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«1. Το Ίδρυμα από της συστάσεώς του, εις 
εφαρμογή του Καταστατικού του, παρακο-

λουθεί, αναλύει και εκτιμά τις θρησκευτικές εξελί-
ξεις στην Ελλάδα, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
στην Εγγύς και Μέση Ανατολή και στις περί την 
Μεσόγειο Ευρωπαϊκές, Αφρικανικές και Ασιατικές 
χώρες. Προβληματίζεται δε, οσάκις διαταράσσε-
ται προσβαλλομένη η έμφυτη ανθρώπινη αξία της 
θρησκευτικής ελευθερίας με πράξεις βίας, οιασ-
δήποτε μορφής. Πολλάκις διά Ψηφισμάτων ασχο-
λήθηκε με τις πράξεις βίας κατά χριστιανικών και 
μουσουλμανικών ιερών τόπων λατρείας και μνή-
μης στην Ελλάδα και στην ευρύτερη γειτονιά της.

2. Εκτιμάται συναφώς ότι η πρόσφατη εμπρη-
στική ενέργεια εναντίον της ιστορικής Συνα-

γωγής της Κερκύρας, εις συνέχεια προηγουμένων 
(π.χ. Χανιά και αλλού της Ελληνικής Επικράτειας), 

σε περίοδο μάλιστα θρησκευτικής ανατάσεως, λό-
γω των Μεγάλων Εορτών του Ελληνορθόδοξου 
Πάσχα, που στην Ελλάδα ειδικώτερα έχουν πάν-
δημο λατρευτικό και παραδοσιακό χαρακτήρα, 
συνιστά αποτρόπαια πράξη και κακό προμήνυμα. 
Τέτοιες πράξεις θίγουν τις πανανθρώπινες αρχές 
της θρησκευτικής ελευθερίας και ιδιοπροσωπίας, 
άσχετα από φυλές, γλώσσες και χρώματα ανθρώ-
πων, πλειοψηφίες ή μειοψηφίες ή ομάδες κοινωνι-
ών και κοινοτήτων, ή απλούς μεμονωμένους θρη-
σκευόμενους πολίτες.

3. Ειδικώτερα, για τον Κόσμο της Ορθοδοξίας 
και για την Ελληνορθόδοξη συνείδηση της 

Ελλάδος και της Οικουμένης, ως ενεργό δημιουρ-
γικό μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς, πράξεις 
βίας, αναρχίας και τρόμου απάδουν γενικά και 
υπονομεύουν ειδικά την διαχρονική εν προκειμέ-

EIKONA EΞΩΦYΛΛOY:   Ομαδικοί εβραϊκοί γάμοι μεταξύ επιζώντων του Ολοκαυτώματος στη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη. (Βλ. 
σχετικό άρθρο για το ρόλο της Εβραίας γυναίκας στην ανασυγκρότηση της εβραϊκής ζωής μεταπολεμικά 
στη σελ. 15 του παρόντος τεύχους).

Η θρησκευτική 
ελευθερία

Συνέχεια στη σελ. 22

Το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προ-
βληματισμού, που εδρεύει στη Θεσσαλονί-
κη, εξέδωσε το 2011 το παρακάτω ψήφισμα 

(Ε 13/10.5.2011) το οποίο υπογράφεται με εντο-
λή του Δ.Σ. του από τους κυρίους Αθ. Αγγελόπου-
λο (Καθηγητή Πανεπιστημίου) και Θεοχ. Μωϋσίδη 
(Άρχοντα  Έκδικο-Δικηγόρο).

Το ψήφισμα, που εξεδόθη με αφορμή την τότε 
αντισημιτική ενέργεια εμπρησμού της Συναγωγής 
Κέρκυρας, απευθύνεται στην Κυβέρνηση και την 
Εκκλησία της Ελλάδος, στον Πρωθυπουργό του Ισ-
ραήλ, στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και στον Πρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων στο 
ψήφισμα αναφέρεται:

Εβραία γυναίκα σε παγκάκι με την επιγραφή «Για Εβραίους μό-
νον» - Αυστρία, 1938.
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Εβραίος, Ισραηλίτης και Ιουδαίος είναι τρία ονόματα χρησιμοποιούμενα σήμε-
ρα εν πολλοίς ως ταυτόσημα, αποτελούν όμως ιστορικούς σταθμούς προς 
μία κοινήν ονομασία των κατόχων των. Παρουσιάζει ως εκ τούτου ενδιαφέ-
ρον η διευκρίνισίς των, προ κειμένου η χρήσις των να ανταποκρίνεται προς 

το περιεχόμενό των. 

Επιχειρώ να τα διευκρινί σω, αρχίζο-
ντας από το θεμελιώδες κείμενό των, 
την Παλαιά Διαθήκη, όπου αυτά εμφα-
νίζονται, υπό διάφορες μορ φές, για πρώ-
τη φορά. Οι παρα πομπές μου αναφέ-
ρουν τα Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης 
στην ονομασία των κατά την ελληνική 
μετάφρα ση της υπό των Εβδομήκοντα 
(3ος αιών π.Χ.), σε τρεις δε περι πτώσεις 
και στην ονομασία των κατά την λατινι-
κή μετάφρασή της υπό του Ιερωνύμου 
(4ος αιών μ.Χ.). οι περιπτώσεις αυτές εί-
ναι: Α΄ Βασιλειών-Α΄ Σαμουήλ, Δ΄ Βα-
σιλειών-Β΄ Βασιλέων, Παραλειπομένων-
Χρονικών. Την μετά φραση του Ιερωνύ-
μου, γνω στήν ως Vulgata (Κοινή), έχουν 
αποδεχθή η Ρωμαιοκαθολική και η Δια-
μαρτυρομένη Εκκλησίες.

Προηγείται χρονικώς ο Εβραί-
ος, αποτύπωσις του οποίου υπάρχει 
στον Έβερ. Αυτός είναι δισέγγονος του 
Σήμ (ενός εκ των τριών γιων του Νώε, 
θεωρουμέ νου ως γενάρχου των σημι-
τών) και πρόγονος (προ-προ-προπάπος 
του Αβραάμ) (Γένεσις 10:21, 25:14-16). 
Ελάχιστα απαντάται το όνομα Εβραί-
ος στην Παλαιά Διαθήκη, για πρώτη 
δε φορά όταν η γυναίκα του Πετεφρή, 
αξιωματούχου του Φαραώ, αποκαλεί 
Εβραίο τον Ιωσήφ, αφού αυτός απορρί-
πτει τον ερωτά της (Γεν. 39:14). Εβραίοι 

και Εβραίαι αποκαλούνται επίσης οι γο-
νείς των νεογνών, τα οποία ο Φαραώ δι-
ατάσσει να ρίπτωνται στο ποτάμι (Έξο-
δος 1:15, 2:6-7). Κατά τους ειδικούς, το 
όνομα Εβραίος, στην Παλαιά Διαθήκη, 
χρησιμοποιείται υπό μη Εβραίων προς 
προσδιορισμόν Εβραίων ή υπό Εβραίων 
συνομιλούντων με μη Εβραίους.

Μετά τον Εβραίον ακολουθεί 
ο Ισραηλίτης. Αυτός προ-
έρχεται από το όνομα Ισρα-

ήλ, το οποίον ένας άγνωστος προσδίδει 
στον γιο του Αβραάμ, Ιακώβ, ενώ αυτός 
οδεύει προς συνάντηση με τον αδελφό 
του, Ησαύ (Γεν. 32:28). Η Παλαιά Διαθή-
κη χρησιμοποιεί εν συνεχεία τους ακο-
λούθους όρους: 

α) «Υιοί Ισραήλ» προς υποδήλωσιν 
των 12 γιων του Ιακώβ (Γεν. 35:22) - ο Ια-
κώβ μνημονεύεται επίσης ως Ισραήλ - 
οι οποίοι μεταναστεύ ουν στην Αίγυπτο 
(Γεν. 46:1-8), μετά δε την εκείθεν έξοδό 
των κατακτούν, κατά 12 ομώνυμες φυ-
λές, την Παλαιστίνη (Ιησούς του Ναυή 
13-21).

β) «Ισραήλ» ως ονομασία του Κρά-
τους-Βασιλείου υπό τον Σαούλ, τον 
Δαυίδ και τον Σολομώντα (Α΄ Βασιλει-
ών-Α΄ Σαμουήλ 10), μετά δε την διχοτό-
μηση του Κράτους, τοπο θετούμενη πε-

Εβραίος - Ισραηλίτης - Ιουδαίος
Σταθμοί προ μία κοινήν ονομασία

Tου ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΣΗ

O Εβραίος 
προηγείται 
χρονικώς, 
αποτύπωσις του 
οποίου υπάρχει 
στον Έβερ. 
Αυτός είναι 
δισέγγονος του Σήμ 
(ενός εκ των τριών 
γιων του Νώε, 
θεωρουμένου ως 
γενάρχου των 
σημιτών) και 
πρόγονος (προ-
προ-προπάπος του 
Αβραάμ)

(Γένεσις 
10:21, 25:14-16). 
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ρί τον 8ον αιώνα π.Χ., σε βόρειο και νό-
τιο τμή ματα, ως ονομασία του βορεί-
ου τμήματος (Β΄ Παραλειπομένων-Β΄ 
Χρονικών 10, 11). Κατ’ ακολουθίαν, οι 
κάτοικοι του Ισραήλ στην αρχική φά-
ση του αποκαλούνται «άνδρες Ισραήλ» 
(Α΄ Βασιλειών-Α΄Σαμουήλ 26:2, 31:7). 
Η Παλαιά Διαθήκη δεν γνω ρίζει το όνο-
μα Ισραηλίτης, το γνωρίζει όμως, καθι-
ερώνοντάς το τρόπον τινά, η Καινή Δι-
αθήκη, συγκεκριμένως στο Κατά Ιωάν-
νην Ευαγγέλιον (1:48), στις Επιστολές 
προς Ρωμαίους (1:4) και προς Κορινθί-
ους (19:22) και στις Πράξεις των Απο-
στόλων (2:22, 3:12 και αλλού). Το όνομα 
Ισραηλίτης γνωρίζει και ο Ιώσηπος (στο 
βιβλίο του «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία», βλ. 
κατωτέρω).

Τελευταίος εμφανίζεται στην Πα-
λαιά Διαθήκην ο Ιουδαίος (Δ΄ 
Βασιλειών-Β΄ Βασιλέων 16:6). 

Αυτός είναι ο κάτοικος του Κράτους 
του Ιούδα, του νοτί ου δηλαδή τμήμα-
τος του διχοτομηθέντος Κράτους του 
Ισραήλ. Ακριβέστερα, αυτός είναι, κα-
τά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, ο 
κάτοικος της Ιουδαίας, όπως ονομάζουν 
πλέον το Κράτος του Ιούδα οι διάδοχοι 
του Αλεξάνδρου (Πτολεμαίοι, Σέλευ-
κοι), οι οποίοι έχουν εν τω μεταξύ κατα-
λάβει την Παλαιστίνη. Η ονομασία Ιου-
δαία θα επικράτηση του λοιπού στην ελ-
ληνική γλώσσα -η Καινή Διαθήκη γνω-
ρίζει μόνο την Ιουδαία- και στην λατι-
νική (Judea) και μέσω αυτών στις υπό-
λοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες. Αλλά, ενώ 
το Ισραήλ, με πρωτεύουσα την Σαμά-
ρεια, φθίνει, η Ιουδαία, με πρωτεύ ουσα 
τα Ιεροσόλυμα, ακμάζει, αποβαίνου-
σα, ιδίως η πρω τεύουσα, ένα εθνικό και 
θρη σκευτικό κέντρον όλων των απογό-
νων του Ιακώβ. Και η θρησκεία αυτών θα 
αποκληθή Ιουδαϊσμός, αλλά θα εξελίχθη 
επί αιώνας μέχρις ότου λάβη την μορφήν 
υπό την οποία την γνωρίζουμε σήμερα.

Οι ιστορικές πηγές

Ενδιαφέρουσα όμως είναι η θεώ-
ρησις των ονομάτων Εβραίος, Ισ-
ραηλίτης βάσει καθαρώς ιστορι-

κών -μη βιβλικών- πηγών.
Ο Ηρόδοτος (5ος αιών π.Χ.) αναφέ-

ρει Αραβία, Άραβας, Αραβικό Κόλπο, 
Συρία, Σύρους, έχων επισκεφθή την Πα-
λαιστίνη γνωρίζει την Σιδώνα, την Τύρο 
και την Γάζα (Καδύτις), ουδέν όμως λέγει 
περί Εβραίων, Ισραήλ και Ιεροσολύμων. 
Πρώτοι Έλληνες συγγράφεις, ασχολού-
μενοι, μετά τρεις αιώνες, με την περιοχήν 
είναι ο Διόδωρος ο Σικελιώτης (1ος αι-
ών π.Χ.) και ο Στράβων (1ος αιών μ.Χ.), 
οι οποίοι γνωρίζουν μόνο Ιουδαίους. Χα-
ρακτηριστική όμως είναι και η περίπτω-
σις των ελληνοφώνων Εβραίων συγγρα-
φέων Ιωσήπου και Φίλωνος (αμφοτέρων 
1ου αιώνος μ.Χ.). Στο βιβλίο του «Ο Ιου-
δαϊκός Πόλεμος» (πρό κειται περί μεί-
ζονος εξεγέρσεως κατά της Ρώμης, 66-
74 μ.Χ., αποληξάσης στην καταστρο-
φή των Ιεροσολύμων) ο Ιώσηπος αναφέ-
ρει τους ομοθρήσκους του ως Ιουδαίους, 
διευκρινί ζων μόνον ότι ο ίδιος είναι εκ 
καταγωγής («γένει») Εβραίος (A3). Αλ-
λά στο μείζον έργο του «Ιουδαϊκή Αρχαι-
ολογία» (μια ιστορία των ομοθρήσκων 
του από της δημιουργίας του κόσμου), 
ο Ιώσηπος γράφει ότι οι Ιουδαίοι αρχι-
κώς εκαλούντο Εβραίοι, ως απόγονοι 
του  Έβερ. Κατ’ ανάλογο τρόπον ο Φί-
λων (στην σειρά δοκιμίων του στα οποία 
σχολιάζει ελευθέρως τα πρώτα πέντε Βι-
βλία της Παλαιάς Διαθήκης, ελάχιστα δε 
τα υπόλοιπα) χρησιμοποιεί τα ονόματα 
Εβραίος, Υιός Ισραήλ και Ιουδαίος.

