσ-θάησ αξηζκνύο δίλεη θαη ν Μσξατηόπνπινο. Πελήληα
ρηιηάδεο νη Δβξαίνη, είθνζη πέληε ρηιηάδεο νη Σνύξθνη θαη δεθανρηώ ρηιηάδεο νη
Έιιελεο. Οη Δβξαίνη δηαηεξνύλ θαη 42 ζπλαγσγέο “κηθξάο θαη κεγάιαο”»
Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.96-97).
«ύκθσλα κε ηελ νζσκαληθή απνγξαθή ηνπ 1882, ν εβξατθόο πιεζπζκόο
ζηνλ θαδά θαηαιάκβαλε ηε δεύηεξε ζέζε κεηά ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό (κε κηα
δηαθνξά γύξσ ζην 0,5%). Η πξνζσξηλή απηή αύμεζε ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ
νθεηιόηαλ ζηελ ήηηα ησλ επαλαζηαηώλ ην 1878 ζην Ληηόρσξν, πνπ βξίζθεηαη ζε
απόζηαζε 80 ρηιηνκέηξσλ από ηελ Θεζζαινλίθε: σο απνηέιεζκα ρηιηάδεο
Έιιελεο πξόζθπγεο αλαδήηεζαλ ηόηε άζπιν ζηελ πόιε θαη ζηα γεηηνληθά
ρσξηά. Η απνγξαθή ηνπ 1906 δελ πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκό ησλ
θεληξηθώλ θαδάδσλ ησλ πεξηνρώλ ηνπ βηιαεηίνπ Θεζζαινλίθεο. Δάλ
ππνζέζνπκε όηη ην πνζνζηό ησλ Δβξαίσλ θαηνίθσλ ζηνλ θαδά (96%) ,κεηαμύ
ηνπ 1882 θαη ηνπ 1906 δηαηεξήζεθε ζρεηηθά ζηαζεξό, κπνξνύκε λα
ππνινγίζνπκε όηη ν εβξατθόο πιεζπζκόο ηνπ θαδά αλεξρόηαλ ζε 47017 άηνκα»
(Ρέλα Μόιρν,2000,ζει.31-34). «Καδάο» νλνκαδόηαλ ην ζύλνιν κίαο πόιεο κε
ηα πξνάζηηα ηεο , ελώ «βηιαέηη» νλνκαδόηαλ θάζε νζσκαληθή επαξρία.

Η ππξθαγηά ηνπ 1890
«ηηο 4 επηεκβξίνπ 1890, κεγάιε ππξθαγηά θαηέζηξεςε ηηο θησρόηεξεο θαη
πην ππθλνθαηνηθεκέλεο ζπλνηθίεο ζην βνξεηνδπηηθό θαη δπηηθό ηνκέα ηνπ θέληξνπ
ηεο Θεζζαινλίθεο, αλάκεζα ζηε Μεηξόπνιε θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο
Θενδώξαο. Γύν ρηιηάδεο ζπίηηα, ηα πεξηζζόηεξα παξάγθεο, όπνπ θαηνηθνύζαλ
Δβξαίνη θαηαζηξάθεθαλ.(…)ην δηάζηεκα κεηαμύ ηνπ Απξηιίνπ θαη ηνπ
επηεκβξίνπ 1891, νη ηαιαηπσξίεο ησλ Θεζζαινληθέσλ Δβξαίσλ
πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Η Κνηλόηεηα δελ είρε πξνιάβεη λα δηεπζεηήζεη ηα
πξνβιήκαηα ηεο θαηαζηξνθήο, όηαλ δέρζεθε έλα θύκα Κεξθπξαίσλ Δβξαίσλ θαη
2000 Ρσζνεβξαίσλ πξνζθύγσλ πνπ, ηξνκαγκέλνη από ηα αληηζεκηηηθά
πνγθξόκ ηνπ 1891 ζηελ Κέξθπξα θαη ζην Κίηζηλεβ, αλαδήηεζαλ άζπιν ζηελ
Θεζζαινλίθε. Σν πξόβιεκα ηεο ζηέγαζεο επηδεηλώζεθε ηόηε ζεκαληηθά θαη,
ζύκθσλα κε ηε καξηπξία ληόπησλ ηζηνξηθώλ “νη άζηεγνη έθαλαλ ηελ πόιε λα
κνηάδεη κε ζηξαηόπεδν” (…)
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Πεγή: Ρέλα Μόιρν, «Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο, 1856-1919: Μία ηδηαίηεξε θνηλόηεηα»,2001

Οη λέεο ζπλνηθίεο
Αξρηθά αγνξάζηεθαλ δύν νηθόπεδα ζπλνιηθήο έθηαζεο 55220 ηεηξαγσληθώλ
κέηξσλ. Σν έλα 19740 η. κ. βξηζθόηαλ ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο πόιεο ζην
πξνάζηην ηεο Καιακαξηάο, θαη ην άιιν 35480 η.κ. ζην βόξεην ηκήκα ηεο πόιεο ,
ζην πξνάζηην ηνπ Βαξδαξίνπ. Απηό ην ηειεπηαίν πήξε ην όλνκα ησλ δηάζεκσλ
επεξγεηώλ ηεο θνηλόηεηαο, δειαδή ηεο νηθνγέλεηαο Hirsch, παξ’ όινλ όηη ε
βαξόλε είρε αθηεξώζεη ηε δσξεά ηεο, ε νπνία θάιπςε ην έλα ηξίην ηεο
νηθνλνκηθήο δαπάλεο, ζην όλνκα ηνπ αξρηξαβίλνπ ηνπ Παξηζηνύ Zadok Kahn»
(Ρέλα Μόιρν,2000,ζει.110-112). ύκθσλα κε ηνλ Γηνδέθ Νερακά, απηή είλαη ε
πξώηε πξνζπάζεηα νξγαλσκέλεο δόκεζεο ζηε πόιε.
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ζνλ αθνξά ηε ζπλνηθία ηεο Καιακαξηάο, «νη πεγέο δελ πεξηέρνπλ ζηνηρεία
γηα ην πόζν δηήξθεζε ε νηθνδόκεζε , νύηε γηα ην πόηε αθξηβώο νινθιεξώζεθε
ην έξγν» (Ρέλα Μόιρν,2000,ζει.112). «ύκθσλα κε Σνύξθηθα αξρεηαθά
έγγξαθα ν ζπλνηθηζκόο βξηζθόηαλ ζηε ζπλνηθία Hamidie, ζε έθηαζε
“πξννξηδόκελε γηα ηνπο θησρνύο ηνπ Δβξατθνύ Έζλνπο” ιίγν πην πάλσ από ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ηερληθήο ζρνιήο “Ο Δπθιείδεο”»(Αικπέξηνο
Ναξ,1997,ζει.101).
«ε θάζε πεξίπησζε, νη λέεο ζπλνηθίεο πξέπεη λα θαηνηθήζεθαλ ην 1894 ή θαη
λσξίηεξα, θαζώο νη πξώηεο δηαζέζηκεο πεγέο , νη νπνίεο ρξνλνινγνύληαη από
ην 1897, αλαθέξνληαη ζε αύμεζε ησλ ελνηθίσλ, θάηη πνπ ζπλέβαηλε ζπλήζσο
θάζε ηξία ρξόληα. (…)
Η ζπλνηθία Υηξο ηνπ Βαξδαξίνπ θηίζηεθε ζην δπηηθό ηκήκα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο
πόιεο, ζε κία πεξηνρή θνληά ζην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό ζην άθξν ηεο πόιεο ην
αληίζεην πξνο ηελ Καιακαξηά» (Ρέλα Μόιρν,2000,ζει.112-115). «πσο είλαη
γλσζηό, ζην ζπλνηθηζκό απηό παίρηεθε ε ηειεπηαία πξάμε ηεο ηξαγσδίαο ηνπ
νινθαπηώκαηνο ηνπ εβξατζκνύ ηεο Θεζζαινλίθεο»(Αικπέξηνο
Ναξ,1997,ζει.101).

Η Θεζζαινλίθε ην 1928.
Πεγή: Ρέλα Μόιρν θαη Βίικα Υαζηάνγινπ-Μαξηηλίδε, «Ιζηνξία θαη αμηνζέαηα ησλ Δβξαίσλ ζηε Θεζζαινλίθε»,2011
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Οη λέεο ζπλαγσγέο

Η ζπλαγσγή «Beth El»
«Η λεόηεξε κεγάιε ζπλαγσγή ηνπ θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ηδξύζεθε ην
1891»(Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.99). Η ζπλαγσγή «Beth El» βξηζθόηαλ ζηε
ζπλνηθία Kaldirgös, ζηε δηαζηαύξσζε ησλ ζεκεξηλώλ νδώλ Μεηξνπόιεσο θαη
Παύινπ Μειά. «Η ζπλνηθία Kaldirgös θαηαζηξάθεθε νιόηεια ζηελ ππξθαγηά ηνπ
1890(…). Σόηε αθξηβώο, θαη ίζσο ζηε ζέζε θάπνηνπ κηθξόηεξνπ επθηήξηνπ νίθνπ
πνπ θαηαζηξάθεθε , ηδξύζεθε ε ζπλαγσγή “Beth El”»(Αικπέξηνο
Ναξ,1997,ζει.99).

