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ΟΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΕΣ υποδιαιρούνται σε δύο βασι-
κές κατηγορίες: Σ΄ αυτούς που εκφράζουν 
ανοιχτά, επώνυμα τις αντιεβραϊκές απόψεις 
τους και σ΄ αυτούς που το πράττουν ανώνυ-
μα, πλάγια, καλυμμένα.

ΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ αντισημίτες δη-
μοσιεύουν άρθρα, μελετήματα, βιβλία που 
τα χαρακτηρίζουν ψευδότιτλα ως «επιστη-
μονικά» πονήματα. Σ΄ αυτά με ύφος βαρύ-
γδουπο μεταφέρουν πληροφορίες και από-
ψεις άλλων αντισημιτών, τις οποίες αναμα-
σούν δημιουργώντας έτσι ένα είδος βιβλιο-
γραφίας. Παρουσιάζουν επίσης ακραίες με-
μονωμένες θεωρήσεις Εβραίων συγγραφέ-
ων οι οποίες παρ΄ όλον ότι είναι προσωπι-
κές, αποδίδονται ανενδοίαστα σαν… αρ-
χές της Εβραϊκής Γραμματείας! Με την ίδια 
όμως τακτική πόσα πολλά θα μπορούσε να 
καταλογίσει κανείς σε γραφόμενα Πατέρων 
άλλων θρησκειών των οποίων όλες οι από-
ψεις δεν θεωρούνται φυσικά ως κοινές θρη-
σκευτικές παραδοχές και αρχές.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΩΝ συ-
γκροτείται από εκείνους που η λαϊκή σοφία 
αποκαλεί «ανθρώπους του σκότους». Αυτοί 
δεν έχουν το θάρρος να εκφράσουν φανερά 
τα όσα υποστηρίζουν. Προσπαθούν να ρί-
ξουν το δηλητήριό τους χωρίς να φαίνονται. 
Λένε και δεν λένε αφού χρησιμοποιούν υπο-
νοούμενα, δήθεν «πληροφορίες» που άκου-
σαν ή διάβασαν, δήθεν «στοιχεία που εκεί-
νοι κατέχουν» κ.λπ.

Σ’ ΑΥΤΟΥΣ τους θρασύδειλους πρέπει να προ-
στεθούν και όσοι τις νύχτες –στο σκότος 
πάντα- εκδηλώνουν την κακία τους εναντί-
ον ακινήτων (συναγωγών, μνημείων, οδών 
κ.ά). Τα ακίνητα δεν μπορούν να αντιδρά-
σουν οπότε η μισαλλόδοξη νίκη των αναί-
σχυντων είναι βεβαία: σπάνε, καίνε, κατα-
στρέφουν, πάντα εκ του ασφαλούς με την 
κάλυψη του σκότους.

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ των αντισημιτών χρη-
σιμοποιούν κατά περιόδους πολυποίκιλους 
μανδύες: άλλοτε είναι εθνικιστές του τύπου 
της χιτλερικής Άριας Φυλής, άλλοτε είναι 
«μαχητές» θρησκειών όπως οι Ισλαμιστές 
τρομοκράτες, άλλοτε μάχονται εναντίον 
της παγκόσμιας επικράτησης των Εβραίων 
στην οποία δήθεν αποβλέπουν οι σιωνιστές. 
(Παρότι με σαφήνεια έχει κατ’ επανάληψη 
εξηγηθεί τι είναι ο Σιωνισμός αυτοί παρα-
μένουν στο επίπεδο της ανωριμότητάς του 
«ου με πείσεις, καν με πείσεις»). Όλοι τους 
βέβαια αποφεύγουν να πουν το μίσος που 
αισθάνονται εναντίον συνανθρώπων τους 
που σε τίποτα δεν τους έχουν βλάψει.

ΕΡΜΑΙΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ αιώνων, ομαδικών πα-
ρακρούσεων, αναπόδειχτων παραδοχών, 
ακόμα και απάνθρωπων παραδόσεων οι 
αντισημίτες αποδεικνύουν το πόσο μπορεί 
να σκληρύνει η ψυχή του ανθρώπου όταν 
αυτός αφήνει να τον καθοδηγούν στα τυ-
φλά άλλοι (άτομα, οργανώσεις, μυθεύματα 
κ.λπ.). Δυστυχώς…

EIKONA EΞΩΦYΛΛOY:  Τα ζώα της Κιβωτού του Νώε: Πίνακας του 1570 του ζωγράφου Simon de Myle, που ζούσε στη σημερινή 
περιοχή της Ολλανδίας. Στην ιστορία της ζωγραφικής δεν αναφέρεται άλλος πίνακας του ίδιου καλλιτέ
χνη.

Αντισημίτες και αντισιωνιστές
Του ΔΑΥΪΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

[Ο κ. Δαυίδ Σαλτιέλ είναι πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος].
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ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣ-
ΜΟΥ είναι ένοχες για το γεγονός ότι εδώ 
και χρόνια αγνοούν αυτό το φαινόμενο. 

Έχοντας υπηρετήσει ως δικαστής για πολλά χρόνια, 
αποσύρθηκα για να κάνω έρευνα σχετικά με τα Πρω
τόκολλα των Σοφών της Σιών. Ύστερα από έξι χρόνια 
έρευνας, έγραψα ένα βιβλίο το οποίο σήμερα έχει 
μεταφραστεί και εκδοθεί σε δέκα γλώσσες, εκ των 
οποίων η πιο πρόσφατη ήταν στην αραβική.

ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ που βρίσκονται στο 
βιβλίο μου, περιγράφεται ένας πρώην πράκτορας 
των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών, ο Henri Rollin, 
ο οποίος έγραψε πλήθος βιβλίων σχετικά με την 
ευρωπαϊκή πολιτική στις δεκαετίες του 1920 και 
1930. Ήταν βαθύς γνώστης της ρωσικής πολιτικής 
και, έχοντας υπηρετήσει ως μυστικός πράκτορας ο 
ίδιος, διέθετε πολλές πληροφορίες που δεν θα μπο-
ρούσαν να είναι γνωστές σε άλλους. Είχε συνειδη-
τοποιήσει τη σπουδαιότητα των Πρωτοκόλλων των 
Σοφών της Σιών και υποστήριζε ότι όλα όσα είχαν 
λάβει χώρα στην Ευρώπη – και κυριότατα η εμφάνι-
ση των Ναζί στην ευρωπαϊκή σκηνή – είχαν επηρε-
αστεί από τα Πρωτόκολλα. Έγραψε ένα βιβλίο 800 
σελίδων με τίτλο L’ apocalypse de Notre Temps (Η 
αποκάλυψη της εποχής μας), στο οποίο περιγρά-
φει πώς τα Πρωτόκολλα άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη 
τους στην ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΔΟΘΗΚΕ στη Γαλλία στις 3 Σε-
πτεμβρίου 1939 και φαντάζεται κανείς ότι σε μία 
τέτοια χρονική συγκυρία, όπως ήταν εκείνη των 
απαρχών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, θα πέρασε 
απαρατήρητο. Ωστόσο, το βιβλίο δεν διέφυγε της 
προσοχής των Ναζί. Όταν οι τελευταίοι κατέκτη-
σαν τη Γαλλία, απαγόρευσαν την κυκλοφορία του 
και, έτσι, το βιβλίο του Rollin εξαφανίστηκε. Έπρε-

πε να περιμένει το έτος 1991 για να επανακυκλοφο-
ρήσει από έναν μικρό γαλλικό εκδοτικό οίκο. Ακο-
λουθώντας τα βήματα του Rollin, εξετάζω την ιστο-
ρία των Πρωτοκόλλων κατά την τελευταία δεκαετία 
και τον 21ο αιώνα καθώς και την επιρροή που άσκη-
σε το έργο αυτό στην παγκόσμια πολιτική.