Ποιά γλώσσαν όμως μιλούν οι ήρωες 
της Παλαιάς Διαθήκης; Λαλούν «ιουδα-
ϊστί» (Δ΄ Βασιλειών-Β΄ Βασιλέων 18:26, 
28, Νεεμίας 13:24), «εβραϊστί» (Πρόλο-
γος Σοφίας Σειράχ) και την «Χαναανίτι-
δα» (Ησαΐας 19:18), δηλαδή την γλώσ-
σα της Χαναάν, βιβλικής ονομασίας της 
Παλαιστίνης. Εξ άλλου, κατά τον Ιώ-

O Ισραηλίτης, 
προέρχεται από το 

όνομα Ισραήλ, 
το οποίον ένας 

άγνωστος προσδίδει 
στον γιο του 

Αβραάμ, Ιακώβ, 
ενώ αυτός οδεύει 
προς συνάντηση 

με τον αδελφό του, 

Ησαύ 

(Γεν. 32:28). 
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σηπο, γλώσσα των Ιουδαίων είναι «τα 
εβραϊκά» (Α 5), ή «η των Εβραίων διάλε-
κτος (Α 33), ή «η των Εβραίων γλώσ σα» 
(Α 333). Ιδιότυπος είναι η προς Εβραίους 
Επιστολή, διαφιλονικούμενου συγγρα-
φέως. Γραφείσα στις αρχές του 1ου αιώ-
νος μ.Χ., θα ηδύνατο πλέον να απευθύ-
νεται προς Ιουδαίους. Εικάζεται όμως ότι 
αποδέκται της ήσαν εκχριστιανισθέντες 
Ιουδαίοι, άρα Εβραίοι.

Κατόπιν τούτων, το όνομα Ιουδαί-
ος θα επικρατήση κυρίως ως φορεύς 
θρησκεί ας έναντι αλλοθρήσκων, και δη 
Χριστιανών, οι οποίοι θα προσαρμό-
σουν το όνομά του στις γλώσσες των. Ο 
Ιουδαίος θα γίνη αγγλιστί Jew, γαλλι-
στί Juif, γερμανιστί Jude, ισπανιστί Judio 
κ.ο.κ. Με το όνομα αυτό θα αποκαλού-
νται επίσης του λοιπού, στις αντίστοιχες 
γλώσσες, όλοι οι απόγονοι των Κρατών 
του Ισραήλ και του Ιούδα. Θα υπάρξουν 
όμως δυο τουλάχι στον γλώσσες στις 
οποίες αυτοί θα αποκαλούνται Εβραί-
οι: η νεοελλη νική και η ιταλική (Ebreo). 
Αλλά γλώσσα των Ιουδαίων θα είναι 
η Εβραϊκή (αγγλιστί Hebrew, γαλλιστί 
Hebreu, γερμανιστί Hebräisch, ισπανι-
στί Hebreo κ.ο.κ.).

Πώς όμως θα αποκαλούν εαυτούς 
οι ίδιοι οι ενδιαφε ρόμενοι; Θα χρησι-
μοποιήσουν κατά κανόνα το όνομα που 
επιφυλάσσει εις αυτούς εκάστη γλώσσα, 
κατ’ εξαίρεσιν δε το όνομα Ισραηλίτης. 
Τούτο απαντάται και στην Ελλάδα, όπου 
υπάρχουν Ισραηλιτικές Κοινότητες και 
Κεντρικόν Ισραηλιτικό Συμβούλιο, ενώ 
στην Γαλλία επικρατεί μεν το όνομα Juif, 
γίνεται όμως χρήσις και του ονόματος 
Israélite, λ.χ. Φιλελεύθερα Ισραηλιτική 
Ένωσις, Κεντρική Σύνοδος (Consistoire) 
Ισραηλιτών Γαλλίας, Διεθνής Ισραηλιτι-
κός Σύνδεσμος (Alliance).

Από της δημιουργίας του Κράτους του 
Ισραήλ, το 1948, υπάρχει και ο Ισραηλινός, 

δηλαδή ο υπήκοός του. Αυτός είναι κατ’ 
αρχήν ιουδαϊκού θρησκεύματος, δεδο-
μένου ότι το Κράτος αυτοπροσδιορίζεται 
επισήμως ως ιουδαϊκό, δεχόμενον αυτο-
μάτως, βάσει του Νόμου περί Επιστροφής 
(1950), ως υπήκοό του πάντα ιουδαϊκού 
θρησκεύ ματος. Ισραηλινός υπήκοος είναι 
όμως και πρόσωπον άλλου θρησκεύματος 
(μου σουλμάνος, χριστια νός).

Οι απόγονοι των πρωταγωνιστών της 
Παλαιάς Διαθήκης αποκαλούνται σήμε-
ρα στις περισσότερες μεν γλώσσες Ιου-
δαίοι, κατ’ εξαίρεσιν Ισραηλίται, στις δε 
νεοελληνική και ιταλικήν Εβραίοι. Τα 
ονόματα όμως αυτά είναι σταθμοί προς 
μίαν κοινήν ονομασία μίας αξιοθαύμα-
στης ιστορικής συνεχείας, παρά τις με-
γάλες διαφοροποιήσεις που εγνώρισεν 
αυτή επί πλέον των δύο 1000ετιών.
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 – The Jewish Yearbook 2003, Valentine Mitchell, 
2003.

 – Facts about Israel, Israel Information Center, 
1999.

[Ο κ. Κ. Βάσσης είναι πρέσβυς ε.τ., συγγραφεύς. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περι-
οδικό «Αστήρ της Ανατολής», τ. Νοεμβρίου 2011].

O Ιουδαίος είναι 
ο κάτοικος του 
Κράτους του Ιούδα, 
του νοτί ου δηλαδή 
τμήματος του 
διχοτομηθέντος 
Κράτους 
του Ισραήλ. 
Ακριβέστερα, 
αυτός είναι, κατά 
την μετάφραση 
των Εβδομήκοντα, 
ο κάτοικος της 
Ιουδαίας, όπως 
ονομάζουν πλέον 
το Κράτος του 
Ιούδα οι διάδοχοι 
του Αλεξάνδρου 
(Πτολεμαίοι, 
Σέλευκοι), οι οποίοι 
έχουν εν τω μεταξύ 
καταλάβει την 
Παλαιστίνη. 
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Στο τεύχος 233 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011) του περιοδικού μας δημοσιεύτηκαν μελε-
τήματα των Ευ. Χεκίμογλου, Ραφαήλ Φρεζή και Μαρούλας Κλιάφα σχετικά με Εβρα-

ϊκές τράπεζες που υπήρχαν στην Ελλάδα, στις αρχές του 20ού αιώνα. Τα σχετικά στοι-
χεία ήταν άγνωστα και κρίθηκαν ως ενδιαφέροντα από την Ένωση 
Παραγώγων Ελλάδος, η οποία με έγγραφό της από 26 Σεπτεμβρί-
ου 2011 με υπογραφή του προέδρου της κ. Π. -Τζ. Κοντογούρη μας 
γνώρισε ότι:

«Στο φύλλο 233, σελίς 13, υπάρχει ένα ιστορικής σημασίας άρ-
θρο «Εβραϊκές Τράπεζες στην Ελλάδα», που αναζητούσαμε per 
terra et mare και συμπτωματικά το εντοπίσαμε στα «Χρονικά». 
Επειδή ουδείς, ούτε καν το Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, μπό-
ρεσε να μας βοηθήσει στη μελέτη μας για τη συμβολή των μικρών 
Εβραϊκών Τραπεζών στην ανάπτυξη της οικονομίας και κοινωνίας 
της Θεσσαλονίκης μέχρι το 1926, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δη-

μοσιεύετε κάθε σχετικό στοιχείο».
Σε συμπλήρωση των παραπάνω δημοσιεύουμε δύο νέα σχετικά άρθρα που αναφέρονται 

στην τραπεζική παρουσία Εβραίων στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Ο Μεναχέμ Βαρούχ 
γεννήθηκε στα Γιάν-
νενα το 1840. Ασχο-
λήθηκε με το χον-

δρεμπόριο υφασμάτων και το 
1886 έγινε συνιδιοκτήτης της 
Τράπεζας «Βαρούχ - Σολομών 
Λεβή», η οποία είχε έδρα τα Τρί-
καλα. Το 1898 ο γιος του Μενα-
χέμ, Βαρούχ Βαρούχ, ο οποίος 
γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1863 
εγκαταστάθηκε στο Βόλο Μα-
γνησίας και το 1899 ίδρυσε Τρά-
πεζα με συνεταίρο τον Μωυσή Σ. 
Λεβή. Η Τράπεζα είχε κυρίως σαν 

αντικείμενο την εξυπηρέτηση των 
εμπόρων της πόλης, παρέχοντας 
δάνεια επί εμπορευμάτων, κάνο-
ντας προεξοφλήσεις, με παράλ-
ληλη ενασχόληση σε Ασφαλιστι-
κές εργασίες, αντιπροσωπεύοντας 
στο Βόλο τις μεγάλες Εταιρείες 
«Αδριατική», «Τεργέστη».

Το κτίριο της Τράπεζας βρι-
σκόταν στη μεγάλη λεωφόρο Δη-
μητριάδος, στο κέντρο της νέας 
πόλης, η οποία γνώρισε ραγδαία 
ανάπτυξη.

Αργότερα, στην διοίκηση της 
Τράπεζας, τον Βαρούχ Βαρούχ δι-

Η ιστορία της Τράπεζας
Μεναχέμ Βαρούχ, Βαρούχ Βαρούχ & Ισιδώρου Βαρούχ

στα Τρίκαλα και στο Βόλο
Της ΡΑΧΗΛ ΒΑΡΟΥΧ-ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ

Εβραϊκές
τράπεζες

στην
Ελλάδα

Εβραϊκές
τράπεζες

στην
Ελλάδα

O Βαρούχ Βαρούχ
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αδέχθηκε ο γιος του Ισίδωρος 
Βαρούχ, ο οποίος μετά τις γυ-
μνασιακές του σπουδές στο Βό-
λο, σπούδασε στο Παρίσι Οι-
κονομικές Επιστήμες, ώστε να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις των εργασιών του.

Υπό την διοίκηση του Ισι-
δώρου Βαρούχ, η Τρά-
πεζα «Βαρούχ - Λεβή» 

μετονομάστηκε σε «Τράπεζα 
Βαρούχ».

Η έναρξη του Δευτέρου Πα-
γκοσμίου Πολέμου και η εισβολή των Γερμανών 
κατακτητών, βρήκαν την Τράπεζα Βαρούχ σε πλή-
ρη άνθηση, η οποία όμως χάρις στη διορατικότητα 
του Διοικητού της είχε εγκαίρως μετονομαστεί σε 
«Τράπεζα Γενικών Συναλλαγών Α.Ε.» (ΦΕΚ 373/9-
12-42).

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 15.000.000 
δρχ. διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές, αξίας 15.000 
δρχ. εκάστη.

Ενώ στην πραγματικότητα ο Ισίδωρος Βαρούχ 
κρατούσε το σύνολο των μετοχών στην κατοχή του, 
τύποις εμφανίζονταν τρία πρόσωπα, ο Ευάγγελος 
Γκλαβάνης με 500 μετοχές, ο Αναστάσιος Γκλαβά-
νης με 250 μετοχές και ο Γεώργιος Κολτσιδόπουλος 
με 250 μετοχές, ως μέτοχοι της Τράπεζας, προκει-
μένου να αποφευχθεί τυχόν απαίτηση από τις Γερ-
μανικές Αρχές Κατοχής, λόγω του εβραϊκού θρη-
σκεύματος του πραγματικού κατόχου.

Όταν με το υπ’ αριθμ. 1800/22-9-42 Νομοθετι-
κό Διάταγμα, θεσπίσθηκε η αναγκαστική αύξηση 
εντός τριών μηνών του μετοχικού κεφαλαίου των 
Τραπεζών με κεφάλαιο μικρότερο των 50.000.000 
δρχ., η Τράπεζα Βαρούχ, προέβη στην έκδοση 2.334 
μετοχών, για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Αποφασίστηκε, επίσης, λόγω των πολεμικών γε-
γονότων και της υποτιμήσεως της δραχμής, όπως 
ποσό 25.000.000 δρχ. διατεθεί προς αγοράν πολυ-
τίμων λίθων.

Ενα χρόνο αργότερα, αρχές του 1943, η οικο-
γένεια αναγκάστηκε εφοδιασμένη με ψεύ-
τικες ταυτότητες, να εγκαταλείψει το Βόλο 

και να βρει καταφύγιο στο σπίτι 
του οικογενειακού φίλου, Δικη-
γόρου και Βουλευτού Τρικάλων 
Δημητρίου Χατζηγάκη. Από εκεί 
η οικογένεια προωθήθηκε στα 
Άγραφα, όπου και πέρασε την 
περίοδο της Κατοχής.

Τον Νοέμβριο του 1944, όταν 
η Ελλάδα είχε απελευθερωθεί, 
η οικογένεια Ισιδώρου Βαρούχ 
επέστρεψε στο Βόλο, για να βρει 
την Τράπεζα λεηλατημένη και 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
της οικογένειας κλεμμένα, τα δε 

ακίνητα επιταγμένα.
Τότε, ο Ισίδωρος Βαρούχ αποφάσισε να μεταβεί 

στην Αθήνα προκειμένου να ζητήσει την χρηματο-
δότηση (έγκριση δανείου) για την Τράπεζά του, με 
υπομνήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών και 
την Νομισματική Επιτροπή της Τραπέζης Ελλά-
δος. Οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες, αυτό δε 
του γνωστοποιήθηκε τον Μάιο του 1946.

Για διάστημα τριών ετών ο Ισίδωρος Βαρούχ κα-
τέβαλε απέλπιδες προσπάθειες για την συνέχιση 
των εργασιών της Τράπεζας.

Τον Απρίλιο του 1949 αναγκάστηκε, μη υπαρ-
χόντων πλέον ιδίων κεφαλαίων λόγω της νομι-
σματικής εκμηδενίσεως του νομίσματος, να διακό-
ψει τις εργασίες, αναλαμβάνοντας το σύνολο του 
παθητικού της Εταιρείας καθώς και το βάρος των 
αποζημιώσεων του εργατοϋπαλληλικού προσωπι-
κού της.