Η ζπλαγσγή «Beth El»
Πεγή: Ηιίαο Β. Μεδίλαο, «Οη ζπλαγσγέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βέξνηαο»,1997
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Η ζπλαγσγή «Bardar»
ην λέα ζπλνηθία Υηξο ηνπ Βαξδαξίνπ, έλα από ηα πξώηα θηίξηα ήηαλ ε
ζπλαγσγή «Bardar».

Πεγή: Αικπέξηνο Ναξ, «Κεηκέλε επί αθηήο ζαιάζζεο…», 1997

Η ζπλαγσγή «Kalamaria»
Η ζπλαγσγή «Kalamaria» βξηζθόηαλ ζηε λέα ζπλνηθία ηεο Καιακαξηάο.
Βξηζθόηαλ θνληά ζηε ζεκεξηλή νδό Θεαγέλνπο Υαξίζε, όπσο καο αλαθέξεη ν
Αικπέξηνο Ναξ.
Η ζπλαγσγή «Beth Saul»
« Με ηελ ππξθαγηά ηνπ 1890 θαη ηελ θαηεδάθηζε κέξνπο ησλ ηεηρώλ ηεο, ε
Θεζζαινλίθε ζα εθηαζεί ζηαδηαθά θαη πξνο ηελ αλαηνιηθή θαη πξνο ηελ δπηηθή
πιεπξά ηεο. Η αλαηνιηθή πιεπξά, γλσζηή σο “πεξηνρή ησλ εμνρώλ” ζα
πξνηηκεζεί από ηηο πην εύπνξεο νηθνγέλεηεο πνπ ζα νηθνδνκήζνπλ θαηά κήθνο
ησλ ζεκεξηλώλ νδώλ Β. Γεσξγίνπ θαη Β. ιγαο, κηα ζεηξά από αξρνληηθά πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ αξρηθά ζαλ εμνρηθέο θαηνηθίεο.(…) Η ζπλαγσγή απηή , έξγν
ηνπ Ιηαινύ αξρηηέθηνλα Βηηαιηάλν Πνδέιη, ζα νλνκάδεηαη θαη “Cal de la Siniora
Fakima” (ζπλαγσγή ηεο θπξίαο Φαθίκα) από ην όλνκα ηεο ηδξύηξηάο ηεο
Φαθίκαο Μνδηάλν, πνπ ηελ αθηέξσζε ζηε κλήκε ηνπ ζπδύγνπ ηεο ανύι Ιαθώβ
Μνδηάλν(…)
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηνύξθηθνπ θηεκαηνινγίνπ ,ε Η ζπλαγσγή «Beth
Saul» νηθνδνκήζεθε ζε νηθόπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ ακνπήι ανύι Μνδηάλν,
ζηελ νδό εξγνζηαζίνπ θεξακνπνηίαο (ζεκεξηλή Καιηδνπνύινπ) ηεο ζπλνηθίαο
Hamidie.(…) Σα έξγα γηα ηελ αλέγεξζε ηεο ζπλαγσγήο «Beth Saul» ,πνπ
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απνηεινύζε ραξαθηεξηζηηθό δείγκα εθιεπηπζκνύ, νινθιεξώζεθαλ ην
1898»(Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.101-103).

Πεγή: Αικπέξηνο Ναξ, «Κεηκέλε επί αθηήο ζαιάζζεο…», 1997

Η πύιε ηεο ζπλαγσγήο Beth Saul ζηε ιεσθόξν Βαζηιίζζεο Όιγαο, ζηνιηζκέλε
γηα ηελ ππνδνρή ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Β΄, ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1935
Πεγή: Ηιίαο Β. Μεδίλαο, «Οη ζπλαγσγέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βέξνηαο»,1997
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Υπνδνρή ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Β΄ ζηε ζπλαγσγή Beth Saul.Μπξνζηά ζην ετράι
ζηέθεηαη ν αξρηξαβίλνο ηεο Θεζζαινλίθεο δξ. Σεβί Κόξεηο
Πεγή: Ηιίαο Β. Μεδίλαο, «Οη ζπλαγσγέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βέξνηαο»,1997

ηαηηζηηθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηα πιαίζηα πνιηηηθώλ ζθνπώλ
«ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα , νη δηάθνξεο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο θνηλόηεηεο
άξρηζαλ λα επηλννύλ ζηαηηζηηθέο γηα πνιηηηθνύο ζθνπνύο. Με δηαζέηνληαο ηα
κέζα λα αλαιάβνπλ νη ίδηεο θάπνηα απνγξαθή ,κείσλαλ ηνπο αξηζκνύο ησλ
άιισλ εζληθώλ νκάδσλ πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ αλάινγα ηνλ δηθό ηνπο. Οη
πξώηεο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Μαθεδνλία θαη
ρξνλνινγνύληαη από ην 1904,θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηελ ππνγξαθή ηνπ Έιιελα
Πξσζππνπξγνύ Γειηγηάλλε.(…) Δλδηαθέξνπζα είλαη ε δηαπίζησζε όηη ν
αξηζκόο 53147 Δβξαίσλ ζηε Μαθεδνλία, πνπ αλαθέξεηαη από ηνλ Γειηγηάλλε ην
1904, είλαη πιεζηέζηεξνο πξνο εθείλνλ ηεο δεύηεξεο νζσκαληθήο απνγξαθήο
52395 Δβξαίσλ γηα ην βηιαέηη ηεο Θεζζαινλίθεο ην 1906). Παξαηεξείηαη επίζεο
όηη ε αλάιπζε ησλ ειιεληθώλ ζηαηηζηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζε Δβξαίνπο ην
1910 είλαη ζρεηηθή κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εβξατθώλ ζηαηηζηηθώλ ηεο ίδηαο
πεξηόδνπ. Οη δύν ηειεπηαίεο ζεηξέο ησλ ειιεληθώλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ 1913 θαη ηνπ
1916 μερσξίδνπλ θπξίσο από ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ εβξατθνύ θαη ηνπ
κνπζνπικαληθνύ πιεζπζκνύ θαη ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ Διιήλσλ. Από
ην 1913 , ε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ Δβξαίσλ κπνξεί λα απνδνζεί ζε πνιινύο
παξάγνληεο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε αληίδξαζε νξηζκέλσλ πνπ πηζαλώο
απείραλ επεηδή ακθηζβήηεζαλ ηελ εγθπξόηεηα ηεο ειιεληθήο απνγξαθήο.
Πξέπεη αθόκε λα ζεκεησζεί όηη νη Δβξαίνη ππεύζπλνη εθηηκνύζαλ πσο “ην 15%
ηνπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ ζα εγθαηέιεηπε ηε Θεζζαινλίθε κέζα ζην ρξόλν πνπ
αθνινύζεζε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 1912”.(...)
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To 1880, ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ηεο Le
Moniteur ζηαηηζηηθέο πξνεξρόκελεο από ην ξνπκαληθό πξνμελείν ηεο
Θεζζαινλίθεο. ύκθσλα κε ην ξνπκαληθό πξνμελείν , ε πόιε αξηζκνύζε 75000
Δβξαίνπο, 25000 κνπζνπικάλνπο θαη 2500 Ρνπκάλνπο θαη θαζόινπ Έιιελεο
,παξά ην γεγνλόο όηη ε ειιεληθή θνηλόηεηα αξηζκνύζε ηνπιάρηζηνλ 20000 κέιε.
(...)
Σν 1901 ην Ιλζηηηνύην ραξηνγξαθίαο ηεο όθηαο δεκνζίεπζε ζηαηηζηηθέο ,
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ν πιεζπζκόο ηεο πόιεο αξηζκνύζε 60000 Δβξαίνπο,
25000 κνπζνπικάλνπο,20000 Έιιελεο θαη 15000 άιισλ εζλνηηθώλ νκάδσλ. Η
κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ Διιήλσλ επέηξεπε ηελ αλάινγε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ
ησλ “’άιισλ” εζλνηηθώλ νκάδσλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ησλ Βνύιγαξσλ»
(Ρέλα Μόιρν,2000,ζει.42-46).
Η απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο
«Από ηηο 26 Οθησβξίνπ 1912 ε Θεζζαινλίθε είλαη θαη πάιη ειιεληθή. Οη
εγέηεο ηεο Κνηλόηεηαο γίλνληαη ακέζσο δεθηνί από ηνλ Βαζηιηά Γεώξγην θαη ηνλ
Πξσζππνπξγό Διεπζέξην Βεληδέιν πνπ ππόζρνληαη ζεβαζκό ησλ πξνλνκίσλ
ηεο Κνηλόηεηνο θαη πιήξε ηζνλνκία» (www.hri.org , Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα
Θεζζαινλίθεο). «Αξρηθά νη Δβξαίνη δελ ήηαλ ππνζηεξηθηέο ηεο πξνζάξηεζεο
ηεο πεξηνρήο ζην ειιεληθό θξάηνο θαζώο ζεσξνύζαλ όηη ήζαλ Οζσκαλνί
ππήθννη. Καηόπηλ ,όκσο,όηαλ είλαη ηεηειεζκέλν γεγνλόο ε ελζσκάησζε ηεο
Θεζζαινλίθεο ζηελ Διιάδα (…) αλαγλσξίδνπλ θαη ζέβνληαη ηε λέα θπβέξλεζε.
Καζώο ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζέβεηαη θαη πξαγκαηνπνηεί ηηο ππνζρέζεηο ηεο γηα
ηζνλνκία θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ηνπηθνύ αιιά θαη ηνπ δηεζλνύο
Δβξατζκνύ. Οη Δβξαίνη ππνζηεξίδνπλ ηηο ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο ζηε δηαλνκή
ησλ επξσπατθώλ εδαθώλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κεηά ηνπο
βαιθαληθνύο πνιέκνπο»(Γελειάβα-Δμαδαθηύινπ Γηαζεκή,2010,ζει.14).
Οη λέεο απνγξαθέο
Η επόκελε απνγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη ην 1913 από ηηο ειιεληθέο αξρέο. «
ύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ησλ Διιεληθώλ αξρώλ, νη Δβξαίνη ηεο
Θεζζαινλίθεο αξηζκνύζαλ ηόηε 61439 ςπρέο, έλαληη 45869 Μνπζνπικάλσλ
,39936 Διιήλσλ θαη 10600 αηόκσλ πνπ άλεθαλ ζε άιιεο
εζλόηεηεο»(www.hri.org , Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα Θεζζαινλίθεο).
ηελ απνγξάθε ησλ ειιεληθώλ αξρώλ ηνπ 1916 ν αξηζκόο ησλ Δβξαίσλ
θαηνίθσλ αλέξρεηαη ζε 61400, ησλ κνπζνπικάλσλ ζε 30000, ησλ ρξηζηηαλώλ ζε
68205 θαη ησλ άιισλ εζλνηήησλ ζε 6100.