Γιατί ένα αποδεδειγμένο πλαστογράφημα 
εξακολουθεί να απασχολεί;

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ 
ΣΙΩΝ – ένα αποδεδειγμένο ψέμα και ένα 
πλαστογράφημα – είναι σημαντικά σήμερα; 

Διότι εξακολουθούν να τυπώνονται ανά τον κόσμο, 
με νέες εκδόσεις σχεδόν κάθε χρόνο στα αραβικά, 
στα περσικά και στα τουρκικά. Αυτές οι εκδόσεις 
χρηματοδοτούνται από κυβερνητικούς προϋπολο-
γισμούς και διανέμονται όχι μόνο σε αραβόφωνες 
χώρες αλλά και σε μουσουλμανικές ανά την υφήλιο 
μειονότητες.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ είναι απαραίτη-
τες γιατί κάθε χρόνο προστίθενται νέες εισαγω-
γές. Σύμφωνα με αυτές τις εισαγωγές, εάν δεν πι-
στεύεις ότι οι Εβραίοι πράγματι σχεδιάζουν να κα-
τακτήσουν τον κόσμο, πρέπει να παρατηρήσεις τι 
συμβαίνει στη χώρα ή στην περιοχή σου. Όλα όσα 
συμβαίνουν, έχουν τη ρίζα τους στα Πρωτόκολλα, 
στην εφαρμογή της «Εβραϊκής Συνωμοσίας». Είτε 
πρόκειται για οικονομική κρίση, είτε για επιδημία 
AIDS ή γρίπης, είτε για τρομοκρατική επίθεση, για 
εξέγερση ή καταστροφή, μπορεί κανείς πάντοτε να 
την αποδώσει σε ένα κεφάλαιο ή σε μία σελίδα των 
Πρωτοκόλλων. Είναι ένα τόσο παραπλανητικό κεί-
μενο, που φαίνεται να εμπεριέχει τα πάντα. Μέσα 
εκεί υπάρχει ένα λεπτομερές πλάνο σχετικά με το 
πώς θα κατακτηθεί ο κόσμος.

Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών: 
μακραίωνη πορεία και ανεξίτηλα ίχνη1

Tης δικαστού HADASSA BEN ITTO

1.   Απόσπασμα από το άρθρο “The Jewish Conspiracy: A Strategic Weapon to demonize Jews and delegitimize Israel”, Jerusalem 
Issue Brief, Jerusalem Center for Public Affairs, Institute for Contemporary Affairs, 10 (38), April 2011.
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Το ιστορικό της συγγραφής 
των «Πρωτοκόλλων»

ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 
ΕΝΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ αλλά απο-
τελούν και προϊόν λογοκλοπής. Στην 

πραγματικότητα, τα Πρωτόκολλα γράφτη-
καν στη Γαλλία κατά την τελευταία δεκαε-
τία του 19ου αιώνα. Κατά την προετοιμασία 
της Ρωσικής Επανάστασης, οι οργανωτικές 
ομάδες των Ρώσων Μπολσε-
βίκων δεν μπορούσαν να 
δρουν ελεύθερα στη Ρωσία, 
κι έτσι δραστηριοποιούνταν 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
μεταξύ των οποίων ήταν και 
η Γαλλία. Μία ειδική απο-
στολή της ρωσικής μυστικής 
αστυνομίας είχε σταλεί στη 
Γαλλία για να εντοπίσει τις ομά-
δες αυτές των Μπολσεβίκων. Η 
ρωσική μυστική αστυνομία και 
οι Μαύροι, ένα κίνημα Ρώσων υπερεθνικιστών 
των οποίων το σύνθημα ήταν «Χτυπήστε τους 
Εβραίους και σώστε τη Ρωσία», προσπαθού-
σαν να πείσουν τον Τσάρο ότι πίσω από την 
Επανάσταση των Μπολσεβίκων βρίσκονταν 
οι Εβραίοι. Ο Τσάρος ήταν ήδη πεπει-
σμένος αλλά χρειάζονταν απο-
δείξεις.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ-
ΡΑ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ, μία Γαλ-
λίδα ονόματι Juliette Adam εί-
χε ένα σαλόνι. Εκείνη την επο-
χή, οι γυναίκες δεν είχαν το δικαί-
ωμα του εκλέγειν και του εκλέγε-
σθαι, υπήρχαν όμως σημαντικές 
και μορφωμένες γυναίκες οι οποίες, 
θέλοντας να διαφοροποιηθούν από 
τις υπόλοιπες, ίδρυαν σαλόνια. 
Η Adam ήταν μία πολύ μορφω-
μένη γυναίκα – ιστορικός, εκδό-
της εφημερίδας και συγγραφέας 
– και είχε ένα πολιτικό σαλόνι 
όπου συγκεντρώνονταν πολλοί 
αντισημίτες. Υπάρχουν, μάλι-
στα, αρκετά στοιχεία που πιστο-