Ενα άδοξο τέλος για μία σπουδαία ιδιωτική 
πρωτοβουλία τριών γενεών, έργο ζωής των 
Μεναχέμ, Βαρούχ και Ισιδώρου Βαρούχ, αλ-

λά και μάθημα ήθους, όσον αφορά στην τίμια και 
ειλικρινή στάση του Ισιδώρου Βαρούχ, ο οποίος 
στάθηκε απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, 
αποστερούμενος οικογενειακών περιουσιακών 
στοιχείων για την αποζημίωση όλων των διαπλεκο-
μένων πλευρών.

[Η κα Ραχήλ Βαρούχ - Παπανδριανού σπούδασε στη 
Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και διετέλεσε Λυκειάρχης].

Ο Ισίδωρος Βαρούχ
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Οι οικονομικές δραστηριότητες 
των Τρικαλινών Εβραίων: 

Ο Τρικαλινός σαράφης Ρεπί Μοσέ
δάνειζε χρήματα στον Αλή Πασά

Της ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΚΛΙΑΦΑ

Στα αρχεία του Αλή Πασά που εκδόθηκαν 
πρόσφατα από το Ινστιτούτο Νεοελλη-
νικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών υπάρχουν πολλά στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι ο Αλή Πασάς δανειζόταν χρήμα-
τα από τον Τρικαλινό Εβραίο σαράφη Ρεπί Μοσέ. 
Όπως σημειώνουν οι επιμελητές της έκδοσης «σχέ-
σεις Γιαννιωτών 
με αυτή την οικο-
γένεια σαράφη-
δων αποτυπώνο-
νται και σε άλλα 
γιαννιώτικα αρ-
χεία».

Μεταξύ των 
γραπτών τεκμη-
ρίων βρέθηκε ένα 
«ταχβίλι» (από-
δειξη παραλα-
βής) του Μερτεζά 
Μπέη, αδελφού 
της πρώτης γυναίκας του Αλή Πασά, ο οποίος δη-
λώνει ότι στις 14-8-1812 έλαβε για να καλύψει τις 
ανάγκες του 500 γρόσια από τον Μοσέ με διάφορο 
ένα γρόσι τη χιλιάδα για δυο μήνες.

Ένα γράμμα του Αλή Πασά από τα Γιάννενα με 
ημερομηνία 26-7-1813 μας πληροφορεί ότι έδω-
σε εντολή στον Βήτο Πρίφτη, επιστάτη των τσιφλι-
κιών του και διαχειριστή των προσόδων στην περι-
οχή της Υπάτης, να μετρήσει αμέσως 50.000 γρόσια 
στον σαράφη Μοσέ.

Επίσης στα αρχεία του Αλή Πασά βρέθηκαν 
τρεις εξοφλητικές αποδείξεις του Ρεπί Μοσέ προς 
ανθρώπους του Αλή Πασά, οι οποίοι του είχαν πα-
ραδώσει χρήματα. Η πρώτη -προσυπογραφημέ-

νη από τον προεστό των Τρικάλων Γιαννακό Ζάρ-
κο- είναι προς τον δικαστικό κλητήρα του Αλή Πα-
σά Γιάτζε Βερζεζά, ο οποίος παρέδωσε στον Μοσέ 
4.575 γρόσια, προϊόν είσπραξης φορολογικών προ-
σόδων από το Αρδάνι Κόλι των Τρικάλων. Η δεύ-
τερη εξοφλητική απόδειξη του σαράφη Μοσέ είναι 
προς τον Σαλήμ Νισίτζα, δικαστικό κλητήρα του 

Αλή Πασά, ο οποί-
ος του παρέδω-
σε 10.183 γρόσια, 
προϊόν είσπραξης 
φορολογικών προ-
σόδων του Αλή 
Πασά από τμήμα 
της επαρχίας Κα-
λαμπάκας. Η τρίτη 
εξοφλητική από-
δειξη του Μοσέ με 
ημερομηνία 5-8-
1813 είναι προς τον 
Μπάκο Ζιομποκί-

να, κλητήρα του Αλή Πασά, ο οποίος του παράδωσε 
5.597 γρόσια, προϊόν είσπραξης προσόδων του Αλή 
από την Πουλιάνα Κόλι των Τρικάλων.

Τέλος στην ονομαστική μισθοδοτική κατάσταση 
του σώματος του Χασάν Μπιλιούση με ημερομηνία 
1-8-1814 σημειώνεται ότι το ποσόν της μισθοδοσί-
ας των 116 αντρών του Μπιλιούση κατέβαλε ο Ρε-
πί Μοσέ.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι σημαντικά και επι-
βεβαιώνουν την οικονομική δραστηριότητα των 
Τρικαλινών Ισραηλιτών.

[Η κα Μαρούλα Κλιάφα είναι ιστορικός ερευνη-
τής - Συγγραφέας].

Τρίκαλα 1917: Η Ισραηλιτική Κοινότητα γιορτάζει την Διακήρυξη Μπάλφουρ. 
(Αρχείο Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού Κλιάφα).
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Το Κληροδότημα αυτής
εις τους Εβραίους Αθηνών

Στην Ισραηλιτική Επιθεώρηση (τεύχος Μαΐου 
1912 δηλαδή προ ενός αιώνος) δημοσιεύτηκε 
κείμενο με τον τίτλο που αναφέρθηκε παρα-

πάνω:
Εσχάτως με την υπογραφήν Κ. Δραγούμης ησχο-

λήθησαν αι «Αθήναι» περί της Δουκίσσης της Πλα-
κεντίας, συζύγου γάλλου προξένου. Εις την πραγμα-
τείαν έγινεν υπαινιγμός περί ιουδαϊκής καταγωγής 
της Δουκίσσης. Ήτο πράγματι εβραία η Δούκισσα; Ο 
Λουδοβίκος Αύγουστος Φράνκελ ο οποίος επεσκέφθη 
τας Αθήνας κατά το 1855 περιγράφει την Δούκισσαν 
ως γυναίκα αλλόκοτον και με την ασυ νήθη περιβολήν 
της, (ήτο πάντοτε ενδεδυμένη λευκά με πέπλον λευ-
κόν) με την μανίαν να κτίζη πάντοτε νέας οικοδομάς 
των οποίων έδιδε αυτή το σχέδιον, με τας αιωνίους δί-
κας με τους μηχανικούς, δίδουσαν λαβήν εις τα σκώμ-
ματα της κοινωνίας. Μίαν ημέραν κατά τας ατελευ-
τήτους δίκας της, ο δικαστής της επέβαλεν όρκον, τό-
τε δε αυτή εδήλωσεν ότι ήτο εβραία και ωρκίσθη συμ-
φώνως με το εβραϊκόν δόγμα. Επροτίμα να διαμένη εις 
την Πεντέλην όπου έκτισε πύργον τον οποίον ωνόμα-
σεν «βωμόν αφιερωμένον εις τον Θεόν τον Ένα τον κα-
τοικούντα εις τα απόκρυφα». Είχε μοναδικήν θυγατέ-
ρα την οποίαν εζήτησε να δώση γυναίκα εις μέλος της 
οικογενείας Μαυ ρομιχάλη, εις τον οποίον εχωρήγησε 
την επικαρπίαν τριών χιλιάδων ελαιοδένδρων δια 90 

έτη, δωρεάν την οποίαν μετά εν έτος ανεκάλεσεν. Πα-
ρομοίως ανεκάλεσε δωρεάν την οποίαν είχε κάμη εις 
τον ιστορικόν Τρικούπην.

Η κόρη της απέθανε εις ταξείδιον το οποίον είχον 
κάμη εις Συρίαν. Εφύλαττε δε το προσ φιλές πτώμα 
εντός οινοπνεύματος και εκράτει ούτως άταφον εις μί-
αν εκ των οικιών της, εως ότου μια πυρκαϊά απετέ-
φρωσε τα πάντα.

Η δούκισσα απέθανε και ενταφιάσθη εις το Πεντε-
λικόν όπου της εστήθη μνήμα με επιγραφήν. Την οι-
κίαν της με τον κήπον εκληροδότησεν εις τον ιατρόν 
της Δρα Röser.

Εις την βιβλιοθήκην της ευρέθησαν συγ γράμματα 
αναφερόμενα εις όλα τα θρησκεύ ματα, διότι η δούκισ-
σα ήτο ευρυμαθής και ανεγίνωσκε πολύ. 

Περί του εβραϊσμού της Δουκίσσης, τρανή απόδει-
ξις είναι το κληροδότημα ενός οικοπέδου δια την ανέ-
γερσιν Ισραηλιτικού Ναού με την ρήτραν ότι εάν δεν 
ήθελε κτισθή τοιούτος Ναός εις Αθήνας να περιέλθη 
το κληροδότημα εις την εβραϊκήν κοινότητα Ιερουσα-
λήμ.

Τί απέγινε το κληροδότημα και το οικόπεδον, το 
οποίον, εάν καλώς, είμεθα πληροφορημένοι, έγινε δια 
συμβολαιογραφικής πράξεως;

Περιμένομεν απάντησιν από την Προεδρείαν της 
Ισραηλιτικής Κοινότητος της πρωτευούσης.

[Άρθρο του κ. Δανιήλ Αλχανάτη σχετικό με το θέμα έχει δη-
μοσιευθεί στο περιοδικό μας τ. 78/Ιούνιος 1985].

Η Δούκισσα της Πλακεντίας
και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών

Για τη Σοφία Λεμπρέν (1785-1854), γνωστή 
ως Δούκισσα της Πλακεντίας, έχουν γραφτεί πάρα 

πολλά. Άλλωστε η ονομασία σταθμού του αθηναϊκού 
Μετρό με την ίδια επωνυμία την κρατά στην 

επικαιρότητα, όπως επίσης το ότι το Μέγαρο της 
Ροδοδάφνης στην Πεντέλη σώζεται μέχρι σήμερα.

Ένα από τα θέματα που αναφέρονται στη 
Δούκισσα είναι το κατά πόσο ήταν χριστιανή ή 

εβραία κατά το θρήσκευμα. Για το θέμα καταχωρούμε 
πληροφορίες από παλαιές εβραϊκές πηγές, οι οποίες 

διαφωτίζουν το θέμα. Σημειώνουμε ότι κατά το 
εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ήλιου (τόμος 14΄) μετά 

το θάνατο της κόρης της και την αποτέφρωση του 
πτώματός της, το οποίο η Δούκισσα διατηρούσε στο 

σπίτι της στην οδό Πειραιώς, απομακρύνθηκε από τον 
Χριστιανισμό και θέλησε να δημιουργήσει θεοκρατική 

κοινωνική οργάνωση ενώ άρχισε να διανέμει τα 
κτήματά της σε εξέχουσες ελληνικές οικογένειες.

Πλατεία Ψυρρή: Το παλιό Δημαρχείο της Αθήνας 
                                (φωτογραφία από «Μικρό Ρωμιό»).
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1938:  Ο Σικελιανός μιλά στο 
Βόλο για τους Εβραίους

Ο κ. Ραφαήλ Φρεζής - Βόλος μεταφέρει από τον «Τα-
χυδρόμο» του Βόλου, της 26ης Νοεμβρίου 1938, το πα-
ρακάτω δημοσίευμα που αφορά επίσκεψη του κορυφαί-
ου Έλληνα ποιητή Άγγελου Σικελιανού στη Συναγωγή 
του Βόλου. Για τον Σικελιανό έχουν έχουν δημοσιευθεί 
άρθρα στο περιοδικό μας στο τεύχος 81/σελ. 23, 100/3, 
178/3 και 227/3.

«Την Παρασκευή στις 7.30, χθες, εις την 
Ιεράν Συναγωγήν εγένετο εκλεκτή συ-
γκέντρωσις μελών της 

κοινωνίας μας και ολοκλήρου της 
ενταύθα Ισραηλιτικής παροικίας, 
παρισταμένου του Αρχιραββίνου 
Βόλου κ. Μωυσ. Πέσσαχ. Προς την 
συγκέντρωσιν ταύτην, την οποία 
ετίμησε δια της παρουσίας του ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Ιωακείμ, ομίλησε 
ο μεγάλος Έλλην λυρικός ποιητής 
κ. Άγγελος Σικελιανός «Περί της 
αξίας και της αποστολής των Ιου-
δαίων εις την καθόλου ανθρωπό-
τητα».

Ο βαθυστόχαστος ομιλητής, έξοχος μελετητής των 
Ιουδαϊκών πηγών και προαιώνιας ιστορίας του ισραη-
λιτικού στοιχείου, ανέλυσε μετά καταπληκτικής πει-
στικότητας και ευγλωττίας, τα μεγάλα φωτεινά κε-
φάλαια των ιστορικών τυχών του Ιουδαϊσμού, μέχρι 
της σημερινής εποχής. Έπειτα ο ομιλητής υπογράμ-
μισε την συμβολήν του Ιουδαϊκού στοιχείου εις τον 
παγκόσμιον πνευματικόν πολιτισμόν και ετόνισε ότι 
το εβραϊκό στοιχείον δεν απεργάζεται τον υλιστικόν 
πολιτισμόν αλλά κυρίως τον πνευματικόν πολιτισμόν, 
με την ανωτέραν πνευματικήν ουσίαν που προσέφερε 
εις τον κόσμον με τους λαμπρούς πνευματικούς εκ-

προσώπους ως ο Αϊνστάϊν, ο Μπερξόν, ο Φρόυδ κ.ά.
Εν συνεχεία, ο θαυμάσιος ομιλητής, εν μέσω μιας 

πρωτοφανούς συγκινήσεως του πυκνοτάτου ακροα-
τηρίου, και με έκφρασιν ασυλήπτως ωραίαν και βα-
θυστόχαστον ποιητική, διετύπωσε το βασικόν θεμε-
λιώδες αίτημα του ανθρωπισμού, υπερ της οριστικής 
αποκαταστάσεως της φυλής εις τον ιερόν τόπον της 
γεννέσεώς της, όπου ηυχήθη να συγκεντρώσει όλην 
την εκπολιστικήν της δύναμιν, που διέσπειρε σε ολό-
κληρον τον κόσμον δια να αποτελέσει την φωτεινήν 
εστίαν του ανθρωπισμού, απ’ όπου θα αναλάμψει ό,τι 
ωραίον, ό,τι αληθινόν περιέχει η θεϊκή φυλή του Ισ-

ραήλ».
Και η εφημερίδα σχολιάζει: «Λό-

γοι ομολογουμένως πρωτάκουστοι, 
ηκούσθησαν χθες εις την Συνα-
γωγήν των εβραίων και μια φωνή 
υψώθη θρεμμένη από τα φωτεινά 
στοιχεία της Ελληνικότητας του 
εξαισίου ομιλητού υπέρ της εβρα-
ϊκής υποθέσεως. Εις το πρόσωπον 
του κ. Σικελιανού, εύρε τον ένθερ-
μον συνήγορον των προαιωνίων 
δικαίων, αναγνωρισμένων υπό της 
παγκοσμίου ιστορίας του ανθρωπι-
σμού. Ήτο καταφανής η συγκίνη-

σις εις το πυκνόν ακροατήριον της Συναγωγής. Δεν 
πρέπει να παραλείψωμεν ότι οι συγκινητικοί λόγοι 
του εμπνευσμένου ομιλητού έφεραν τα δάκρυα εις 
τα μάτια πλείστον ακροατών. Πυκνά και παρατετα-
μένα χειροκροτήματα εκάλυψαν την φωτεινήν αυ-
τήν ομιλίαν, η οποία ενστάλλαξε παρηγορίαν και θά-
ρος εις τα ψυχάς του συναχθέντος εβραϊκού λαού της 
πόλης».