Γεκνγξαθηθέο αλαθνξέο
«Σν 1913 , έλαο Δβξαίνο νλνκαδόκελνο Μ. Βernard, ζε ππόκλεκα πνπ
ζπλέηαμε γηα ηελ εβξατθή θνηλόηεηα, αλαθέξεη ηνλ αξηζκό 72000 Δβξαίσλ επί
ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 150000 θαηνίθσλ.
Σν 1914 , έλαο Γεξκαλόο εθδόηεο δεκνζίεπζε δεκνγξαθηθό ράξηε γηα ηνπο
Δβξαίνπο ζηελ Δπξώπε, ζηε Μηθξά Αζία θαη ζηε Βόξεηα Αθξηθή,(…)ύκθσλα
κε ηνλ πίλαθα απηό , ε Θεζζαινλίθε κε 90000 Δβξαίνπο , δειαδή κε 51,5% ησλ
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θαηνίθσλ ηεο, θαηαιάκβαλε ηελ ηέηαξηε ζέζε κεηά ηελ Ιεξνπζαιήκ(65%), ην
Μπηάιηζηνθ(63%) θαη ην Μηλζθ(53%).
Σα ζηνηρεία απηά κνηάδνπλ κ’ εθείλα πνπ πεξηέρνληαη ζην Guide de Salonique(
Οδεγόο ηεο Θεζζαινλίθεο) πνπ εθδόζεθε ην 1915 από ηελ εβξατθή εθεκεξίδα
L’ Independant. Αλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο Independant δελ ακθηζβεηήζεθαλ από ηηο
ειιεληθέο αξρέο , θαίλνληαη ππεξηηκεκέλα. ρεηηθά κ’ απηό , ε λέα έθδνζε ηνπ
Οδεγνύ ηνπ 1917 παξαπέκπεη ζε πην ινγηθνύο αξηζκνύο. ύκθσλα κε ηελ
έθδνζε απηή ν πιεζπζκόο ηεο Θεζζαινλίθεο ην 1917 αλεξρόηαλ ζε 150000
θαηνίθνπο εθ ησλ νπνίσλ 80000 Δβξαίσλ, 20000 κνπζνπικάλσλ, 40000
Έιιελεο θαη 10000 δηάθνξνη.
ιεο νη αλεπίζεκεο ζηαηηζηηθέο βεβαηώλνπλ ην γεγνλόο όηη νη Δβξαίνη
απνηεινύλ ην πην πνιπάξηζκν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ ζηε Θεζζαινλίθε , επεηδή
πηζηεύεηαη όηη έλα ηέηνην αδηάζεηζην ζηνηρείν ζα λνκηκνπνηνύζε απηόκαηα θαη
ηελ εγθπξόηεηα ησλ ππόινηπσλ ζηνηρείσλ»(Ρέλα Μόιρν,2000,ζει.46-48).
Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία από ηα αξρεία ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο
«Σα αξρεία ηεο εβξατθήο Κνηλόηεηαο απνηεινύζαλ ηελ πην έγθπξε
δεκνγξαθηθή πεγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νζσκαληθώλ απνγξαθώλ.
Γπζηπρώο όκσο, ζην κεγαιύηεξν ηνπο κέξνο ηα αξρεία απηά θαηαζηξάθεθαλ
από ηηο ππξθαγηέο ηνπ 1890 θαη ηνπ 1917.(…)Πξνο ην παξόλ δύν κόλν έγγξαθα
πνπ πεξηέρνπλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 1917 θαη ηνπ 1919, έρνπλ εληνπηζζεί
ζηελ Ιεξνπζαιήκ θαη ζην Παξίζη αληίζηνηρα.
Σν πξώην απνηειεί ηκήκα ελόο ππνκλήκαηνο πνπ ζπληάρζεθε ππό ηελ
δηεύζπλζε ηνπ Νηανύλη Λεβή ην 1940 (ν Νηανύλη Λεβή κέρξη ην 1919 δηεηέιεζε
δηεπζπληήο ηεο επηηξνπήο αθηλήησλ ηεο θνηλόηεηαο θαη από ην 1919 κέρξη ην
1934 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ γεληθνύ δηεπζπληή ηεο θνηλόηεηαο, όπσο αλαθέξεη ε
Ρέλα Μόιρν) θαη πεξηιακβάλεη κία θαηάζηαζε από ην δεκνγξαθηθό ηκήκα ηεο
Κνηλόηεηαο βάζεη “αλεύζπλσλ πξνθνξηθώλ δειώζεσλ” πνπ θαηέζεζαλ νη
αξρεγνί ησλ νηθνγελεηώλ ζηε δηάξθεηα ηεο θνηλνηηθώλ αξρείσλ κεηά ηελ
ππξθαγηά ηνπ 1917 .(...) Η εγθπξόηεηα ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ πνπ
πεξηιακβάλεη ε θαηάζηαζε απηή είλαη ακθηζβεηήζηκε(…). ην ίδην ππόκλεκα
,πην θάησ, ν Νη. Λεβή ζεκεηώλεη όηη ππάξρνπλ ζηελ εβξατθή θνηλόηεηα 20317
νηθνγέλεηεο πνπ απνηεινύληαη από 35539 άηνκα γέλνο αξζεληθνύ θαη 34273
άηνκα γέλνο ζειπθνύ. ύκθσλα κ’ απηά ηα ζηνηρεία , ην ζύλνιν είλαη 69812
άηνκα πξνο 20317 νηθνγέλεηεο, δειαδή 3,4 κέιε αλά νηθνγέλεηα. κσο ν κέζνο
όξνο ησλ 3,4 κειώλ αλά εβξατθή νηθνγέλεηα ην 1917 πνπ κεηαθξάδεηαη ζε 1,4
παηδηά αλά νηθνγέλεηα επίζεο δελ ηαηξηάδεη κε ηελ θπζηνινγηθή ηηκή ηεο
νζσκαληθήο δεκνγξαθίαο ηελ ίδηα πεξίνδν. Σν πνζνζηό 3,88% γνληκόηεηαο
πνπ ππνινγίζηεθε γηα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηνπ 1907 αληηζηνηρεί ζ’ έλαλ
αξηζκόο 5,88 κειώλ αλά νηθνγέλεηα. Φπζηνινγηθά, ζα έπξεπε λα είλαη ιίγν πνιύ
ην ίδηνο ζ’ έλα γεηηνληθό αζηηθό θέληξν ζαλ ηε Θεζζαινλίθε. Άιιεο πεγέο ηνπ
1912 ην επηβεβαηώλνπλ όηαλ αλαθέξνληαη ζε έλαλ πιεζπζκό 70000
Θεζζαινληθέσλ Δβξαίσλ πνπ δηακνηξάδνληαη ζε 13000 νηθνγέλεηεο, δειαδή ζε
5,4 κέιε ,θαηά κέζν όξν, αλά νηθνγέλεηα.(...)
Σν δεύηεξν έγγξαθν είλαη έλα ππόκλεκα ησλ απσιεηώλ πνπ ππέζηε ε
Κνηλόηεηα ζηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ θαη ηεο ππξθαγηάο ηνπ
1917.(…) Ο αξηζκόο όκσο ησλ 78570 κειώλ ηεο Κνηλόηεηαο , πνπ είλαη θαηά
8500 άηνκα πςειόηεξνο από θείλνλ πνπ παξαηίζεηαη από ηελ πεγή ηνπ 1912,
είλαη ακθηζβεηήζηκνο. Θα ήηαλ πνιύ πην ινγηθό, ην 1919 λα είρε κεησζεί ν
αξηζκόο ησλ Δβξαίσλ πνιηηώλ :θαζώο πξάγκαηη νξηζκέλνη είραλ κεηαλαζηεύζεη
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ήδε από ην 1912 ,κε ηελ πνιηηηθή αιιαγή, ελώ άιινη εγθαηέιεηςαλ ηελ πόιε
εμαηηίαο ηεο ππξθαγηάο ηνπ 1917 θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο αλνηθνδόκεζεο ηεο
ππξίθαπζηεο δώλεο. Φαίλεηαη επνκέλσο όηη ν αξηζκόο ησλ Θεζζαινληθέσλ
Δβξαίσλ κάιινλ δηνγθώζεθε ζθόπηκα πξνθεηκέλνπ ε Κνηλόηεηα λα εμαζθαιίζεη
ηελ παξνρή ζεκαληηθόηεξεο βνήζεηαο από ηελ επηηξνπή Hoover γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο.(…)ηελ πινύζηα αιιεινγξαθία ηεο Alliance Israélite
Universelle θαη ησλ Central Zionist Archives (Κεληξηθώλ ησληζηηθώλ Αξρείσλ),
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηαξαγκέλσλ εηώλ ηνπ 1912-1913, επαλέξρεηαη ν ίδηνο
αξηζκόο ησλ 70000 Δβξαίσλ , πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά ζηηο επηζηνιέο ησλ
Θεζζαινληθέσλ Δβξαίσλ, δειαδή 70000 Δβξαίνη επί ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ
125000 θαηνίθσλ» (Ρέλα Μόιρν,2000,ζει.36-39).