ποιούν ότι οι προετοιμασίες 
για τη δίκη του Ντρέυφους 

που έγιναν κατά την ίδια 
χρονική περίοδο (δίκη κατά 

την οποία ένας Γαλλοεβραίος 
αξιωματικός του στρατού κα-

ταδικάστηκε άδικα για προδο-
σία και αργότερα αθωώθηκε), 

έλαβαν χώρα στο σαλόνι της. Ο 
σύζυγος της Juliette Adam ήταν 

ο Αρχηγός της Αστυνομίας του 
Παρισιού και συνεργάστηκε με 

τον Ρώσο απεσταλμένο της μυστικής αστυ-
νομίας, Pyotr Rachkovsky, αφού στους Γάλ-
λους δεν άρεσε που οι Μπολσεβίκοι τρομο-
κράτες κατασκεύαζαν βόμβες σε μικρά πα-

ρισινά ξενοδοχεία. Ο Rachkovsky, που 
αναζητούσε τρόπο να ενο-
χοποιήσει τους Εβραίους, 

προσκλήθηκε στο σαλόνι 
της Adam όπου κάποιος του 

μίλησε για ένα βιβλίο το οποίο 
είχε μεν απαγορευτεί στη Γαλ-

λία αλλά ωστόσο υπήρχε σε 
εκείνο το σαλόνι και θα μπο-

ρούσε να μετατραπεί σε όπλο 
κατά των Εβραίων.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1860 ένας 

Γάλλος δικηγόρος, ο Maurice Jolly, θέ-
λησε να ξεσηκώσει τον γαλλικό λαό ενά-
ντια στο τρομερό δικτατορικό καθεστώς 
του Ναπολέοντος του Γ΄. Στη βιογραφία 
του περιγράφει πώς αποφάσισε να γράψει 
ένα βιβλίο για να διαφωτίσει τον γαλλικό 
λαό σχετικά με τον κίνδυνο που διέτρε-
χε. Αποφάσισε να γράψει μία αλληγορία· 

επρόκειτο για έναν φανταστικό διάλογο με-
ταξύ δύο προσωπικοτήτων, του 
Μακιαβέλι και του Μοντεσκιέ, 
που λάμβανε χώρα την εποχή 
μετά τον πόλεμο. Ο Μακιαβέ-
λι θα αντιπροσώπευε τις ιδέες 
και τις πρακτικές του Ναπολέ-
οντος του Γ΄ και του τρομερού 
καθεστώτος του, ενώ ο Μοντε-

❶

❸

❷

❹

1.  Η πρώτη εκδοχή των «Πρωτοκόλλων» 
κυκλοφόρησε το 1905 στη Ρωσία με τον 
τίτλο «Ο ερχομός του Αντίχριστου και η 
Κυριαρχία του σατανά επί της Γης», έργο 
του Ρώσου ιερομοναχού Sergei Nilus.