Πηγή:  Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών. Αρχείο Θεσσα-
λικών Μελετών, τόμος 18ος, Βόλος 2010. Μη-
λίτσας Ζαρλή Καραθάνου «Ο Άγγελος Σικελια-
νός/1881-1951 και ο Βόλος».

|  Παλαια δημοσιεύ ματα στον ε λληνικο τ ύΠο για εβραιούσ |

Αναγνώστες των «Χρονικών» έχουν την πρωτοβουλία να ερευνούν και 
να μας στέλνουν παλαιά δημοσιεύματα από τον Ελληνικό Τύπο τα οποία 
αναφέρονται στην εβραϊκή παρουσία. Τα δημοσιεύματα αυτά έχουν ιδι-
αίτερη ιστορική σημασία επειδή παρουσιάζουν πτυχές της καθημερι-
νής ζωής στα πλαίσια της ισραηλιτικής κοινοτικής δραστηριότητας.

Ο Σικελιανός στα χρόνια της ομιλίας του 
στον Βόλο.
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Στον απόηχο της εκδηλώσεως

Την επομένη της εκδηλώσεως (26.11.1938) 
ο Σιωνιστικός Σύλλογος «Ποαλέ Σιών» με 
έγγραφό του προς τον Δημ. Σαράτση*, το 

οποίο υπέγραφε ο πρόεδρος Ισιδ. Βαρούχ και ο γεν. 
γραμματέας Σαμπεθάϊ Κοέν, μεταξύ των άλλων ση-
μείωνε:

«Θεωρούμε επιβεβλημένο καθήκον να απευθύνω-
μεν Υμίν, δια της παρούσης, τας απείρους και θερ-
μάς ευχαριστίας του ημετέρου Συλλόγου δια τα τόσον 
θερμά λόγια και εκδηλώσεις συμπαθείας τας οποίας 
εκφράσατε δια την τυρρανισμένην φυλήν μας. Η ψυ-
χή μας συγκλονισμένη βαθειά από τα τελευταία τρα-
γικά γεγονότα των ομοφύλων μας της Γερμανίας, εύρε 
ένα μεγάλο βάλσαμον παρηγορίας, χάρις εις τα θερ-
μά σας λόγια, καθώς και από την ομιλίαν του εκλε-
κτού  Έλληνος λυρικού Άγγελου Σικελιανού. Σχέσεις 
αιώνων συνδέουν τον ελληνικόν λαόν με τον εβραϊ-
κόν τοιούτον, και πάντα η Ελλάδα μας θεωρεί τέκνα 
αυτής, όπως και εμείς θεωρούμεν την Ελλάδα πραγ-
ματικήν πατρίδα μας».

*  Ο Δημ. Σαράτσης (1871-1951) ιατρός, υπήρξε πρωτο-
ποριακή κοινωνική μορφή στο Βόλο, όπου εκλέχτηκε 
βουλευτής το 1932.

Από την Ιστορία
των Εβραίων της Χίου

Ο κ. Νίκος Μονιώδης - Κοινή Χίου- μας απέστειλε δύο 
δημοσιεύματα της εφημερίδας Νέα Χίος του 1914, που 
αναφέρονται στους Εβραίους της Χίου. Άρθρα για την 
Ισραηλιτική Κοινότητα Χίου έχουν δημοσιευθεί στο πε-
ριοδικό μας στα τεύχη 63, 110/23, 114/9, 134/11, 139/7, 
142/32, 161/14, 193/17 και 206/20.

Η στρατολογία 
των συμπολιτών Ισραηλιτών

Συμφώνως τη διαταγή του Υπουργείου των 
στρατιωτικών περί της προσκλήσεως υπό τα 
όπλα των ηλικιών του 1888- 89- 90- 91- 92 ο 

κ. Φρούραρχος διεβίβασεν ως πληροφορούμεθα σχε-
τικήν εντολήν προς τον προϊστάμενον της ενταύθα 
Ιουδαϊκής Κοινότητος Σεβ. Αρχιραβίνον εντελλόμε-
νος όπως και οι στρατεύσιμοι των ηλικιών τούτων 

Ιουδαίοι σπεύσωσι να προσέλ-
θουν υπό τας σημαίας της πατρί-
δος ως νομοταγείς  Έλληνες πολί-
ται. Συνεπεία τούτου μετέβησαν 
χθες παρά τω κ. Φρουράρχω ο Σ. 
Αρχιραβίνος κ. Σολομών Χαμπίφ 
μετά του Προέδρου της Ιουδαϊκής Κοινότητος καλλί-
στου συμπολίτου κ. Ισσαχάρ Αβραάμ όπως ζητήσουν 
μικράν προθεσμίαν δια την κατάταξιν των στρατευ-
σίμων Ιουδαίων χάριν διευθετήσεως των υποθέσεών 
των. Ο κ. Φρούραρχος επαινέσας την νομοτάγειαν 
και φιλονομίαν των συμπολιτών Ιουδαίων ως και τα 
προς την πατρίδα επιδεικνυόμενα θερμά αισθήμα-
τά των ως Ελλήνων πολιτών ανεξαρτήτως φυλής και 
θρησκεύματος τυγχάνει διαταγή του Υπουργείου 
συμφώνως την Ελληνική νομοθεσία και ότι ως πιστός 
εκτελεστής του νόμου δεν δύναται να πράξη άλλως. 
Κατόπιν των δηλώσεων τούτων του κ. Φρουράρχου 
και των συστάσεων αυτού όπως και οι συμπολίται 
Ιουδαίοι ως φιλοπάτριδες και νομοταγείς Έλληνες 
πολίται σπεύσωσι να εκπληρώσουν το προς την πα-
τρίδα ύψιστον καθήκον των, ουδεμία μένει αμφιβολία 
ότι και οι συμπολίται Ιουδαίοι θέλουσι προσέλθει εις 
τον στρατόν προθύμως γνωστών μάλιστα όντων των 
πατριωτικών αυτών αισθημάτων και ιδίως της προς 
την πατρίδα αφοσίωσης και αγάπης των μελών της 
Ιουδαϊκής κοινότητας Χίου Σεβ. Αρχιραβίνου και 
Ισσαχάρ Αβραάμ Προέδρου τοσαύτα έχομεν μέχρι 
σήμερα δείγματα ακραιφνούς πατριωτισμού και αι-
σθηματικής λατρείας.

Εν παρόδω αναφέρομεν ότι προχθές έτι έσπευ-
σεν να … εις τον στρατόν ο Ιουδαίος συμπολίτης μας 
Ηλίας [όνομα δυσανάγνωστο]. 20/1/1914

Οι Ιουδαίοι υπέρ των προσφύγων

Το υπέρ των προσφύγων αδελφών μας καθή-
κον δεν παρημέλησαν και οι συμπολίται μας 
Ισραηλίται πρωτοστα-

τούντος ως πάντοτε του καλλί-
στου και φιλοπάτριδος προέδρου 
αυτών κ. Ισσαχάρ Αβραάμ. Ούτω 
πολλαί οικογένειαι προσφύγων 
ζητηθείσαι παρ’ αυτού ετοποθε-
τήθησαν εν τη Εβραϊκή σχολή 
ήτις διέκοψεν επί τούτω τα μα-
θήματα. 2/6/1914
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Eχει γραφτεί κατά κόρον ότι ο κ. Χασδάι 
Καπόν είναι ο «πρώτος Εβραίος δημοτικός 
σύμβουλος Θεσσαλονίκης που εκλέγε-
ται μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». Στην 

πραγματικότητα, είναι ο πρώτος που εκλέγεται με-
τά το 1934, έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθη-
καν οι τελευταίες προπολεμικές δημοτικές εκλογές. 

Ποιος ήταν όμως ο τελευταίος προπολεμικός εβραί-
ος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης; Πρόκειται 
για τον δικηγόρο Σαμουήλ Ναχμία (1904-1974). Ο 
Σαμουήλ Ναχμίας γεννήθηκε στο Βόλο. Η μητέρα 
του προερχόταν από την οικογένεια Κοέν της Θεσ-
σαλονίκης, ενώ ο πατέρας του ήταν Βολιώτης, γενι-
κός διευθυντής της εταιρείας Γκλαβάνης. Ο Σαμου-
ήλ Ναχμίας, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που 
προκλήθηκαν από τον πρόωρο θάνατο του πατέ-
ρα του και που τον υποχρέωσαν να διαδεχθεί τον 

πατέρα του στην εταιρεία Γκλαβάνη, κατόρθωσε να 
αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Όπως 
και άλλοι δικηγόροι από τη Θεσσαλία (π.χ. ο Ασέρ 
Μωϋσής και ο Γιομτώβ Γιακοέλ1), επέλεξε να εγκα-
τασταθεί στη Θεσσαλονίκη, η οποία λόγω της ισχυ-
ρής εβραϊκής κοινότητάς της αποτελούσε εξαιρε-
τικό επαγγελματικό περιβάλλον για ένα νέο δικη-

γόρο, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από ελ-
ληνικό πανεπιστήμιο και γνώριζε άριστα 
την ελληνική γλώσσα και νομοθεσία. Στη 
Θεσσαλονίκη εγκατέστησε το γραφείο 
του στη Στοά Μάισα και ανέπτυξε έντονη 
επαγγελματική -και όπως φαίνεται από 
το γεγονός της επιλογής του στο νικηφό-
ρο δημοτικό ψηφοδέλτιο- ανάλογη πολι-
τική και κοινωνική δραστηριότητα.2

Στις δημοτικές εκλογές που πραγμα-
τοποιήθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου 1934 
στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν τρεις βα-
σικοί εκλογικοί συνδυασμοί: (α) Ο φιλο-
μοναρχικός συνδυασμός, με επικεφαλής 
τον Νικόλαο Μάνο (1875-1947), επιχει-
ρηματία με καταγωγή από την Κοζάνη, 
που είχε εκλεγεί στο δημαρχιακό αξίωμα 
το 1929, αλλά παύθηκε με νομικό τέχνα-

σμα από τους βενιζελικούς. (β) Ο αντιμοναρχικός, 
με επικεφαλής τον Μηνά Πατρίκιο (1890-1960), δι-
κηγόρο προσφυγικής καταγωγής, που είχε εκλεγεί 
στο δημαρχιακό αξίωμα το 1925 επικεφαλής αρι-
στερού συνδυασμού και είχε τεθεί σε επανειλημ-
μένες παύσεις από τους βενιζελικούς – τότε- αντι-
πάλους του. (γ) Ο συνδυασμός του ΚΚΕ, με επικε-
φαλής τον σιδηροδρομικό Χρίστο Κανάκη, κοινο-
τάρχη Αμπελοκήπων, που ως καταγόμενος από τη 
Μπάλτζα [Μελισσοχώρι] ήταν ο μοναδικός ντόπιος 

O “προηγούμενος” Εβραίος 
στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης:

Σαμουήλ Ναχμίας

Του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ

Μέλη του τελευταίου εκλεγμένου δημοτικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης 
(1934-36) με το δήμαρχο Νικόλαο Μάνο στο κέντρο. Πρώτος αριστερά ο δη-
μοτικός σύμβουλος Σαμουήλ Ναχμίας. Πρώτος δεξιά ο δημοτικός σύμβουλος, 
κατ’ επανάληψη δημαρχήσας, Απόστολος Κοσμόπουλος. (Αρχείο Τέλη Ναχ-
μία).
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υποψήφιος δήμαρχος.
Εβραίοι υποψήφιοι υπήρχαν στον πρώτο και 

στον τρίτο συνδυασμό, ενώ οι βενιζελικοί που επέ-
μεναν στη διατήρηση ξεχωριστού εκλογικού κα-
ταλόγου για τους Εβραίους Θεσσαλονικείς, με τον 
ισχυρισμό ότι αποτελούσαν «εθνική μειονότητα» 
και δεν ήταν σωστό να επηρεάζουν τις «εθνικές» 
εκλογές, δεν περίμεναν και πολλά από τους εβραί-
ους ψηφοφόρους της Θεσσαλονίκης.3

Στο ψηφοδέλτιο του Μάνου είχαν αναγραφεί 
πέντε Εβραίοι, όλοι ως εκπρόσωποι του Λαϊκού 
Κόμματος (επικεφαλής του οποίου ήταν ο Πανα-
γής Τσαλδάρης). Ήταν (με αλφαβητική σειρά) οι 
Αλλαλούφ Δανιήλ, Γιακοέλ Γιομτώβ, Κοέν Σαλ-
τιέλ, Ναχμίας Σαμουέλ, Φρανσέζ Ελί.4

Ο Νικόλαος Μάνος, εγκατεστημένος από την 
εφηβική ηλικία του στη Θεσσαλονίκη, επιχειρη-
ματίας αυτοδημιούργητος και πρόσωπο ιδιαίτε-
ρα αγαπητό για τη φιλανθρωπική και κοινωνική 
δράση του, διέθετε μεγάλη εκλογική επιρροή στις 
εβραϊκές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, όπως είχε 
αποδειχθεί στην κανονική και την επαναληπτική 
εκλογή του 1929. Μιλώντας το 1934 στο συνοικι-
σμό Εβραίων πυροπαθών της Αγίας Παρασκευής, 
σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής κρίσης, είπε:

«Με γνωρίζετε καλά και ξέρω ότι δεν περιμέ-
νετε από εμένα υποσχέσεις και ούτε εγώ θα σας 
υποσχεθώ τι, διότι δεν υπόσχεται κανείς τίποτε εις 
εκείνους που αγαπά, αλλά το κάμνει μόλις του δο-
θή ευκαιρία. Γνωρίζετε ότι κατά το ολιγόμηνον δι-
άστημα της δημαρχίας μου [εννοεί το 1929] έπρα-
ξα παν το δυνατόν υπέρ του ισραηλιτικού στοιχεί-
ου, αλλά ανέκαθεν, και επί Τουρκίας ακόμη, δεν 
έπαψα να είμαι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ σας 
και των Χριστιανών. Θα φροντίσωμεν με τους συ-
νεργάτας μου, τους οποίους παρακαλώ να ψηφί-
σητε, να θεραπεύσωμεν τας ανάγκας του μεγάλου 
αυτού φίλου συνοικισμού, προ παντός δε, το τονί-
ζω, θα προσπαθήσωμεν να κάνωμεν έργα διά την 
πόλιν και ούτω να δυνηθή και ο άνεργος κόσμος 
να εξοικονομήση τα προς το ζην διά της τιμίας ερ-
γασίας του».