Πεγή: Ρέλα Μόιρν, «Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο, 1856-1919: Μία ηδηαίηεξε θνηλόηεηα»,2001

Η κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1917
«ηηο 5 θαη 6 (λέν εκεξνιόγην 18 θαη 19) Απγνύζηνπ 1917, κία αζύιιεπηε
ππξθαγηά εξεκώλεη έλα εθαη. ηεηξαγσληθά κέηξα δνκεκέλεο έθηαζεο ζην θέληξν
ηεο Θεζζαινλίθεο. Καηαζηξέθνληαη 9500 ζπίηηα θαη κέλνπλ άζηεγνη 53737
Ιζξαειίηεο, 10334 Υξηζηηαλνί θαη 11367 Μνπζνπικάλνη.
Οη θιόγεο μεθίλεζαλ από κηα θαιύβα ηεο νδνύ Οιπκπηάδνο θαη πξνρώξεζαλ
κε εθπιεθηηθή ηαρύηεηα αθαλίδνληαο όηη έβξηζθαλ ζην πέξαζκα ηνπο. Ο δπλαηόο
βαξδάξεο πνπ αξγόηεξα γύξηζε ζε λνηηά, ε ιεηςπδξία, ε έιιεηςε ζύγρξνλσλ
ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ θαη ε ίδηα ε θπζηνγλσκία ηεο πόιεο, κε ηνπο ζηελνύο
δξόκνπο, ηα μύιηλα ζπίηηα θαη ηηο ειάρηζηεο πιαηείεο θαη αθάιππηνπο ρώξνπο,
έπαημαλ ην ξόιν ηνπο ζηελ εμάπισζε ηεο ζπκθνξάο.
ηαλ, ύζηεξα από 33 ώξεο θαη γύξσ ζηα κεζάλπρηα ηεο 6 (19 κε ην λέν
εκεξνιόγην) Απγνύζηνπ έπεζε ε απιαία ηεο ηξαγσδίαο, ε πεξηνρή από ηελ νδό
Αγίνπ Γεκεηξίνπ κέρξη ηελ παξαιία θαη από ηνλ Βαξδάξε σο ηελ Αγία νθία
θάληαδε ζαλ λα μεπήδεζε κέζα από ζειίδεο ηεο Απνθάιπςεο»(Αικπέξηνο
Ναξ,1997,ζει.108).
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Αεξνθσηνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ 1917,πξηλ από ηελ ππξθαγηά ηνπ
Αύγνπζηνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο
Πεγή: Ηιίαο Β. Μεδίλαο, «Οη ζπλαγσγέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βέξνηαο»,1997

Αεξνθσηνγξαθία ηεο πεξηνρήο κεηά ηελ θαηαζηξνθή
Πεγή:http://el.wikipedia.org
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Φάξηεο ηεο ππξίθαπζηεο δώλεο
Πεγή:http://el.wikipedia.org

Πεγή: Κσζηήο Κνςηδάο, « Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο “Μέζα από ηηο θαξη-πνζηάι 1886-1917”»,1989
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«Ο Ι. Νερακά θαη ν Δ. απόξηα γξάθνπλ όηη θαηαζηξάθεθαλ 34 ζπλαγσγέο
θαη ζώζεθαλ κόλν ηξεηο. Γλσξίδνληαο ηα όξηα ηεο ππξίθαπζηεο δώλεο,
κπνξνύκε λα πνύκε κε βεβαηόηεηα όηη ζώζεθαλ νη ζπλαγσγέο ησλ ζπλνηθηζκώλ
Βαξώλνπ Υηξο θαη Καιακαξηάο θαη ε ζπλαγσγή «Beth Saul». Από ηηο ππόινηπεο
ζπλαγσγέο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο ζα πξέπεη λα ζώζεθε κόλν ε «Evora», αθνύ
ε ππξθαγηά δελ έθζαζε κέρξη ηε ζέζε όπνπ βξηζθόηαλ. ιεο νη ππόινηπεο 31
ζπλαγσγέο ηζηνξηθέο ζπλαγσγέο θαζώο θαη νη λεόηεξεο δε γιίησζαλ από ηελ
θαηαζηξνθή. Καη κόλν ηξεηο απ’ απηέο, ε «Kiana», ε «Aschkenaz» θαη ε «Beth
El», μαλαθηίζηεθαλ ζηε ζέζε πνπ θαηείραλ πξηλ από ηελ ππξθαγηά. Οη
πεξηζζόηεξεο από ηηο ππόινηπεο κεηαθέξζεθαλ ζηνπο ζπλνηθηζκνύο πνπ
ηδξύζεθαλ γηα ηνπο ρηιηάδεο αζηέγνπο ή ζηελ πεξηνρή ησλ εμνρώλ κε ηνλ ήδε
ππθλό Δβξατθό πιεζπζκό ηεο. Δθεί, γύξσ από ην λέν θηίξην ησλ Κνηλνηηθώλ
ππεξεζηώλ θαη ηελ «Beth Saul» πνπ έγηλε ηώξα θεληξηθή ζπλαγσγή,
κεηαηνπίζηεθε θαη ην επίθεληξν ηεο Κνηλόηεηαο.
Η «Δts-ha-Haim» αλνηθνδνκήζεθε ζηνλ ζπλνηθηζκό ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο,
απέλαληη από ηα ζπκκαρηθά λεθξνηαθεία. Η «Beth Aaron» , ε «Provansa» θαη ε
«Salom» επαληδξύζεθαλ ζην ζπλνηθηζκό «Ρεδή Βαξδάξ» θνληά ζηελ
Ξεξνθξήλε. Η «Liviath Hen» θαη ε «Kastylia» βξέζεθαλ ζην ζπλνηθηζκό ηεο
Καιακαξηάο. Η «Mayor Cenyo» ήηαλ ηώξα ε ζπλαγσγή ηνπ ζπλνηθηζκνύ «6» θαη
ε «Otrando» ηνπ ζπλνηθηζκνύ «Καξαγάηο», ιίγν πην πάλσ από ηελ Αλάιεςε.
Με ην όλνκα «Σαικνύδ Σνξά» ηδξύζεθαλ δύν πξνζεπρεηήξηα˙ ζην ζπλνηθηζκό
Β. Υηξο θαη ζηελ νδό Δδκόλδνπ Ρνζηάλ. κσο ε άιινηε κεγάιε ζπλαγσγή,
όπσο θαη ε «Aragon», δελ αλνηθνδνκήζεθαλ. Μηθξνί επθηήξηνη νίθνη ζηέγαζαλ
ηηο ηζηνξηθέο ζπλαγσγέο «Estrung»(νδόο Κάιβνπ), «Portugal» (πάξνδνο
Καζζάλδξνπ), «Lisbon Hadas» (Β. ιγαο 74), «Gerus Sefarad»( Πηνιεκαίσλ),
«Ar Gavoa»(Υαξηιάνπ), «Sisilya Yasan»(νδόο Ρνγθνηή), «Katalan Hadas» θαη
«Mayor»(νδόο Βειηζζαξίνπ), «Sisilya Hadas» (νδόο αξαληαπόξνπ 13), «Neve
Salom»(νδόο Καζηνξηάο). Άιιεο ζπλαγσγέο κεηαθέξζεθαλ ζε θνηλνηηθά θηήξηα
πνπ γιίησζαλ από ηελ ππξθαγηά. Η «Neve Zedek» κεηαθέξζεθε ζηελ ηεξαηηθή
ζρνιή ηεο νδνύ πάξηεο 49, ε «Ismael» ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ «Μηζξάρε»
(Κύπξνπ 8), ε «Italya Hadas» ζε κηθξό πξνζεπρεηήξην ηεο λέαο ζπλαγσγήο
«Sarfati»(Πηηηαθνύ-Θάιεηνο), ε «Mograbis» ζην κηθξό επθηήξην νίθν ηνπ
πξναπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ «Υηξο», ε «Italya Yasan» ζηε ζρνιή «Νηζζήκ» ηεο
νδνύ Βειηζζαξίνπ.(…)

Σνπνγξαθηθό ζρέδην ησλ εβξατθώλ ζπλνηθηώλ ηεο Θεζζαινλίθεο πξηλ ην 1917, ππό Αικπέξην Ναξ, 1500-1917,
Θεζζαινλίθε, Μνπζείν Ιζξαειηηηθήο Κνηλόηεηαο

41

Ιδξύζεθαλ επίζεο θαη νξηζκέλεο θαηλνύξηεο ζπλαγσγέο από ηηο νπνίεο νη
ζεκαληηθόηεξεο ήηαλ:
1. Η ζπλαγσγή «Yeniserli». Ιδξύζεθε κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917 από
Ιζξαειίηεο ηεο Θεζζαιίαο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε.
Βξηζθόηαλ ζηελ νδό Πξνκεζέσο.
2. Η ζπλαγσγή «Sarfati»(Πηηηαθνύ-Θάιεηνο). Ιδξύζεθε ην 1921.(…)

Η ζπλαγσγή «Sarfati»
Πεγή: Ηιίαο Β. Μεδίλαο, «Οη ζπλαγσγέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βέξνηαο»,1997

3.