2.  «Τα Μυστικά των Σοφών της Σιών» εκ-
δόθηκαν -για πρώτη φορά εκτός Ρωσίας- 
στη Γερμανία το 1920.

3.  Η αγγλική έκδοση των «Πρωτοκόλλων», 
Λονδίνο 1920.

4. Η γαλλική έκδοση, Παρίσι 1920.
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σκιέ θα αντιπροσώπευε τις φιλελεύθερες ιδέ-
ες του ίδιου του συγγραφέα. Το εξέδωσε στις 
Βρυξέλλες αφού κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνα-
τον να εκδοθεί στη Γαλλία, και στη συνέχεια 
συνελήφθη, δικάστηκε και πήγε στη φυλα-
κή. Η κυκλοφορία του βιβλίου του απαγο-
ρεύτηκε. Το βιβλίο αυτό είναι ένα διαμά-
ντι της λογοτεχνίας. Ο Μακιαβέλι εξηγεί 
στον Μοντεσκιέ γιατί οι άνθρω-
ποι είναι ανόητοι και γιατί ένας 
δικτάτορας είναι απαραίτητος κα-
θώς και τι είδους «εργαλεία» μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει για να κατα-
λάβει την εξουσία και να εξουσιάσει 
τη χώρα και τον κόσμο. Στο βιβλίο 
αυτό υπάρχουν κεφάλαια αφιερω-
μένα σε κάθε ζήτημα: πώς να πάρεις 
με το μέρος σου τις αστυνομικές δυ-
νάμεις, πώς να καταλύσεις το νομικό 
σύστημα, πώς να εξολοθρεύσεις όλους 
τους δικηγόρους, πώς να διασπάσεις 
την εργατική τάξη και πώς να τοπο-
θετήσεις βόμβες σε στρατηγικά ση-
μεία. Είναι ένα εγχειρίδιο για το πώς 
κατακτάται ο κόσμος. Η φωνή του 
Μοντεσκιέ γίνεται όλο και πιο αδύ-
ναμη ενώ η φωνή του Μακιαβέλι 
ολοένα και δυναμώνει. Στο τέλος, 
ο Μοντεσκιέ λέει: «Ω, Θεέ 
μου, τι επέτρεψες να συμ-
βεί;». Με αυτά τα λόγια απευ-
θυνόταν στον γαλλικό λαό 
και αναφερόταν στα όσα είχαν 
συμβεί στη Γαλλία.

ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 60 ΜΕ 65% 
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ απο-
τελείται από κατά λέξη αποσπά-
σματα από αυτό το βιβλίο. Στο 
πρωτότυπο κείμενο προ-
στέθηκαν κεφάλαια για να 
μετατρέψουν το βιβλίο αυ-
τό στο εβραϊκό σχέδιο πα-
γκόσμιας κυριαρχίας. Τα 
Πρωτόκολλα εκδόθηκαν για 
πρώτη φορά στη Ρωσία το 
1905 από έναν φανατικό κα-

λόγερο που ζούσε σε ένα μο-
ναστήρι. Από εκεί ταξίδεψαν 

σε ολόκληρο τον κόσμο. Με-
τά από την Επανάσταση, αξι-

ωματικοί του Λευκού Στρατού 
που διέφυγαν στη Ρωσία, μετέ-

φεραν μαζί τους τα Πρωτόκολ
λα για να πείσουν τον κόσμο ότι 

ό,τι είχε συμβεί στη δυναστεία 
των Ρομανώφ στη Ρωσία, θα συ-

νέβαινε και σε αυτούς. Το εβραϊ-
κό σχέδιο προέβλεπε την ανατρο-

πή όλων των μοναρχών και των κυβερ-
νήσεων της Ευρώπης. Μεταξύ των ετών 
1919 και 1921, τα Πρωτόκολλα εκδό-
θηκαν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. 
Στη Γερμανία κυκλοφόρησαν μέσα σε 
ένα έτος έξι εκδόσεις στις οποίες κα-

τηγορούνταν οι Εβραίοι για τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα Πρωτόκολλα 

δεν μεταφράστηκαν ποτέ στα εβραϊ-
κά γιατί τα αγνοούσαμε, πιστεύοντας 

ότι επρόκειτο για ένα κακό αστείο.