Αλλά ο συνδυασμός του Μάνου –όπως και του 
αντιπάλου του Πατρικίου- ήταν ένα ανομοιογε-
νές άθροισμα ετερόκλητων δυνάμεων, που από τη 
στιγμή που συμφώνησαν στο πρόσωπο του υπο-

ψήφιου δημάρχου άρχισαν να αλληλοϋπονομεύ-
ονται. Εκτός από το Λαϊκό Κόμμα, συμμετείχαν 
οι Ελευθερόφρονες, το κόμμα του Γ. Κονδύλη, το 
προσφυγικό κόμμα του Μιχ. Κύρκου, καθώς και οι 
τοπικοί κύκλοι που εκφράζονταν με τις εφημερίδες 
«Φως» και «Ταχυδρόμος».

Ο κύκλος του «Ταχυδρόμου», με ηγέτη τον 
βουλευτή Ν. Δαρβέρη (1879-1946), συμμάχησαν 
με το κόμμα του Κονδύλη για να αλλοιώσουν το 
εκλογικό αποτέλεσμα. Ψήφισαν τον Ν. Μάνο ως 
Δήμαρχο, αλλά από το κανονικό ψηφοδέλτιο που 
προαναφέρθηκε σταύρωναν μόνο 13 ονόματα στα 
οποία προσέθεταν 17 υποψηφίους της επιλογής 
τους, κανείς από τους οποίους δεν ήταν Εβραίος. 
Μεταξύ των ονομάτων που διέγραφαν ήταν των 
τεσσάρων από τους πέντε υποψηφίους Εβραίους. 
Ο διασπαστικός αυτός ελιγμός ήταν γνωστός πριν 
από τις εκλογές. Γι’ αυτό και το Λαϊκό Κόμμα υπο-
χρεώθηκε να ανακοινώσει επισήμως ότι οι επίση-
μοι υποψήφιοι εκ μέρους των Ισραηλιτών ήταν και 
οι πέντε που προαναφέρθηκαν.

Στις εκλογές επικράτησε ο Ν. Μάνος. Υπερ-
ψηφίστηκε στις συνοικίες των γηγενών, Χριστια-
νών και Εβραίων, ενώ ο Πατρίκιος υπερίσχυσε στις 
προσφυγικές συνοικίες. «Οι Εβραίοι σας εψήφι-
σαν. Οι Έλληνες θα σας σαρώσουν», έγραψε απει-
λητικά απευθυνόμενη προς τον Μάνο η βενιζε-
λική «Μακεδονία» αποδίδοντας την επικράτηση 
του Μάνου στην καθολική υποστήριξη της εβρα-

Ορκωμοσία της δημοτικής διοίκησης Νικολάου Μάνου (δεξιά) 
ενώπιον του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Φίλιππου Δραγού-
μη (αριστερά). Στο μέσον, σε πρώτο πλάνο, ο Σαμουήλ Ναχμίας. 
Δεξιά του, με το άσπρο μουστάκι, ο Κ. Μερκουρίου, διορισμένος 
«δήμαρχος» επί 4ης Αυγούστου και Γερμανικής Κατοχής. Επί των 
ημερών του καταστράφηκε το εβραϊκό νεκροταφείο Θεσσαλονί-
κης. (Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο της οικογενείας 
Ν. Μάνου).
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ϊκής κοινότητας: «Οι κυβερνητικοί [Λαϊκό Κόμμα 
και Κονδυλικοί] γνωρίζοντες ότι μόνον με την μέ-
χρις ενός προσέλευσιν των Ισραηλιτών θα ήτο πι-
θανή η εκλογή του υποψηφίου των, μετήλθον όλα 
τα μέσα διά να ψηφίσουν όλοι οι Εβραίοι, ενώ εξ 
αντιθέτου παρενέβαλον μύρια προσκόμματα εις 
τους δημοκρατικούς εκλογείς των προσφυγικών 
τμημάτων (…) Όπως διεπιστώθη σχετικώς με τους 
Ισραηλίτας, ούτοι προσήλθον μέχρις ενός και πά-
λι εις τας κάλπας και εψήφισαν με φανατισμόν και 
φανερά τον κυβερνητικόν υποψήφιον. Και αυτοί 
οι ασθενείς και παράλυτοι μετεφέρθησαν εις τα 
εκλογικά τμήματα και εψήφισαν τον Μάνον υπό 
την φανεράν προστασίαν της αστυνομίας, όργα-
να της οποίας εβοήθουν τους αναπήρους Εβραί-
ους να ψηφίσουν, ενώ απεμάκρυνον τους δημο-
κρατικούς εκλογείς». Αναγνώριζε έτσι η εφημερί-
δα την υποστήριξη των Εβραίων προς τους υπο-
ψήφιους των Λαϊκών, την απέδιδε όμως σε σκοτει-
νές συνωμοσίες και όχι στην επιρροή του Μάνου 
και στην απέχθεια που προκαλούσε ο ξεχωριστός 
εκλογικός κατάλογος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα έπρεπε το δη-
μοτικό συμβούλιο να αποτελείται από είκοσι συμ-
βούλους του ψηφοδελτίου Μάνου και δέκα συμ-
βούλους του ψηφοδελτίου Πατρικίου. Το αναμε-
νόμενο αποτέλεσμα όμως αλλοιώθηκε από τη δό-
λια σταυροδοσία. Επειδή οι Δαρβερικοί και οι Κον-
δυλικοί σταύρωναν μόνο 13 από τους 30 υποψη-
φίους του επίσημου ψηφοδελτίου, το αποτέλεσμα 
ήταν ότι ο 13ος κατά σειρά Λαϊκός έλαβε 13.381 
σταυρούς, ενώ ο 14ος μόνο 12.208. Ενδιάμεσα 
όμως παρεμβλήθηκαν επτά σύμβουλοι του Πα-
τρικίου, οι οποίοι έλαβαν από 12.244 μέχρι 12.717 
σταυρούς και κατέλαβαν τις έδρες που κανονικά 
θα περιέρχονταν στην πλειοψηφία. Έτσι, στο δη-
μοτικό συμβούλιο εισήλθαν 13 σύμβουλοι του ψη-
φοδελτίου Μάνου και 17 σύμβουλοι της αντιπολί-
τευσης!

Μοναδικός Εβραίος που εκλέχθηκε ήταν ο Σα-
μουήλ Ναχμίας, ο οποίος κατατάχθηκε έβδομος 
μεταξύ των δέκα τριών εκλεγέντων. Έτσι, για πρώ-
τη φορά από το 1912 υπήρχε στο δημοτικό συμ-
βούλιο μόνον ένα μέλος εβραϊκού θρησκεύματος.

Μετά την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπή-
ματος της 1ης Μαρτίου του 1935 εξέπεσαν της θέ-

σεώς τους 12 βενιζελικοί σύμβουλοι «διά λόγους 
δημοσίας τάξεως και συμφέροντος», δηλαδή διότι 
υπήρξαν υπόνοιες ότι συμμετείχαν ή υποστήριξαν 
το πραξικόπημα. Όσοι εξέπεσαν, αντικαταστάθη-
καν από τους επιλαχόντες, μεταξύ των οποίων και 
ο δικηγόρος Γιομτώβ Γιακοέλ, ο οποίος είχε κατα-
ταγεί έβδομος κατά σειρά επιλαχών. Έτσι, για μερι-
κούς μήνες ο Σαμουήλ Ναχμίας δεν ήταν ο μονα-
δικός Ισραηλίτης δημοτικός σύμβουλος.

Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου καθαίρε-
σε το δήμαρχο Ν. Μάνο τον Οκτώβριο του 1936 
και τον αντικατέστησε με το δημοτικό σύμβου-
λο Κ. Μερκουρίου, ο οποίος διατήρησε το αξίωμά 
του μέχρι το θάνατό του στη διάρκεια της Κατο-
χής (1943). To 1939 παύθηκε ολόκληρο το δημο-
τικό συμβούλιο και διορίσθηκε ολιγομελής διοι-
κούσα επιτροπή, αποκλειστικά από Χριστιανούς. 
Ήταν η πρώτη φορά που στη διοίκηση του Δή-
μου Θεσσαλονίκης δεν συμμετείχε Εβραίος. Και 
αυτή η «πρώτη φορά» έμελλε να διαρκέσει μέχρι 
το 2011. Στις 2 Ιανουαρίου του έτους εκείνου ο κ. 
Χασδάι Καπόν εισήλθε στο Δήμο εκλεγμένος δη-
μοτικός σύμβουλος και εξήλθε αντιδήμαρχος οι-
κονομικών.

[Ο κ. Ευάγγελος Χεκίμογλου, διδάκτωρ οικο-
νομικών, είναι έφορος του Εβραϊκού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης].

Υποσημειώσεις:
1. Για τον δικηγόρο Γιομτώβ Γιακοέλ, βλ. Φραγκίσκη Αμπα-

τζοπούλου, Γιομτώβ Γιακοέλ. Απομνημονεύματα 1941-
1943, Θεσσαλονίκη 1993, ιδίως 11 κ.ε. Για τη σχέση του με 
τον Ασέρ Μωϋσή βλ. Ραφαήλ Μωϋσής, «Τσεβί Κόρετς και 
Γιομτώβ Γιακοέλ. Μία αντι-αποκατάσταση», Χρονικά 232 
(Απρίλιος-Ιούνιος 2011) 10-12.

2. Ευχαριστίες οφείλω στον δικηγόρο κ. Τέλη Ναχμία για τις 
πληροφορίες που μου έδωσε για τον πατέρα του.

3. Στις βουλευτικές εκλογές της 5/3/1933 οι βενιζελικοί δεν 
κατάρτισαν συνδυασμό στον εκλογικό σύλλογο Ισραηλι-
τών. Στις βουλευτικές εκλογές της 2/7/1933 δεν συμπεριέ-
λαβαν Εβραίους υποψηφίους στο συνδυασμό τους. Μόνον 
στις βουλευτικές εκλογές της 26/1/1936 συμπεριέλαβαν 
δύο Εβραίους υποψήφιους, οι οποίοι όμως κατέλαβαν τις 
δύο τελευταίες θέσεις. Βλ. Δημοσθένης Δώδος, Οι Εβραί-
οι της Θεσσαλονίκης στις εκλογές του ελληνικού κράτους 
1915-1936, Αθήνα: Σαββάλας 2005, σσ. 192, 195 και 203.

4. Ε. Χεκίμογλου, Ο Νικόλαος Μάνος και η Θεσσαλονίκη στο 
μεσοπόλεμο, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπου-
δών, 2010, 560 κ.ε., από όπου και οι πληροφορίες του πα-
ρόντος.
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Τα μεταπολεμικά χρόνια βρήκαν την Ελ-
ληνική Εβραϊκή Κοινότητα αποδεκατι-
σμένη. Όσοι γύρισαν από τα στρατόπεδα 
του θανάτου, ή τα καταφύγια, ή τα βου-

νά (αντάρτες) προσπάθησαν να ξαναχτίσουν –στο 
βαθμό που μπορούσαν– την εβραϊκή ζωή στη γενέ-
τειρά τους. Στα χρόνια εκείνα οι Ελληνίδες Εβραί-
ες γυναίκες συνέβαλαν με δύο τρόπους: Από τη μια 
προσπάθησαν –και κατάφεραν- υπό τις εξαιρετικά 
δύσκολες μεταπολεμικές συνθήκες, να δημιουργή-
σουν και να αναθρέψουν οικογένειες, ενώ παράλ-
ληλα συνέτρεξαν τις ανάγκες της τοπικής Κοινότη-
τάς τους, συμμετέχοντας στην υλοποίηση του κοι-
νοτικού έργου.

Φόρο τιμής στην Εβραία γυναίκα και αναγνώ-
ριση της προσφοράς της στην ανασυγκρότηση της 
εβραϊκής ζωής στην Ελλάδα απέτισε το ΚΙΣΕ και 
ο Ελληνικός Εβραϊσμός με την εκδήλωση που έγι-

νε στις 14 Μαρτίου 2012, στο Πνευματικό Κέντρο 
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, στα πλαίσια 
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Μέσα από 
την παρουσίαση χαρακτηριστικών πορτρέτων γυ-
ναικών αναβίωσε η δύσκολη εκείνη περίοδος, με 
τις γυναίκες της εποχής να αναλαμβάνουν δράση 
σε μια σειρά τομείς όπως: η διανομή ρουχισμού και 
τροφίμων, η λειτουργία του σχολείου της οδού Ερυ-
σίχθονος δίπλα στη Συναγωγή Αθηνών, η φροντί-
δα των ορφανών κρυμμένων παιδιών της Κατοχής 
με τη λειτουργία του Παιδικού Κέντρου στη Θεσ-
σαλονίκη, του Ορφανοτροφείου Εσθήρ στην Κηφι-
σιά, των κατασκηνώσεων προετοιμασίας για μετα-
νάστευση που λειτούργησαν στη Φραγκοκλησιά, 
το Σούνιο κ.α, τα συσσίτια, κ.ά.