Η ζπλαγσγή «Beth Israel». Δγθαηληάζηεθε ην 1923. Βξηζθόηαλ ζην κεγάιν
νηθηζκό 0.151 θαη εμππεξεηνύζε ηηο ιαηξεπηηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ
ηνπ»(Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.112-114).

Πεγή: Αικπέξηνο Ναξ, «Κεηκέλε επί αθηήο ζαιάζζεο…», 1997
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4. Η ζπλαγσγή ησλ «Μνλαζηεξησηώλ»(πγγξνύ 35), «Η ζπλαγσγή
Μνλαζηεξησηώλ ηδξύζεθε κε δσξεά ηεο Ίληαο Αξνέζηε θαη αθηεξώζεθε ζηε
κλήκε ηνπ ζπδύγνπ ηεο Ιζαάθ. ηελ αλέγεξζή ηεο ζπλέβαιιαλ επίζεο κε
δσξεέο θαη νηθνγέλεηεο πνπ θαηάγνληαλ από ην Μνλαζηήξη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο
θαη είραλ εγθαηαζηαζεί ζηε Θεζζαινλίθε κεηά ηνπο Βαιθαληθνύο πνιέκνπο
(1912-13) θαη ηνλ Α' παγθόζκην πόιεκν (1914-18).Η ζεκειίσζε ηεο πλαγσγήο
Μνλαζηεξησηώλ έγηλε ην 1925. Οη εξγαζίεο γηα ηελ αλνηθνδόκεζή ηεο θξάηεζαλ
δύν ρξόληα. Σα εγθαίληά ηεο έγηλαλ ζηηο 27 Δινύι 5687 (1927) από ηνλ ηόηε
ηνπνηεξεηή ηεο Αξρηξαββηλείαο Θεζζαινλίθεο Υάτκ Ραθαέι Υακπίκπ.
ηε δηάξθεηα ηεο Ναδηζηηθήο Καηνρήο, ε πλαγσγή Μνλαζηεξησηώλ ήηαλ ην
επίθεληξν ην γθέην πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην θέληξν η εο Θεζζαινλίθεο»
(www.hri.org, Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα Θεζζαινλίθεο).

Πεγή: Ηιίαο Β. Μεδίλαο, «Οη ζπλαγσγέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βέξνηαο»,1997

«Η Διιεληθή θπβέξλεζε, πνπ αθνινύζεζε πνιηηηθή ηνπ εμειιεληζκνύ ηεο
πόιεο, ήηαλ πξόζπκε λα απνδεκηώζεη ηνπο Δβξαίνπο, ησλ νπνίσλ ηα ζπίηηα
είραλ θαηαζηξαθεί, αιιά αξλήζεθε λα ηνπο επηηξέςεη λα επηζηξέςνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλα κέξε ηεο πόιεο, αλαγθάδνληαο πνιινύο απ’ απηνύο λα
εγθαηαιείςνπλ ηε ρώξα θαη λα κεηαλαζηεύζνπλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ
Αγγιία, ηε Γαιιία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Αιεμάλδξεηα»(www.jmth.gr , Ιζξαειηηηθό
Μνπζείν Θεζζαινλίθεο). «Η εγθαηάζηαζε ησλ ππξνπαζώλ ζηα πξνάζηηα ζα
επέηξεπε επηπιένλ ζηελ θπβέξλεζε λα δηαγξάςεη κηα θαη έμσ ηνλ εβξατθό
ραξαθηήξα ηνπ θέληξνπ. Δίλαη εμάιινπ ζεκαληηθό ην όηη από ηηο επηά λέεο

43

ζπλνηθίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνπο ππξνπαζείο (ηέζζεξηο από ηε Γεκαξρία
θαη ηελ Πνιηηεία θαη ηξεηο από ηελ θνηλόηεηα) κηα κόλν βξηζθόηαλ ζην θέληξν ηεο
πόιεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηαμύ ηνπ 1917 θαη 1920, νη δεκνηηθέο αξρέο έθηηζαλ
πξόρεηξα παξαπήγκαηα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θέληξνπ ζηνλ ζπλνηθηζκό
Αγγειάθε θαη θνληά ζην ζηαζκό ηνπ ηξακ ηνλ ζπλνηθηζκό αξ. “6” , όπνπ
βξηζθόηαλ ην ζπκκαρηθό γαιιηθό ζηξαηησηηθό λνζνθνκείν πνπ παξαρσξήζεθε
γηα ηνλ ζθνπό απηό. Η πνιηηεία αλέιαβε ηελ νηθνδόκεζε ησλ ζπλνηθηώλ ζηελ
Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Βαξδάξη, ακθόηεξεο ζηελ πύιε ηνπ Βαξδαξίνπ.
Παξάιιεια , ε Κνηλόηεηα έθηηζε ζπλνηθία ζηα Καξαγάηζηα, θνληά ζηηο Δμνρέο ή
ηε ζεκεξηλή Βαζηιίζζεο ιγαο, θαη γηα ηνλ ίδην ζθνπό ηεο παξαρσξήζεθαλ ην
κηθξό ξώζηθν λνζνθνκείν Nerechkine , πνπ άλεθε ζηνλ γαιιηθό Δξπζξό
ηαπξό, θαζώο θαη ην ηεξάζηην λνζνθνκείν 151, πνπ άλεθε ζηνλ ηηαιηθό
ζηξαηό»(Ρέλα Μόιρν,2000,ζει.130).

Πεγή: Ρέλα Μόιρν, «Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο, 1856-1919: Μία ηδηαίηεξε θνηλόηεηα»,2001

Πεγή: Αικπέξηνο Ναξ, «Κεηκέλε επί αθηήο ζαιάζζεο…», 1997
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Πεγή: Ηιίαο Β. Μεδίλαο, «Οη ζπλαγσγέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βέξνηαο»,1997

«Γπζηπρώο, ε πξόνδνο πνπ επηηεύρζεθε από ηελ Κνηλόηεηα θαηά ηηο δύν
πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ αηώλα ζηακάηεζε εμαηηίαο ηεο ππξθαγηάο ηνπ 1917. (…)Η
θαζνιηθή έμνδνο ηνπ εβξατθνύ, ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό, πιεζπζκνύ ζηα
πξνάζηηα έθιεηζε έλα ζεκαληηθό θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ
από ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηώλα είρε κεηαηξαπεί ζε εβξατθή κεηξόπνιε»(Ρέλα
Μόιρν,2000,ζει.120).

Η δεθαεηία ηνπ 1920
«Σν 1922, ζεζπίζηεθε έλαο λόκνο (236), ν νπνίνο ππνρξέσλε όινπο ηνπο
θαηνίθνπο ηεο Θεζζαινλίθεο λα κελ εξγάδνληαη ηελ Κπξηαθή, γεγνλόο πνπ
πξνθάιεζε αθόκα έλα θύκα κεηαλάζηεπζεο ησλ Δβξαίσλ πνπ ήζειαλ λα
θξαηήζνπλ ην άββαην σο εκέξα αξγίαο. Οξηζκέλνη πήγαλ ζηελ Παιαηζηίλε ελώ
ηελ ίδηα επνρή νη πεξηζζόηεξνη κεηαλάζηεπζαλ ζην Παξίζη, όπνπ ίδξπζαλ κηα
ζεκαληηθή θνηλόηεηα»( www.jmth.gr , Ιζξαειηηηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο).
Δπηπιένλ, «ε καδηθή εγθαηάζηαζε 100000 Διιήλσλ πξνζθύγσλ ζηε πόιε κεηά
ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ε πίεζε πνπ αζθνύλ ζηε ηνπηθή θαη θεληξηθή
εμνπζία, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 ζα αλαγθάζνπλ
κεγάιν αξηζκό Δβξαίσλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε γελέηεηξα ηνπο θαη λα
πξνζπαζήζνπλ λα μαλαθηηάμνπλ ηε δσή ηνπο ζε λέεο ρώξεο ππνδνρήο, ζηηο
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Η.Π.Α., ζηε Γαιιία θαη ζηε Παιαηζηίλε»(Γελειάβα-Δμαδάθηπινπ
Γηαζεκή,2010,ζει.15).