Δημοσιεύουμε φωτογραφίες χαρακτηριστικές 
της προσφοράς των γυναικών στα πρώτα μεταπο-
λεμικά χρόνια:

Εβραίες γυναίκες
μετά το Ολοκαύτωμα

Η συμβολή τους στην ανασυγκρότηση των Κοινοτήτων

Το Παιδικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
λειτούργησε από τον Δεκέμβριο του 
1946 για τη φροντίδα των παιδιών 
της Κατοχής. Η αρμόδια Επιτροπή 
για τη λειτουργία του Παιδικού Κέ-
ντρου. Από αριστερά, όρθιοι: Μπε-
νίκο Μοδιάνο, Ζερμαίν Κοέν, Ζιζή 
Σαλτιέλ – Μπενβενίστε, (;), Σαπόρ-
τα. Καθήμενοι: Τζο Αμπραβανέλ και 
η Ανν Μόλχο – Κοέν, εκπρόσωπος 
της Αμερικανικής φιλανθρωπικής 
οργάνωσης Joint. (Για την Joint, βλ. 
σχετικό άρθρο στο τεύχος 78/σ.72 
του περιοδικού μας).
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Θεσσαλονίκη 1947: Ομάδα ομήρων γυναικών που επέζησαν από 
τα στρατόπεδα, με την Λούτσα Αλτσέχ (πρώτη από δεξιά) η οποία 
τις φρόντιζε. Διακρίνονται (προς τα αριστερά) οι: Στέλλα και Πόλα 
Σουλέμα, Ρικέτη Ναρ με το γιο της Αλμπέρτο, Στέλλα Αρούχ με την 
ανηψιά της Φλώρα Αλτσέχ, Σύλβια Λεβή με την κόρη της Φρίντα.

Αθήνα: Νεαρές εβραιοπούλες χωρίς οικογένειες, που επέζησαν 
από την Κατοχή και τα στρατόπεδα εξόντωσης, βρήκαν ανακούφι-
ση αλλά και βοήθεια ως προς την επαγγελματική τους αποκατά-
σταση στη Στέγη Απροστάτευτου Κοριτσιού. Η Στέγη λειτούργησε 
στην Κυψέλη, με χορηγία της Joint και του Αμερικανικού Συμβου-
λίου Εβραίων Γυναικών (NCJW). Τα σεμινάρια, όπως αυτό στη φω-
τογραφία κοπτικής – ραπτικής, επιχορηγούσε η Joint.

Από τα εγκαίνια των κατασκηνώσεων της Φραγκοκλησιάς (1946). Στο 
κέντρο ο Ραββίνος Αθηνών Η. Μπαρζιλάϊ και γυναίκες της εβραϊκής 
κοινότητας Αθηνών που στελέχωσαν την κατασκήνωση. Διακρίνονται 
οι: Λίντα Γιοέλ και Εσθήρ Λεβή. Στις κατασκηνώσεις περιθάλπονταν 
ορφανά παιδιά της Κατοχής, τα οποία παράλληλα προετοιμάζονταν 
για μετανάστευση (παράνομη εκείνη την εποχή) στην τότε Παλαιστί-
νη.

Κατασκηνώσεις Φραγκοκλησιάς (δεκαετία ΄50). 
Διακρίνονται: Βενιαμίν Ι. Καπόν, Ζαχαρίας Βιτάλ, 

Ορτανσία Κωνσταντίνη.

Ορφανοτροφείο «Εσθήρ» στην Κηφισιά. (Αρχείο Γιαντ Βασέμ. Από 
το βιβλίο «Η Ζωή απ΄ την αρχή», των Ιακ. Σιμπή - Κ. Λάμψα, εκδ. 
Αλεξάνδρεια, 2010).
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Ο διωγμός των Εβραίων
της Κομοτηνής
Του ΑΝΤωΝΗ ΧΑΤΖΗΚωΣΤΑ

Πέρασαν τόσα χρόνια από τότε που ήμου-
να παιδί και σήμερα που είμαι γέρος, 
λίγο πριν φύγω από τη ζωή, συγκινούμαι 
πάλι πολύ και συγκλονίζομαι, όταν φέρ-

νω στο νου μου εκείνη τη φοβερή νύχτα του τρόμου 
και την «φάλαγγα των μελλοθανάτων».

– Πώς να γράψει κανείς γι’ αυτά. Θεέ μου;...
Από τη μέρα που ήρθαν στα μέρη μας οι Βούλγα-

ροι, σύμφωνα με τις διαταγές της χιτλερικής Γερμανί-
ας για την «Τελική Λύση», δεν καθυστέρησαν καθό-
λου: υποχρέωσαν τους συμπολίτες μας Ισραηλίτες, 
που ήταν όλοι παλιοί ευκατάστατοι νοικοκυραίοι, να 
φορέσουν στο πέτο τους, μικροί - μεγάλοι, την κίτρι-
νη κονκάρδα με το αστέρι του Δαβίδ.

Όλοι κατάλαβαν τότε, ότι αυτό δεν ήταν καλό ση-
μάδι και πιο πολύ οι ίδιοι, που άρχισαν να ετοιμάζο-
νται για κάποιο κακό, που τους περίμενε.

Και ο καιρός περνούσε, μέσα στην πείνα, στο φό-
βο, στη δυστυχία και στην απόγνωση. Κι ένα πρωί, 
από στόμα σε στόμα, μαθεύτηκε το φοβερό νέο, που 
μας συγκλόνισε.

– Μάζεψαν τους Εβραί-
ους!.. 

– Όλη τη νύχτα τους έπαιρ-
ναν από τα σπίτια τους και 
τους έκλειναν στο στρατόπε-
δο!.. 

– Τους πήραν μόνο με μια 
βαλίτσα και σφράγισαν τα σπί-
τια τους!..

– Θα τους στείλουν όλους 
εξορία. Ποιος ξέρει πού!..

Ο κόσμος παγωμένος από 
τα άσχημα νέα, συζητούσε μέ-

σα στα σπίτια, φήμες κυκλοφορούσαν στα μουλωχτά 
και περίμενε.

Όμως, ύστερα από δυο ή τρεις μέρες, μια νύχτα, 
ξυπνήσαμε μεσάνυχτα τρομαγμένοι. Το δωμάτιο 
που κοιμόμασταν ήταν πάνω στο δρόμο και ακούγο-
νταν, μέσα στη νύχτα κλάματα, θόρυβος πολλών αν-
θρώπων να περνούν βιαστικά στο δρόμο και άγριες 
απειλητικές φωνές.

Σηκωθήκαμε φοβισμένοι, χωρίς να ανάψουμε 
φως, και μέσα από τις κλειστές κουρτίνες, γιατί τα 
δυο παράθυρα του δωματίου δεν είχαν παντζούρια, 
είδαμε στο φως της κολώνας του δρόμου, να περ-
νούν πλήθος μεγάλο, οι Εβραίοι. Άνδρες, γυναίκες 
και παιδιά κουκουλωμένοι με τα πανωφόρια τους, 
κρατώντας όλοι κάποιο δέμα, κάποια βαλίτσα, γυ-
ναίκες με μικρά παιδιά σαστισμένα και μάνες με μω-
ρά στην αγκαλιά τους να κλαίνε και οι στρατιώτες, 
από δω κι από κει στο δρόμο, να τους φωνάζουν 
απειλώντας τους συνεχώς, να κάνουν γρήγορα.

Βλέπαμε κατάπληκτοι, τρέμαμε από την αγω-
νία και το φόβο και κλαίγαμε 
κι εμείς μέσα από τις κουρτίνες 
στα παράθυρα, βιώνοντας το 
θρήνο, την αδικία και την κα-
τάντια αυτών των ανθρώπων. 
Ίσως στη θέση αυτών των συ-
μπολιτών μας, που τους πήγαι-
ναν στον σιδηροδρομικό σταθ-
μό να τους φορτώσουν στο 
τρένο, για να τους στείλουν 
ποιος ξέρει πού, να βλέπαμε κι 
εμείς τη δική μας καταδίκη.

Το πιο συγκλονιστικό όμως, 
πέρα από τα παιδάκια που 

Η Συναγωγή 
της Κομοτηνής 
που καταστράφηκε
κατά την Κατοχή.

Το Μνημείο Ολοκαυτώματος στην Κομοτηνή.
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έκλαιγαν τα καημένα τρέχοντας 
σχεδόν, με τα μικρά βηματάκια 
τους για να προλαβαίνουν τους γο-
νείς που τα κρατούσαν από το χέ-
ρι, να μη χαθούν τη νύχτα μέσα στο 
πλήθος, ήταν στο τέλος της μεγά-
λης φάλαγγας, οι γέροι και οι γριές.

Άλλοι κουτσαίνοντας, άλλοι 
με μπαστούνια και μερικοί με πα-
τερίτσες, το ζευγάρι γερά πιασμέ-
νο να μη χαθούν, να προσπαθούν 
να προλάβουν τoυς άλλους, χωρίς 
να το κατορθώνουν, και οι στρα-
τιώτες να τους φωνάζουν, να τους 
βρίζουν, να τους απειλούν και να 
τους σπρώχνουν να προχωρήσουν 
πιο γρήγορα…

Τι φρίκη, Θεέ μου!.. Τι φοβερά θηρία, ανελέητα, 
γίνονται καμιά φορά οι άνθρωποι!..

Δεν ξέρω πόση ώρα περνούσαν στο δρό-
μο, οι δυστυχισμένοι αυτοί άνθρωποι, 
που πολλούς απ’ αυτούς τους ξέραμε, 

αφού χρόνια ζούσαμε μαζί. Κι όταν πια πέρασαν 
όλοι, μείναμε κοκκαλωμένοι εκεί στα παράθυ-
ρα, ώρα πολλή κλαίγοντας, ύστερα από όσες συ-
γκλονιστικές σκηνές και εικόνες είδαν τα μάτια 
μας αυτή τη φοβερή νύχτα του τρόμου και της 
απόγνωσης…

Το ξημέρωμα μας βρήκε όλους άγρυπνους, με 
κόκκινα τα μάτια μας από το κλάμα και την αγω-
νία. Και ήταν και μέρα Σάββατο!.. Και το μυαλό μου 
πήγε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, που όταν πια 
γέρος, ο Μαθητής του Χριστού, έγραφε τις προ-
φητείες του, εκεί στο σπήλαιο στην Πάτμο, ευχό-
ταν για τους δυστυχισμένους, «να μην είναι χειμώ-
νας και μέρα Σάββατο», γιατί τότε η μοίρα τους θα 
ήταν ακόμη πιο φρικτή.

Πολλά ακούστηκαν τότε στην πόλη μας για το 
διωγμό των Εβραίων, όταν πέρασε κάπως ο καιρός. 
Άλλωστε οι βουλγαρικές αρχές δεν καθυστέρησαν 
καθόλου να αποκαλύψουν τις προθέσεις τους.

Άνοιξαν αμέσως τα σφραγισμένα σπίτια των 
Εβραίων και έψαξαν παντού για να βρουν χρυσό και 
λίρες. Άδειασαν ακόμη τα σπίτια από ό,τι ακριβό 
και πολύτιμο είχαν, ασημικά, έπιπλα, σκεύη, πίνα-

κες, προίκες. Έσκαψαν αυλές, τοί-
χους, ξήλωσαν οροφές, πατώματα, 
και έψαξαν καλά στα υπόγεια, μή-
πως ανακαλύψουν κανέναν θησαυ-
ρό. Έτσι, σε λίγο καιρό, τα σπίτια 
των Εβραίων έμειναν ορθάνοιχτα, 
έρημα και ερειπωμένα, περιμένο-
ντας να αρχίσει n κατεδάφισή τους.

Δεν μαθεύτηκε βέβαια ποτέ, αν 
και τι βρέθηκε στα σπίτια αυτά. 
Όμως εκείνο που ακούστηκε πο-
λύ, ήταν, πως στο στρατόπεδο, που 
συγκέντρωσαν τους ανθρώπους οι 
Βούλγαροι, έκαναν φύλλο και φτε-
ρό τα πράγματα που είχαν μέσα 
στα δέματα και στις βαλίτσες τους, 

για να βρουν λίρες. ως και τα κουμπιά από τα ρούχα 
τους έκοψαν, μήπως κι εκεί μέσα είχαν κρύψει τις λί-
ρες τους. Τέτοια λαχτάρα, τέτοια δίψα για χρήμα…

Όμως η ζωή δεν σταματά. Και η ζωή στην πόλη 
μας, όσο περνούσε ο καιρός, όλο και γινόταν πιο 
δύσκολη. Οι άνδρες, χωρίς δουλειά, έψαχναν μά-
ταια κάθε μέρα για κανένα μεροκάματο. Ήταν χει-
μώνας, δεν υπήρχε τίποτε για μας και η πείνα στον 
κόσμο μας, όλο και θέριευε.

Τότε Βούλγαροι εργολάβοι, ζήτησαν εργάτες 
για την κατεδάφιση των σπιτιών των Εβραίων. Έτσι, 
πολλοί άνδρες βρήκαν δουλειά για αρκετό καιρό. 
Από τις στέγες κατέβαζαν πρώτα τα κεραμίδια και 
μετά ξήλωναν πόρτες, παράθυρα, σανίδια, καδρό-
νια και ό,τι άλλο χρήσιμο, για να πουληθούν όλα 
σαν οικοδομικά υλικά. Με τη δουλειά αυτή, κάμπο-
σοι  Έλληνες μπόρεσαν να αναπνεύσουν λίγο και 
να περάσουν αρκετό καιρό λιγότερο δύσκολα.

Όταν πια τελείωσε και η κατεδάφιση, μόνο σω-
ροί από χώματα και σκουπίδια θύμιζαν την εβραϊκή 
συνοικία. Από ένα ζωντανό και σημαντικό κομμάτι 
της κοινωνίας στην πόλη μας, δεν είχε απομείνει τί-
ποτε. Μόνο το δράμα το δικό μας συνεχίζονταν και 
δεν φαινόταν από πουθενά φως…

[Ο κ. Αντ. Χατζηκώστας, κάτοικος Κομοτηνής, ζούσε 
εκείνη την εποχή στην οδό Νικολάου Ζωΐδου, κεντρικό 
δρόμο που οδηγούσε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Άρ-
θρα για την Ισραηλιτική Κοινότητα Κομοτηνής έχουν 
δημοσιευθεί στο περιοδικό μας 4/σελ.15, 61/5, 96/15, 
124/16, 192/11, 221, 7, 232/7].

Η οικογένεια Μπαρόκα. Εξολοθρεύτη-
κε το 1943 από τις Βουλγαρικές Δυνά-
μεις Κατοχής.
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Γράμματα - Απόψεις

Η Ισραηλιτική Κοινότητα της Δράμας

* Ο κ. Κώστας Ταφλανίδης, ιατρός από τη Δράμα, κατα-
γράφει τις αναμνήσεις του από τη ζωή και την καταστρο-
φή της εκεί Ισραηλιτικής Κοινότητας. (Ο κ. Ταφλανίδης, με 
το ψευδώνυμο Κώστας Δραμινός, έχει μεταφράσει την Πα-
λαιά Διαθήκη από το εβραϊκό κείμενο). Άρθρα για την ίδια 
Κοινότητα έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό μας στα τεύχη 
100/σελ. 7, 106/4, 150/12, 162/7 και 18, και 178/6.

Τον καιρό της αρχής 
του Β΄ Παγκόσμι-
ου Πολέμου, στην 

Δράμα κατοικούσαν πε-
ρίπου 800 Ισραηλίτες, οι 
οποίοι ασκούσαν διάφο-
ρα αστικά επαγγέλματα, 
ήσαν βέβαια κυρίως έμπο-
ροι – και πολύ καλοί και 
έντιμοι μάλιστα – αλλά 
και ιδιωτικοί υπάλληλοι, 
ίσως σπανιώτερα και σε 
άλλα επαγγέλματα. Κα-
τοικούσαν –σχεδόν όλοι– 
μέσα στο κέντρο της πό-
λης καθώς οι συνοικισμοί 
είχαν παραχωρηθεί στους 
πρόσφυγες.

Όταν ήμουν σε μι-
κρή ηλικία, κυκλοφορού-
σαν από μεγαλύτερα παι-
διά -ποτέ όμως από ενή-
λικες- διάφορες φοβερές 
φήμες για τους Εβραίους, 
οι ίδιες φήμες που κυκλο-
φορούσαν και στην αρχαία 
Ρώμη για τους Χριστια-
νούς των κατακομβών, δη-
λαδή ότι σε μυστικές τελε-
τές έσφαζαν μικρά παιδιά 
και έπιναν το αίμα τους και 
άλλα παρόμοια. Η γειτο-
νιά μου είχε αρκετούς Ισ-
ραηλίτες, όμως δεν θυμά-
μαι να πίστεψα αυτές τις 
φήμες, ακόμα και στην πο-
λύ μικρή ηλικία μου.

Οι άνθρωποι αυτοί μι-

λούσαν άψογα ελληνι-
κά με κάποια ίσως Ισπα-
νική προφορά – αν θυμά-
μαι καλά – τουλάχιστον 
οι πιο ηλικιωμένοι, άλλω-
στε τα ισπανικά ήσαν κα-
τά κάποιον τρόπο η μητρι-
κή τους γλώσσα καθώς εί-
χαν έλθει από την Ισπα-
νία, από την οποία τους εί-
χαν διώξει. Φρόντιζαν να 
έχουν άψογη συμπεριφο-
ρά, αυτό το είχαν μάθει 
στα 2.000 χρόνια που ζού-
σαν χωρίς πατρίδα, σε ξέ-
νους τόπους.

Το δημοτικό σχολείο το 
παρακολουθούσαν στο δι-
κό τους ισραηλιτικό σχο-
λείο, που βρισκόταν στη 
γειτονιά μου, όπου βέβαια 
έκαμναν και πολλά μαθή-
ματα των ελληνικών σχο-
λείων. Μετά το δημοτι-
κό, συνέχιζαν στο μονα-
δικό Γυμνάσιο της πόλης, 
μαζί με τους Έλληνες συμ-
μαθητές τους, το μόνο μά-
θημα που δεν παρακολου-
θούσαν ήταν –όπως είναι 
ευνόητο– το μάθημα των 
Θρησκευτικών.

Ο μοναδικός Ισραηλί-
της που στο τρίτο τμήμα 
της πρώτης ή μάλλον προ-
καταρκτικής τάξης – του 
Γυμνασίου, ο Τζακ Τεβέτ, 
συνέπεσε να κάθεται στο 

ίδιο θρανίο με μένα. Έτσι, 
δημιουργήθηκε μια φιλία 
αναμεταξύ μας, και θυμά-
μαι ότι πήγαινα και στο 
σπίτι του που βρισκόταν 
αρχές της οδού Σίνα, στο 
ανηφοράκι που ανεβαίνει 
από την Λαϊκή αγορά.

Οι παλιοί Δραμινοί θυ-
μούνται έναν τύπο Ισρα-
ηλίτη, τον αποκαλούμενο 
Σαμουγιά (το όνομα όταν 
προφέρεται σωστά, δηλα-
δή Σεμαγιά – συντομο-
γραφία του Σεμαγιάχου – 
σημαίνει «ακούτε τον Κύ-
ριο»), και που ήταν ένας 
από τους «τύπους» της 
πόλης. Ήταν διανοητικά 
καθυστερημένος, και τέ-
τοιους τύπους πειράζουν 
κυρίως τα παιδιά αλλά και 
κάποιοι ενήλικες. Έτσι γι-
νότανε και με τον Σαμου-
γιά, όμως και ο ίδιος προ-
καλούσε τα πειράγματα 
αυτά. Μάλιστα, όταν έλει-
ψε μια φορά για μια βδο-
μάδα στη Θεσσαλονίκη, 
αναγκάστηκε να επιστρέ-
ψει νωρίτερα απ΄ ότι έπρε-
πε, κι όταν τον ρώτησαν το 
γιατί, απάντησε: «Δεν εί-
ναι καλά εκεί, κανένας δεν 
με πειράζει στο μέρος εκεί-
νο».

H εισβολή των Γερμα-
νών τον Απρίλιο του 1941 
ήταν η αρχή του τέλους 
της Εβραϊκής Κοινότητας 
όπως έγινε άλλωστε και 
σ΄ ολόκληρη την κατεχό-
μενη Ευρώπη. Τον επόμε-
νο χρόνο, ένα πρωί, οι το-
πικές Βουλγαρικές αρχές, 
ενεργώντας κατ’ εντολήν 
των αφεντικών τους, των 
Γερμανών, μάζεψαν απ΄ τα 
σπίτια τους όλους τους Ισ-

ραηλίτες και τους οδήγη-
σαν στο Σιδηροδρομικό 
Σταθμό, από όπου θα γινό-
ταν η μεταφορά τους στα 
στρατόπεδα συγκέντρω-
σης. Μόλις έγινε γνωστό 
το πράγμα, μου δόθηκε 
εντολή απ΄ την οικογένειά 
μου, να πάω στο Σταθμό 
και να αποχαιρετίσω κά-
ποιον φίλο και να του πα-
ραδώσω και κάποια εφό-
δια για το ταξίδι. Ήταν ευ-
καιρία να αποχαιρετίσω 
και τον φίλο μου, τον Τζακ 
Τεβέτ.

Κατέβηκα στο Σταθ-
μό. Ήταν ένα κρύο πρω-
ινό, έτσι τουλάχιστον το 
θυμάμαι. Οι συμπολίτες 
μας Εβραίοι ήσαν συγκε-
ντρωμένοι σε κάποιο ση-
μείο κοντά στο Σταθμό. 
Τους είδα από μια σχετι-
κά κοντινή απόσταση, μα 
εκείνη τη στιγμή κιότεψα. 
Ίσως το νεαρό της ηλικίας, 
ίσως μια φυσική και έμφυ-
τη δειλία, μ΄εμπόδισαν να 
πλησιάσω. Το γεγονός αυ-
τό ακόμα μου φέρνει με-
γάλη στενοχώρια. Στα μά-
τια μου πάντοτε παρέμει-
να ένας προδότης και τί-
ποτε άλλο.

Ήσαν ευγενείς πολύ. 
Μια μέρα που ήταν Κυρια-
κή του Πάσχα, ένας γνω-
στός μας Ισραηλίτης που 
κάτι χρειάστηκε, ήλθε στο 
σπίτι μας. Ήταν ανάγκη να 
μας ευχηθεί για τη μεγάλη 
γιορτή της Χριστιανοσύ-
νης. Όμως δεν μπορούσε 
να ευχηθεί: «Χριστός Ανέ-
στη», έτσι ευχήθηκε «χρό-
νια πολλά», μια πολύ λε-
πτή χειρονομία.

Με το τέλος του πο-
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λέμου, φάνηκε το μέγε-
θος της καταστροφής που 
έπαθαν οι συμπολίτες μας. 
Από τους 800 περίπου Ισ-
ραηλίτες της πόλης μας δι-
ασώθηκαν μόνο επτά, μά-
λιστα μόνο επτά. Ένας από 
αυτούς που γύρισε πρώ-
τος, δήλωσε ότι όταν τους 
απελευθέρωσαν τα συμ-
μαχικά στρατεύματα, ζύ-
γιζε μόνο 27 κιλά. Θα τους 
θυμούνται πάντοτε με νο-
σταλγία όσοι τους είχαν 
γνωρίσει, έδιναν έναν ξε-
χωριστό τόνο στην πόλη 
μας με την παρουσία τους.

Ο εβραϊκός λαός απο-
τελεί ένα μυστήριο που 

οι αιώνες που πέρασαν 
δεν μπόρεσαν να λύσουν. 
Ένας λαός που ξεπέρασε 
όλους τους γνωστούς νό-
μους της ιστορίας, που θα 
τον ήθελαν να εξαφανίζε-
ται ή να αφομοιώνεται από 
άλλους λαούς και πολιτι-
σμούς. Έχασε την πατρί-
δα του, έχασε τη γλώσσα 
του, σκορπίστηκε στους 
τέσσερις ανέμους, έχα-
σε – σε κάποιο υπολογίσι-
μο ποσοστό – και τον Θεό 
του που αυτός κληροδό-
τησε στην ανθρωπότητα. 
Και όμως επέζησε παρά τις 
αντίθετες προοπτικές.

Eις μνήμην των Εβραίων της Φλώρινας

Ο κ. Μιχάλης Παπαδάκης - Αθήνα μας γράφει τα παρακά-
τω για τους Εβραίους της Φλώρινας. Σχετικά άρθρα για την 
Ισραηλιτική Κοινότητα Φλώρινας, έχουν δημοσιευθεί στο 
περιοδικό μας στα τεύχη 104/σελ. 22, 124/9, 137/11, 142/31, 
172/16 και 186/6.

Κατά καιρούς έχω 
ακούσει ή έχω δια-
βάσει για διάφο-

ρες Ισραηλιτικές Κοινότη-
τες στην Ελλάδα και μά-
λιστα με εκτεταμένα 
άρθρα και αναφορές. 
Δυστυχώς μετά λύπης 
μου πουθενά δεν έχω 
διαβάσει για την Ισρα-
ηλιτική Κοινότητα της 
Φλώρινας (αγαπημένη 
μου πόλη, πατρίδα της 
μητέρας μου).

Και όμως! προπο-
λεμικά στην μικρή αυ-
τή πόλη των 10.000 
κατοίκων  είχε εγκα-
τασταθεί και ανθούσε 
μία πολυπληθής (κα-
τά αναλογία πληθυ-
σμού) εβραϊκή κοινό-
τητα. Μερικοί παλαι-
ότεροι αναφέρουν ότι 

οι Εβραίοι της Φλώρινας 
ήταν πάνω από 1.000...έχω 
ακούσει ακόμα και αριθ-
μούς που αγγίζουν τους 
1.500  ή ακόμα και 2.000 

και το θεωρώ απόλυτα φυ-
σικό, διότι την συγκεκρι-
μένη χρονική περίοδο η 
πόλη βρισκόταν στο ζενίθ 
της εμπορικής, επιχειρη-
ματικής και καλλιτεχνικής 
της δραστηριότητας (1915 
-1940)... ήταν ορθάνοιχτοι 
οι εμπορικοί δρόμοι προς 
Κορυτσά και Μοναστήρι 
(σημερινή Bitola  των Σκο-
πίων).

Δυστυχώς, όπως και 
τις υπόλοιπες  εν Ελλά-
δι Ισραηλιτικές Κοινότη-
τες, έτσι και την Kοινότη-
τα της Φλώρινας την αφά-
νισε η χιτλερική λαίλαπα, 
συντριπτική πλειοψηφία  
εξ αυτών μεταφέρθηκαν 
με τραίνα στα κρεματόρια 
του Άουσβιτς και του Ντα-
χάου. Όσοι ελάχιστοι γλύ-
τωσαν μπόρεσαν και διέ-
φυγαν είτε στο Ισραήλ, εί-
τε στην Αργεντινή.

Χάρη στην βοήθεια κά-
ποιων ντόπιων κατοίκων 
μπόρεσαν και κρύφτηκαν, 
και τελικά διασώθηκαν 
4 ή 5 οικογένειες. Σαν σε 
όνειρο και πολύ αχνά θυ-
μάμαι τον συμπαθή κρε-

οπώλη Ιωσήφ Κορδελάκι 
(ήμουν 5 ή 6 ετών) τελευ-
ταίο επιζώντα της κοινό-
τητας στην πόλη. Από ό,τι 
έμαθα αρχές του ’70 μετοί-
κησε στον Βόλο και πέρα-
σε τα τελευταία χρόνια της 
ζωής του εκεί.

Ένα άλλο   τραγικό  της 
ιστορίας είναι ότι κατά την 
διάρκεια της Αντίστασης 
κατά των Γερμανών, στο 
χωριό Κλαδοράχη έλαβε 
χώρα η εκτέλεση 30 πα-
τριωτών σε αντίποινα για 
το θάνατο ενός Γερμανού 
αξιωματικού. Μεταξύ των 
εκτελεσθέντων υπήρχαν 
και 3 πατριώτες εβραϊκής 
καταγωγής οι Ιωσήφ Πέπο, 
Ααρών Λεβή, και Δαβίδ 
Μπατής, οι οποίοι ανήκαν 
στις Ισραηλιτικές Κοινό-
τητες Ιωαννίνων και Τρι-
κάλων. Ουδείς από αυτούς 
ήταν κάτοικος Φλώρινας. 
Οι Φλωρινιώτες Εβραίοι 
βρήκαν φριχτό θάνατο μα-
κριά από την πόλη τους!