Η δεθαεηία ηνπ 1930 - ν εκπξεζκόο ηνπ Κάκπει
«Σνλ Ινύλην ηνπ 1931,κέιε ηεο θαζηζηηθήο νξγάλσζεο Δ.Δ.Δ. (Δζληθήο
Έλσζεο Διιάδνο) βάδνπλ θσηηά ζηνλ εβξατθό ζπλνηθηζκό Κάκπει, κεηά από
δηαθνηλνηηθέο εληάζεηο θαη έληνλε αληηεβξατθή πξνπαγάλδα από νξηζκέλε
κεξίδα ηνπ ηύπνπ θαη ηδηαίηεξα από ηελ εθεκεξίδα “Mαθεδνλία”»(ΓελειάβαΔμαδάθηπινπ Γηαζεκή,2010,ζει.15). πσο αλαθέξεη ν Μ. Mazower, ζηνλ
ζπλνηθηζκό Κάκπει δηέκελαλ 220 θησρέο εβξατθέο νηθνγέλεηεο πνπ είραλ
κεηαθνκίζεη εθεί κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ 1917 θαη βξηζθόηαλ ζηελ
πεξηνρή Νηεπό. « Μεηά ην πνγθξόκ ηνπ Κάκπει, αθνινύζεζαλ αλάινγα
επεηζόδηα θαη ζην ζπλνηθηζκό 151 θαη ζηε ζπλνηθία Υαξηιάνπ, όπνπ
πνιηόξθεζαλ ηε ζπλαγσγή, αιιά νη θάηνηθνη θαηάθεξαλ λα απνθξνύζνπλ ηνπ
επηηηζέκελνπο .(…) Πνιιέο εβξατθέο νηθνγέλεηεο αλαγθάδνληαη λα κεηαθνκίζνπλ
θνληά ζην θέληξν ηεο πόιεο γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα δηακέλνληαο ζε ζρνιεηά ή
άιια θηήξηα ηεο θνηλόηεηαο θαη πνιινί αλαγθάδνληαη λα κεηαλαζηεύζνπλ ζηελ
Παιαηζηίλε θαη ζηε Γαιιία κε απνηέιεζκα λα απνδπλακσζεί ε εβξατθή
θνηλόηεηα.(…)
Παξόια απηά, ν εβξατθόο πιεζπζκόο ηεο Θεζζαινλίθεο ηελ ηξίηε
κεηαπειεπζεξσηηθή δεθαεηία αλέξρεηαη ζηηο 50000 θαη απνηειεί ην 20% ησλ
θαηνίθσλ ηεο πόιεο.(…) Από ην 1936 έσο ην 1941, ηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο
ηνπ Μεηαμά, ππήξμαλ ρξόληα ζρεηηθήο εξεκίαο γηα ηνπο Ιζξαειίηεο ηεο
Διιάδνο»(Γελειάβα-Δμαδάθηπινπ Γηαζεκή,2010,ζει.15-16).

Καηνηθία ζηε ζπλνηθία Κάκπει γύξσ ζην 1930.
Πεγή: Ηιίαο Β. Μεδίλαο, «Οη ζπλαγσγέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βέξνηαο»,1997
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Γεθαεηία ηνπ 1940, ν πόιεκνο
«ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν ην 1940-41,12898 Έιιελεο Δβξαίνη ζην
ζξήζθεπκα, νη πεξηζζόηεξνη Θεζζαινληθείο, ζα πνιεκήζνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπ
ειιεληθνύ ζηξαηνύ(343 ήηαλ αμησκαηηθνί). Από απηνύ 513 ζα ζθνησζνύλ θαη
3743 ζα ηξαπκαηηζζνύλ. Μεξηθνί ζα ζπλερίζνπλ θαη ζηελ αληίζηαζε»
(Γελειάβα-Δμαδάθηπινπ Γηαζεκή,2010,ζει.16).
Σν Οινθαύησκα
«Οη πξώηεο ζηξαηησηηθέο θάιαγγεο ησλ Γεξκαλώλ κπήθαλ ζηε Θεζζαινλίθε
ζηηο 9 Απξηιίνπ 1941(…). ηηο 15 Απξηιίνπ ζπλειήθζε όιν ην Γηνηθεηηθό
ζπκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο θαη έγηλε επηδξνκή ζηα γξαθεία ηεο Κνηλόηεηαο. Οη
Γεξκαλνί δηόξηζαλ έλα λέν πξόεδξν γηα ηελ θνηλόηεηα γηα λα κεηαδίδεη ηηο
εληνιέο ηνπο.
Οη δησγκνί άξρηζαλ ζε ζπγθαιπκκέλε κνξθή, όπσο άιισζηε ζπλήζηδαλ νη
Ναδί: Ξεθίλεζαλ ην θαινθαίξη ηνπ 1942 (11 Ινπιίνπ, εκέξα άββαην θαη
ζπλερίζηεθαλ επί ηέζζεξηο εκέξεο), όηαλ όινη νη άληξεο Δβξαίνη ειηθίαο από 18
έσο 45 δηαηάρζεθαλ λα παξνπζηαζηνύλ ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο γηα λα
επηζηξαηεπηνύλ γηα θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία. Σε ζπγθεθξηκέλε κέξα, 6.0007.000 απ’ απηνύο ζπγθεληξώζεθαλ καδί θάησ από ηνλ θαπηό ήιην κέρξη ην
απόγεπκα, πεξηθπθισκέλνη από ζηξαηηώηεο κε απηόκαηα όπια. Πνιινί
ζηάιζεθαλ ακέζσο ζε πεξηνρέο πνπ ηηο κάζηηδε ε εινλνζία, όπνπ δνύιεπαλ
δέθα ώξεο ηελ εκέξα κε πνιύ ιίγν θαγεηό. Μέζα ζε δέθα εβδνκάδεο ην 12%
από απηνύο πνπ νδεγήζεθαλ εθεί, είρε πεζάλεη. Μεηά από παξαηεηακέλεο
δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηελ Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα Θεζζαινλίθεο, νη Γεξκαλνί
ηειηθά ζπκθώλεζαλ λα απαιιάμνπλ ηνπο Δβξαίνπο από ηελ θαηαλαγθαζηηθή
εξγαζία κε αληάιιαγκα σο ιύηξα ην πνζό ησλ δπόκηζη δηζεθαηνκκπξίσλ
δξαρκώλ, έλα εμσθξεληθό πνζό γηα εθείλε ηελ επνρή, ην νπνίν ε θνηλόηεηα
ζπγθέληξσζε κε ηεξάζηηεο δπζθνιίεο.
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Φσηνγξαθίεο από ηε ζπγθέληξσζε ησλ αλδξώλ Δβξαίσλ ειηθίαο 18-45 ζηηο 11
Ινπιίνπ 1942
Πηγθ:

http://el.wikipedia.org

Πεγή: Αικπέξηνο Ναξ, «Κείκελε επί αθηήο ζαιάζζεο…», 1997

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1942, ην αξραίν εβξατθό λεθξνηαθείν πνπ πεξηειάκβαλε
πεξίπνπ 500.000 ηάθνπο θαη ρξνλνινγνύηαλ ζίγνπξα από ηνλ 15ν αηώλα,
απαιινηξηώζεθε θαη έηζη έγηλε ιαηνκείν γηα νιόθιεξε ηελ πόιε. Σαθόπιαθεο
αλεθηίκεηεο ηζηνξηθήο αμίαο αθαηξέζεθαλ, αλεμάξηεηα από ηελ παιαηόηεηά ηνπο
θαη κέρξη πξηλ ιίγν θαηξό ζα κπνξνύζε λα ηηο αληηθξίζεη θαλείο ζθόξπηεο ζε όιε
ηελ πόιε σο πιάθεο πεδνδξνκίνπ»( www.jmth.gr,Ιζξαειηηηθό Μνπζείν
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Θεζζαινλίθεο). «Ωζηόζν, όπσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ν Pierron “ε κνίξα ησλ
δσληαλώλ ζα απνδεηρζεί αθόκε πην δξακαηηθή, αθνύ ειάρηζηνη από απηνύο ζα
πεζάλνπλ από θπζηνινγηθά αίηηα θαη ζα ηαθνύλ ζηε καθεδνληθή γε”»(ΓελειάβαΔμαδάθηπινπ Γηαζεκή,2010,ζει.17).