Το παρόν άρθρο το 
γράφω σαν ελάχιστο φό-
ρο τιμής στην μνήμη των 
αδικοχαμένων συμπολι-

τών μας Εβραίων, που 
ήταν μέλη μίας ξεχα-
σμένης κοινότητας. Ξε-
χασμένης μεν, αλλά δυ-
ναμικής και ανθούσης. 
Δυστυχώς στην πό-
λη μου δεν υπάρχει κά-
ποιο μνημείο, ή έστω 
μία ονομασία δρόμου 
που να θυμίζει ότι πριν 
από 80 χρόνια περίπου  
ζούσαν 1.000 ψυχές που 
έπαιξαν σημαντικό ρό-
λο στην κατά τα άλλα 
ιστορική διαδρομή της 
πανέμορφης και πολυ-
αγαπημένης μου πό-
λης...

Οι εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς τον Αύγουστο του 1943, 15  Έλληνες 
πατριώτες.
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Τα Ιερά Γράμματα - 
Η Παλαιά Διαθήκη
Τόμος Α΄ - Πεντάτευχος

(Εκδόσεις «Το Ανώγειο», σελ. 
500)

Πρόκειται για μία έκ-
δοση της Παλαιάς 

Διαθήκης, όπου δημοσι-
εύονται σε παράλληλες 
στήλες αφενός το εβρα-
ϊκό μασοριτικό κείμε-
νο, όπως έχει αποδοθεί 
στη Νεοελληνική Μετά-
φραση του Ν. Βάμβα, και 
αφετέρου το κείμενο της 
αρχαίας ελληνικής μετά-
φρασης των Εβδομήκο-
ντα (Ο΄).

Το ιδιαίτερο και μο-
ναδικό χαρακτηριστικό 
του εν λόγω έργου είναι 
η παράθεση της αρίθμη-
σης του Strong, δίπλα σε 
κάθε λέξη του εβραϊκού 
κείμενου, έτσι ώστε ο 
αναγνώστης, ακόμη και 
χωρίς γνώση της εβραϊ-
κής γλώσσας, να μπορεί, 
αξιοποιώντας το Λεξικό 
του Λάουνδς, το οποίο 
επίσης χρησιμοποιεί την 
αρίθμηση του Strong, 
να γνωρίζει ποια ακρι-
βώς λέξη χρησιμοποιεί-
ται στο αρχαίο εβραϊκό 
κείμενο και ανατρέχο-
ντας στο εν λόγω λεξικό 

να βρίσκει την ορθή ερ-
μηνεία της.
Το όλο έργο σχεδιάζεται 
να ολοκληρωθεί σε 4 τό-
μους. Στον 1ο τόμο της 
σειράς που κυκλοφόρησε 
προσφάτως, περιέχεται η 
Πεντάτευχος ή Τορά, δη-
λαδή τα 5 πρώτα βιβλία 
της Παλαιάς Διαθήκης.

› Felicity Mat

Αντίλαλοι της 
Ψυχής και του Νου 
(Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2011, 
σελ. 157)

Η ιδιαιτερότητα της 
ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ς 

συλλογής ποιημάτων και 
ποιητικών στοχασμών 
έγκειται στο ότι τα κεί-
μενα γράφτηκαν ελληνι-
κά και αγγλικά ανάλογα 
με τη στιγμή της έμπνευ-
σης της ποιήτριας και 
στη συνέχεια αλληλομε-
ταφράστηκαν στις δύο 
γλώσσες. Όπως σημειώ-
νει η συγγραφεύς «Εύχο-
μαι οι θετικές ιδέες και τα 
μηνύματα που πηγάζουν 
από τους ποιητικούς μου 
στοχασμούς να ανθίσουν 
στην ψυχή και στο νου 
του αναγνώστη».

Το ποιητικό υλικό του 
βιβλίου είναι μοιρασμέ-
νο σε τρία μέρη ανάλογα 

με το περιεχόμενο που το 
χαρακτηρίζει. Το πρώτο 
μέρος περιέχει ποιήματα, 
το δεύτερο ελεγείες αφι-
ερωμένες στο Ολοκαύ-
τωμα και το τρίτο ποιητι-
κούς στοχασμούς. Οι τε-
λευταίοι αποτελούν έναν 
ιδιάζοντα τρόπο γραφής 
που συνδυάζει ποίηση 
και ψυχολογία.

› Κώστα α. Ζησοπούλού

Η επιστροφή 
του στρατιώτη - 
Ιστορίες του ’41 
(Λάρισα, 2011, σελ. 148)

Ο στρατιώτης του 
Βρετανικού Εκ-

στρατευτικού Σώματος 
Rejach Terni Kielszware, 
Ισραηλινής καταγωγής, 
πολέμησε στην Ελλά-
δα το 1941. Αποκόπηκε 
από τη μονάδα του, ύστε-
ρα από τη μάχη των Θερ-
μοπυλών (23-24 Απριλί-
ου 1941) και παρέμεινε 
για αρκετό διάστημα στη 
Φθιώτιδα. Οι κάτοικοι της 
περιοχής (Ανθήλη Φθιώ-
τιδας) τον περιέθαλψαν 
και τελικά τον φυγάδευ-
σαν στην Τουρκία. Το 
1998 ο Terni Kielszware 
επανήλθε στην Ελλάδα 
και επισκέφθηκε τα παι-
διά των σωτήρων του. Η 

ιστορία αυτή, μαζί με άλ-
λες συναφείς, παρουσι-
άζεται στο παρόν βιβλίο 
ιστορικής έρευνας και 
θερμών ανθρωπίνων σχέ-
σεων.

› Εύτύχίασ Δ. λίατα

Η Κέρκυρα και η 
Ζάκυνθος στον 
κυκλώνα του 
αντισημιτισμού
Η «συκοφαντία για 
το αίμα» του 1891
(Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Ερευνών Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2006, 
σελ. 255)

Στις μελέτες που ανα-
φέρονται στην ελ-

ληνική ιστοριογραφία για 
τον Ελληνικό Εβραϊσμό, 
που έχει αναπτυχθεί μό-
λις τις τελευταίες δεκαε-
τίες, εντάσσεται και η πα-
ρούσα έκδοση, η οποία 
ασχολείται με τις ταρα-
χές του τέλους του 19ου 
αιώνα που προκλήθηκαν 
στην Κέρκυρα και τη Ζά-
κυνθο. Η μελέτη τοπο-
θετεί τα συγκεκριμένα 
γεγονότα στα πλαίσια ευ-
ρύτερης αναφοράς για τα 
αίτια και τις εκδηλώσεις 
του αντισημιτισμού στην 
Ελλάδα.

BιβλίοBιβλίο
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› αλΕξ. ΚαλΕση - ίώ. σΚούρη
Η οικονομική συμβολή 
της εβραϊκής Κοινότητας 
Λάρισας σε διεθνή 
κινητοποίηση των 
ομοθρήσκων της (1931)
(Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 
Θεσσαλονίκη 2011)

Κυκλοφόρησε σε ανά-
τυπο η παραπάνω 

μελέτη η οποία ανακοι-
νώθηκε στα πλαίσια του 
ΛΆ  Πανελληνίου Ιστορι-
κού Συνεδρίου, της Ελλη-
νικής Ιστορικής Εταιρεί-
ας, που έλαβε χώρα στη 
Θεσσαλονίκη στις 28-30 

Μαΐου 2010. Η ανακοίνω-
ση είναι αφιερωμένη στην 
«ιερή μνήμη του Εσδρά 
Μωϋσή, ο οποίος παρεί-
χε προθύμως και αφειδώς 
αναμφισβήτητες προφορι-
κές μαρτυρίες», που βοή-
θησαν ουσιαστικά στη σύ-
νταξη της μελέτης.

› ΓίώρΓού λ. παπαΚώνσταντίνού

Θαρσίς 
Η μυστηριώδης βιβλική 
θαλασσοκράτειρα 
(Αθήνα, χ.χ., σελ. 156)

«Θαρσίς. Αυτή η 
λέξη απαντάται 

συχνά στις Γραφές και 
μονίμως σε όλα τα χρο-
νικά της αρχαιότητος εί-
ναι συνυφασμένη με τις 
ανακαλύψεις και την κυ-
ριαρχία των θαλασσών», 
αναφέρει ο συγγραφέ-
ας ο οποίος επιχειρεί, μέ-
σα από κείμενα αρχαίων 
συγγραφέων και της βί-
βλου να εντοπίσει γεω-
γραφικά την περιοχή. 

Το βιβλίο, το οποίο 
περιέχει επίσης ενδια-
φέρον φωτογραφικό υλι-
κό, αφιερώνεται «Στην 
Εβραϊκή Κοινότητα Χαλ-
κίδος, που με την παρου-
σία της στα αμφίρροα νε-
ρά του Ευρίπου διαιωνίζει 
μία Ελληνο-Ισραηλινή 
συνεργασία και αμοι-
βαία εγκαρδιότητα ηλι-
κίας 3.000 ετών!».

› αλΕξανΔρού ΓρηΓορίού

Η Θεσσαλονίκη 
των Αλλατίνι 
(1776-1911)

Στην επιστημονι-
κή επετηρίδα Θεσ-

σαλονίκη, του Κέντρου 
Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 
(τόμος 7ος) δημοσιεύτη-
κε εμπεριστατωμένη με-
λέτη του κ. Αλ. Γρηγορί-
ου για την προσφορά της 
οικογενείας Αλλατίνι, και 
ιδιαίτερα του ιατρού Μω-
ϋσή Αλλατίνι, προς την 
περιοχή της Θεσσαλο-
νίκης. Η μελέτη, προϊόν 
πολυετούς επιστημονικής 
έρευνας, αποτελεί επίσης 
παρουσίαση της ζωής και 
της πολύπλευρης δράσης 
της Ισραηλιτικής Κοινό-
τητας Θεσσαλονίκης κα-
τά τον 19ο αιώνα.

νω ελληνοεβραϊκή συνεργασία, συμβίωση και κοι-
νωνική συνοχή στις τοπικές κοινωνίες της Χώρας 
μας. Πολύ περισσότερο στις μέρες μας, σε περίο-
δο εμβαθύνσεως αγαθών και παραγωγικών σχέσε-
ων μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, στην εδραία βάση 

κοινής ωφελείας όχι μόνο των δύο Κρατών αλλά και 
των άλλων της Ανατολικής Μεσογείου.

4. Να επισημανθεί, επιπροσθέτως, ότι, αν στην 
Ελλάδα σώζονται και λειτουργούν κάποιες 

ιστορικές Κοινότητες και Συναγω-
γές, αφού η Πατρίδα μας λειτουργού-
σε ως Πύλη εισόδου του εβραϊκού πο-
λιτισμού στην Ευρώπη, πολύ πριν το 
70 μ.Χ., στην σημερινή Επικράτεια του 
Ισραήλ εδράζεται η Ελληνική Αγιοτα-
φική Αδελφότητα - το Ελληνορθόδο-
ξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Το Πα-
τριαρχείο αυτό συνιστά τον αρχαιότε-
ρο-πρώτο χριστιανικό κοινοτικό θεσμό 
στην Ιερή Πόλη (33 μ.Χ.). Το γεγονός 
λειτουργεί ως μεγάλη κληρονομιά, τι-
μή αλλά και ευθύνη του Ελληνορθόδο-
ξου Γένους και δι’ αυτού όλου του Χρι-
στιανικού Κόσμου».

Η θρησκευτική ελευθερία
Συνέχεια από τη σελ. 2

Τουλούζη: Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012. 4.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στην κεντρι-
κή πλατεία για να τιμήσουν τους νεκρούς του εκεί εβραϊκού σχολείου, νέα θύματα του 
αντισημιτισμού.
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Translated from Greek by: Kay-Elvina Sutton
Cover illustration:  Mass wedding ceremonies for Holocaust survivors in post-war Thessaloniki. (See related article on the role 

of Jewish women in rebuilding Jewish communities after the war. (This issue, page 15.)     

4 The main feature in this issue is a resolution passed 
by the Institute for National and Religious Issues 

and addressed to the Government of Greece, the Church 
of Greece, the President of the European Union, and the 
Prime Minister of Israel. The resolution condemns anti-
Semitism and points out that Greece was the gateway by 
which Jewish culture spread to Europe well before 70 B.C. 
It asks that pure and fruitful relations be cultivated between 
Greece and Israel. 

4 Ambassador Konstantinos Vassis contributes an ar-
ticle in which he explains the three terms, Jew, Isra-

elite and Judean, all of which are in common use in Greek. 
He also writes about the historical landmarks associated 
with each term.           

4 Our series on “Jewish Banks in Greece in the Early 
20th Century” continues with articles by Rachel Va-

rouch-Papandrianou and Maroula Kliafa, who write about 
Banks that served the Thessaly area (Trikala & Volos). 

4 Sophia Le Brun (1785–1854) known in Greek history 
as the Duchess of Plaisance, left her estate to Greece, 

including a building plot and legacy for the construction of 
a synagogue in Athens. 

4 The issue includes various articles from the past on 
the theme of the Jewish Presence in Greece. Among 

them is an article by Rafael Frezis, who introduces the 
speech made by major Greek poet Angelos Sikelianos on 
26th November 1938 in Volos, Thessaly. Nikos Moniodes 

introduces press articles on the activity of Jews on the island 
of Chios in 1914.

4 Prompted by the election of a Jew to the office of 
Deputy Mayor of Thessaloniki in the recent munici-

pal elections, historian E. Hekimoglou contributes an article 
on Samuel Nachmias, the previous Jew who was elected 
Councillor of Thessaloniki in 1934. 

4 Jewish Women After the Holocaust is the title given 
to the collection of photographs showing the work 

women did to rebuild Jewish Communities. The American 
Jewish Joint Distribution Committee played a major role 
in this project.

4 Antonis Hatzikostas of Komotini in Thrace remem-
bers the arrest of the local Jewish people in 1943 by 

Bulgarian forces of occupation, and their subsequent dis-
patch to Hilter’s concentration camps.

4 In readers’ letters. Dr. Kostas Taflanidis and Mich-
alis Papadakis share their memories of the Jewish 

Community of Drama in Thrace, and the Jews of Florina, 
Macedonia, respectively. These communities have both dis-
appeared. A point to be noted is that in August 1943, when 
the Germans executed thirty local Greeks in retaliation for 
the death of a German officer, there were three Jews among 
their number.                   

4                    The issue closes with book reviews. 