Πεγή: Κσζηήο Κνςηδάο, « Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο “Μέζα από ηηο θαξη-πνζηάι 1886-1917”»,1989

Πεγή: Κσζηήο Κνςηδάο, « Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο “Μέζα από ηηο θαξη-πνζηάι 1886-1917”»,1989
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Πεγή: Κσζηήο Κνςηδάο, « Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο “Μέζα από ηηο θαξη-πνζηάι 1886-1917”»,1989

«’ απηό ην ζηάδην, νη Γεξκαλνί αληηθαηέζηεζαλ ηνλ πξόεδξν ηεο θνηλόηεηαο,
πνπ απηνί είραλ ηνπνζεηήζεη όηαλ εηζέβαιαλ ζηελ πόιε, κε ην Ραβίλν Γξα Σζβη
Κόξεηο, πνπ δελ ήηαλ γεγελήο Θεζζαινληθηόο. Η θνηλόηεηα ήιπηδε όηη εθόζνλ
εθείλνο κηινύζε Γεξκαληθά, ζα κπνξνύζε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθόο ζηηο
ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηηο Γεξκαληθέο αξρέο. Ο ίδηνο είρε πεηζηεί όηη κε ηελ πεηζήληα
ζπκκόξθσζε, νη Ναδί ζα κπνξνύζαλ λα θαηεπλαζηνύλ. Σόηε πηα, κε ηε δηπιή
ηδηόηεηα ηνπ Ραβίλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ, όρη κόλν εθηεινύζε όιεο ηηο εληνιέο ησλ
Γεξκαλώλ, αιιά θαη παξόηξπλε ηελ θνηλόηεηά ηνπ λα ππαθνύζεη.
ηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 1943, θαηέθηαζε ζηε Θεζζαινλίθε κία επηηξνπή κε
επηθεθαιήο ηνλ Νηίηεξ Βηζιηηζέλη θαη ηνλ Αιόηο Μπξύλεξ γηα λα ζέζεη ζε
εθαξκνγή ηνπο θπιεηηθνύο λόκνπο. Γύν κέξεο αξγόηεξα δόζεθε ε δηαηαγή πνπ
ππνρξέσλε ηνπο Δβξαίνπο λα θνξέζνπλ ην θίηξηλν Άζηξν ηνπ Γαπίδ. Σα
θαηαζηήκαηα θαη ηα γξαθεία ηνπο έπξεπε λα ζεκαδεπηνύλ κε παξόκνην ηξόπν.
Μεξηθέο πεξηνρέο πνπ θαηνηθνύληαλ σο επί ην πιείζηνλ από Δβξαίνπο
πεξηθιείζηεθαλ. Ήηαλ ε πξώηε θνξά ζε ζρεδόλ 2.000 ρξόληα πνπ νη Δβξαίνη
ηεο Θεζζαινλίθεο αλαγθάζηεθαλ λα κείλνπλ ζε γθέην. Η έλλνηα ησλ γθέην δελ
ήηαλ γλσζηή γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο κέρξη εθείλε ηελ εκέξα.
πνηνο Δβξαίνο άιιαδε θαηνηθία ρσξίο άδεηα ζεσξνύηαλ ιηπνηάθηεο θαη ηνλ
ππξνβνινύζαλ ελ ςπρξώ. Καλέλαο Δβξαίνο δελ επηηξεπόηαλ λα θπθινθνξεί
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ζηνπο δξόκνπο κεηά ηε δύζε ηνπ ήιηνπ. Καλέλαο Δβξαίνο δελ επηηξεπόηαλ λα
ρξεζηκνπνηεί ην ηειέθσλν. Καλέλαο Δβξαίνο δελ επηηξεπόηαλ λα ρξεζηκνπνηεί
ην ηξακ.
Μηζό αηώλα πξηλ, ν Βαξόλνο ληε Υηξο είρε πιεξώζεη γηα ηελ θαηαζθεπή
νξηζκέλσλ κηθξώλ ζπηηηώλ θνληά ζην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό(…). Απηό έκειε λα
είλαη ην ζθεληθό ηεο νξηζηηθήο ηξαγσδίαο. Σξηαθόζηα άδεηα βαγόληα ηξέλνπ
παξαηαγκέλα ζηηο γξακκέο πεξίκελαλ ηα ζύκαηα. Σν πξσί ηεο 14εο Μαξηίνπ, νη
θάηνηθνη ηνπ ζπλνηθηζκνύ Βαξόλνπ Υηξο δηαηάρζεθαλ λα ζπγθεληξσζνύλ ζηελ
ηνπηθή ηνπο ζπλαγσγή, όπνπ ελεκεξώζεθαλ από ην Ραβίλν Κόξεηο όηη
επξόθεηην λα κεηαθεξζνύλ ζηελ Πνισλία. Σνπο είπε όηη ζα έβξηζθαλ έλα λέν
ζπηηηθό εθεί, αλάκεζα ζε δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο. Σν επόκελν πξσί, νη θάηνηθνη
ηνπ ζπλνηθηζκνύ ζπγθεληξώζεθαλ θαη ηνπο νδήγεζαλ κέρξη ην ζηαζκό. Σνπο
έβαιαλ ζηα βαγόληα πνπ ζύληνκα ππεξθνξηώζεθαλ δύν θνξέο απ’ όζν
ρσξνύζαλ, ηα έθιεηζαλ, κεηά ηα ζθξάγηζαλ θαη γξακκή γηα ηελ Πνισλία. Ο
ζπλνηθηζκόο Βαξόλνπ Υηξο ήηαλ ηώξα άδεηνο θαη έηνηκνο λα παξαιάβεη άιιε
απνζηνιή. Μεξηθέο ώξεο αξγόηεξα ην γθέην Αγία Παξαζθεπή πεξηθπθιώζεθε
θαη νη θάηνηθνί ηνπ δηαηάρζεθαλ λα εηνηκαζηνύλ γηα λα θύγνπλ ζε είθνζη ιεπηά.
Μεηά ηνπο νδήγεζαλ ζην ζπλνηθηζκό Υηξο πεδνί, ρσξίο λα ππνινγίζνπλ
ειηθησκέλνπο, παηδηά, άξξσζηνπο, αλάπεξνπο, όπνπ ηνπο ζπλάληεζαλ ηελ
επόκελε κέξα Δβξαίνη από άιιε πεξηνρή. ηηο 17 Μαξηίνπ κία αθόκα απνζηνιή
έθπγε πξνο ην βνξξά, ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε ηελ πξνεγνύκελε. Από θείλε ηε
κέξα νη ζθελέο απηέο επαλαιακβαλόληνπζαλ, θαζώο νκάδεο εξρόληνπζαλ ζην
ζπλνηθηζκό Υηξο θαη γίλνληαλ απνζηνιέο πνπ έθεπγαλ πξνο ην βνξξά. ια απηά
ηα ηξέλα, ην έλα πίζσ απ’ η’ άιιν, θαηεπζύλζεθαλ ζηα δηαβόεηα ζηξαηόπεδα
ζπγθέληξσζεο Άνπζβηηο θαη Μπίξθελάνπ. Μέζα ζηνπο επόκελνπο ιίγνπο κήλεο,
λέεο απνζηνιέο έθηαζαλ από ηνπο δηάθνξνπο Δβξατθνύο πλνηθηζκνύο ηεο
πόιεο θαη ζηάιζεθαλ ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο ηνπ Άνπζβηηο θαη ηνπ
γεηηνληθνύ Μπίξθελάνπ. Η ηειεπηαία(ε 18ε) απνζηνιή έθπγε ζηηο 7 Απγνύζηνπ
ηνπ 1943.
43.850 Δβξαίνη, δειαδή ην 95% ηνπ Δβξατθνύ πιεζπζκνύ, απειάζεθαλ από ηε
Θεζζαινλίθε ζ’ απηνύο ηνπο κήλεο. ρεδόλ όινη εζηάιεζαλ θαη’ επζείαλ ζηελ
Πνισλία, όπνπ θαη ζαλαηώζεθαλ. Πνιύ ιίγνη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο βξήθαλ
θαηαθύγην ζηε γύξσ ύπαηζξν, πξνζρσξώληαο ζηελ αληίζηαζε, ή ζηελ Αζήλα,
όπνπ κεγάιν πνζνζηό ηνπ Δβξατθνύ πιεζπζκνύ ζώζεθε ράξε ζηε βνήζεηα ηνπ
ρξηζηηαληθνύ πιεζπζκνύ»( www.jmth.gr ,Ιζξαειηηηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο).
«Ο αξηζκόο ησλ εθηνπηζκέλσλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο πεγεο. 46061
ζύκθσλα κε ηα αξρεία ησλ Διιεληθώλ ηδεξνδξόκσλ θαη 48774 ζύκθσλα κε ηα
ελαπνκείλαληα αξρεία ηνπ Άνπζβηηο-Μπεξγθελάνπ κόλν από ηε Θεζζαινλίθε.
Ο Ιάθσβνο Υαληαιί γξάθεη όηη εθηνπίζηεθαλ ζπλνιηθά 42830 Δβξαίνη»
(Γελειάβα-Δμαδάθηπινπ Γηαζεκή,2010,ζει.18).
«Οη Ναδί ζα ιεειαηήζνπλ κεζνδηθά όιεο ηηο ζπλαγσγέο ηεο πόιεο. Θα ηηο
γπκλώζνπλ από θάζε πνιύηηκν ζηνιίδη θαη αθηέξσκα θαη ζα θαηαζηξέςνπλ κε
καλία ηνπο πάππξνπο ηνπ Νόκνπ. Κη όηαλ ην εγρείξεκα ηνπ αθαληζκνύ ησλ
αλζξώπσλ νινθιεξσζεί κε επηηπρία, νη λαδί ζα θαηαζηξέςνπλ κεζνδηθά θαη ηηο
έξεκεο πηα ζπλαγσγέο. Γύν από απηέο, ε “Beth Saul” θαη ε “Beth Israel”, ζα
αλαηηλαρηνύλ ζπζέκεια ιίγεο κόλν κέξεο πξηλ ηελ απειεπζέξσζε.
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Δβξατθό θηίξην πνπ αλαηηλάρζεθε από ηνπο Γεξκαλνύο κεηά ηνλ εθηνπηζκό ηνπ
εβξατθνύ πιεζπζκνύ ηεο Θεζζαινλίθεο. Η θσηνγξαθία πηζαλόηαηα
ρξνλνινγείηαη κεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
Πεγή: Ηιίαο Β. Μεδίλαο, «Οη ζπλαγσγέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βέξνηαο»,1997

Θα ζσζεί κόλν ε ζπλαγσγή ησλ “Μνλαζηεξησηώλ” ράξε ζηνλ Δξπζξό ηαπξό
πνπ ηε ρξεζηκνπνηνύζε γηα απνζήθε.
Δθεί ζα θαηαθύγνπλ, κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ θαηαθηεηή νη ειάρηζηνη πνπ
ζώζεθαλ. Κη από θεη ζα μεθηλήζεη ην έξγν ηεο αλόξζσζεο κηαο ηζηνξηθήο
Κνηλόηεηαο πνπ είρε λσπέο ηηο πιεγέο από ηελ απώιεηα ηνπ 96% ησλ κειώλ
ηεο.
Η ζπλαγσγή “Μνλαζηεξησηώλ” εμαθνινπζεί λα είλαη ν θεληξηθόο λαόο ησλ
Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο κέρξη ζήκεξα»(Αικπέξηνο Ναξ,1997,ζει.115).
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Σπλαγσγή «Μνλαζηεξησηώλ»
Πεγή: Ρέλα Μόιρν θαη Βίικα Υαζηάνγινπ-Μαξηηλίδε, «Ιζηνξία θαη αμηνζέαηα ησλ Δβξαίσλ ζηε
Θεζζαινλίθε»,2011

H επηζηξνθή θαη ε αλαζύληαμε
«Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1944, ε Θεζζαινλίθε επαλαθηήζεθε από ηηο Διιεληθέο θαη
ηηο πκκαρηθέο δπλάκεηο. Μηα ρνύθηα Δβξαίνη επέζηξεςαλ ζηελ πόιε ηεο
νπνίαο ε ηζηνξία είρε ζπλπθαλζεί ηόζν ζηελά κε ηε δηθή ηνπο γηα 2.000 ρξόληα.
Βξήθαλ ηα ζπίηηα ηνπο θαηεηιεκκέλα, ηελ πεξηνπζία ηνπο ιεειαηεκέλε, όιεο
εθηόο από δύν ή ηξεηο – από ηηο 19- ζπλαγσγέο θαηεζηξακκέλεο, ην πέληε
αηώλσλ παιαηό λεθξνηαθείν ηνπο λα ρξεζηκνπνηείηαη αθόκα σο ιαηνκείν.
Αλάκεζα ζηα ραιάζκαηα νη ελαπνκείλαληεο μαλάξρηζαλ ηε δσή ηνπο απ’ ηελ
αξρή»( www.jmth.gr – Ιζξαειηηηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο).
Μεηά ηελ απειεπζέξσζε πξώηνη ζα επηζηξέςνπλ ζηε Θεζζαινλίθε, όζνη
ήζαλ ζηελ αληίζηαζε θαη εθείλνη πνπ θξύθηεθαλ ζε άιιεο πόιεηο.(…) Σν Μάξηε
ηνπ 1945 άξρηζαλ λα επηζηξέθνπλ νη ειάρηζηνη επηδώληεο από ηα ζηξαηόπεδα.
πλνιηθά επέζηξεςαλ 1157 “Πνισλνί” όπσο ηνπο απνθαινύζαλ όζνη δελ
πήγαλ ζηα ζηξαηόπεδα. Σν 1945 ήηαλ γξακκέλνη ζηα αξρεία ηεο Κνηλόηεηαο
1908 άηνκα. Οη πεξηζζόηεξνη ήζαλ λένη θαη άγακνη.
Η κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ραξαθηεξίζηεθε από κία νδπλεξή πξνζπάζεηα
αλαζπγθξόηεζεο ηεο εβξατθήο δσήο. Οη άλζξσπνη ρσξίο νηθνγέλεηεο νη
πεξηζζόηεξνη θαη κε θινληζκέλε ηελ πγεία ηνπο, ρσξίο ηηο πεξηνπζίεο ηνπο
μεθίλεζαλ αξρηθά κηα πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο θαη θαηόπηλ
δηεθδίθεζεο ησλ πεξηνπζηώλ ηνπο(…)
Σν αζηαζέο πνιηηηθό θιίκα θαη ε ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηεξρόηαλ ε
Διιάδα , δπζθόιεπε αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο δσήο ηνπο γηα
απηό πνιινί Δβξαίνη ηε δεθαεηία ηνπ 1950 κεηαλάζηεπζαλ , θπξίσο ζηε Γαιιία,
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ζηηο Η.Π.Α. θαη ζην Ιζξαήι.(…)Από ηηο αξρέο ηνπ 1950 θαη κεηά επηρεηξήζεθε
ζπζηεκαηηθόηεξα ε αλαζπγθξόηεζε ηεο θνηλόηεηαο ε νπνία γύξσ ζηα 1956,
νπόηε ππήξμε θαη ην ηειεπηαίν κεηαλαζηεπηηθό θύκα, ζηαζεξνπνηήζεθε
δεκνγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά»(Γελειάβα-Δμαδάθηπινπ Γηαζεκή,2010,ζει.18-19).
«Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, ε Κνηλόηεηα ρξεζηκνπνηεί ην λέν λεθξνηαθείν ηεο
ζηελ πεξηνρή ηεο ηαπξνύπνιεο, ην νπνίν ηεο παξαρσξήζεθε ην 1938. Δθεί
κεηαθέξζεθαλ θάπνηα κάξκαξα ηνπ παιηνύ λεθξνηαθείνπ πνπ δηαζώζεθαλ θη
εθεί έρεη αλεγεξζεί έλα κλεκείν ησλ ζπκάησλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο.(…)

Πεγή:http://www.hri.org

Σνλ Ινύλην ηνπ 1978, ε ζπλαγσγή ησλ “Μνλαζηεξησηώλ” ππέζηε ζνβαξέο
θαηαζηξνθέο από ην κεγάιν ζεηζκό πνπ έπιεμε ηελ πόιε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο
ζηακάηεζε κέρξη λα νινθιεξσζνύλ νη ιεπηέο επεκβάζεηο ηεο αλαζηήισζήο ηεο.
ήκεξα ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εμππεξεηώληαο ηηο ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο ηνπ
εβξατζκνύ ηεο Θεζζαινλίθεο»(www.hri.org, Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα
Θεζζαινλίθεο).

54

πλαγσγή «Μνλαζηεξησηώλ»
πεγή: «Οη εβξατθέο Κνηλόηεηεο ζηελ Διιάδα»,1ν Δληαίν Πεηξακαηηθό Λύθεην Αζελώλ «Γελλάδεην»,2005

Δπηπιένλ, εθηόο από ηε ζπλαγσγή ησλ «Μνλαζηεξησηώλ» ππάξρνπλ δύν
αθόκα ζπλαγσγέο, ε ζπλαγσγή Γηάλη Λεδηθαξόλ θαη ε κηθξή ζπλαγσγή
Γηνπζνύα Αβξαάκ Σαιέκ ζην γεξνθνκείν ηεο Ιζξαειηηηθήο Κνηλόηεηαο «ανύι
Μνδηάλν».
«Η ζπλαγσγή Γηαλη Λεδηθαξόλ εγθαηληάζζεθε ην 1984 θαη είλαη αθηεξσκέλε
ζηε κλήκε ησλ ζπκάησλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο. Υηίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ κηθξνύ
επθηήξηνπ νίθνπ "Μπνπξιά" γλσζηνύ σο "Και ληε ια Πιάζα" (πλαγσγή ηεο
Αγνξάο), πνπ ιεηηνπξγνύζε από ην 1921 γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιαηξεπηηθώλ
αλαγθώλ ησλ πνιπάξηζκσλ Δβξαίσλ πνπ εξγάδνληαλ ζηελ παξαθείκελε
αγνξά»(www.hri.org, Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα Θεζζαινλίθεο).

Η Σπλαγσγή Γηαλη Λεδηθαξόλ
Πεγή:http://www.hri.org
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Η ζπλαγσγή Γηνπζνύα Αβξαάκ Σαιέκ ζην γεξνθνκείν «Σανύι Μνδηάλν» ηεο
Ιζξαειηηηθήο Κνηλόηεηαο.
Πεγή: Ηιίαο Β. Μεδίλαο, «Οη ζπλαγσγέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βέξνηαο»,1997

«ήκεξα ε εβξατθή θνηλόηεηα δελ μεπεξλά ηα ρίιηα άηνκα» (ΓελειάβαΔμαδαθηύινπ Γηαζεκή,2010,ζει.20).

Δπίινγνο
Η εβξατθή θνηλόηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο, έρνληαο ηηο ξίδεο ηεο ζε έλα καθξηλό
παξειζόλ, αηελίδεη κε αηζηόδνμν βιέκκα ην κέιινλ ζε κία πόιε πνπ θάπνηε
εγεκόλεπζε πιεζπζκηαθά θαη ζηελ νπνία έρεη αθήζεη αλεμίηειε πάλσ ηεο ηελ
ηζηνξηθή ηεο ζθξαγίδα.
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