Η Δίκη της Βέρνης του 1934 ξεσκε-
πάζει το «Μεγάλο Ψέμα»

ΤΟ 1934, ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΗ ΒΕΡ-
ΝΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ μία μεγάλη 
δίκη. Της δίκης αυτής είχε προη-

γηθεί η δράση μίας νέας ναζιστικής οργάνωσης 
που είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί τα Πρωτόκολ
λα και μοίραζε αντίγραφά τους σε λαϊκές συ-
ναθροίσεις. Οι ντόπιοι Εβραίοι που κατάλα-
βαν τι συνέβαινε πέρα από τα σύνορα, στη 
Γερμανία, αποφάσισαν να οδηγήσουν τους 
Ελβετούς Ναζί σε δίκη. Στην εισαγωγή της 
αγγλικής έκδοσης του βιβλίου μου, ο Λόρ-

δος Αρχιδικαστής της Αγ-
γλίας και της Ουαλίας Harry 
Wolfe, έγραψε ότι η δίκη της 
Βέρνης είναι μάλλον η πιο 
σημαντική δίκη όλων των 
ετών διότι σε αυτήν τη δίκη 
υπήρξαν ζωντανές μαρτυρί-
ες σχετικά με τη γένεση των 

❺

❼

❻

❽

5.  Με το έργο του «Τα “Πρωτόκολλα των Σοφών της 
Σιών” και η διεθνής εβραϊκή πολιτική» (1923), ο 
Alfred Rosenberg ενίσχυσε την αντιεβραϊκή ναζιστι-
κή ιδεολογία. Εδώ η τέταρτη έκδοση, Μόναχο 1933.

6.  Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’70 ο βασιλιάς 
Φεϊζάλ της Σαουδικής Αραβίας προσέφερε αυτή την 
έκδοση των «Πρωτοκόλλων», με τον τίτλο «Η Εβραϊ-
κή Συνωμοσία και ο Μουσουλμαντικός κόσμος» (Κα-
ράκι, Πακιστάν 1969), σε αξιωματούχους επισκέπτες 
ξένων χωρών.

7-8. Ελληνικές εκδόσεις των «Πρωτοκόλλων».
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Πρωτοκόλλων και τη χρήση τους. Στους μάρτυρες 
συγκαταλέγονταν ο ηγέτης της αντιπολίτευσης 
εναντίον του Τσάρου, ιστορικοί, πολιτικοί και πρώ-
ην πράκτορες που είχαν διαφύγει της Επανάστασης 
και θέλησαν να καταθέσουν σχετικά με αυτό το πλα-
στογράφημα.

ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΛΟ 
ΛΙΒΕΛΟΓΡΑΦΗΜΑ. Είναι ένα πολιτικό ντοκουμέ-
ντο που περιγράφει μία εβραϊκή εγκληματική συνω-
μοσία για την κατάκτηση του κόσμου, και ο πρώτος 
εκτός Ρωσίας ηγέτης που το χρησιμοποίησε ήταν 
ο Αδόλφος Χίτλερ. Οι Ναζί αποφάσισαν να χρη-
σιμοποιήσουν τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σι
ών ως κεντρικό κομμάτι της ιδεολογίας τους για λό-
γους στρατηγικής, γεγονός που μας αποκάλυψε η 
σχετική αλληλογραφία μεταξύ των Χίτλερ και Γκέ-
μπελς. Ένας Γερμανός ιστορικός περιγράφει στο βι-
βλίο του πώς χρησιμοποίησε ο Χίτλερ τα Πρωτό
κολλα για τον σχεδιασμό της Τελικής Λύσης, γεγο-
νός το οποίο αναφέρει άλλωστε και ο ίδιος ο Χίτλερ 
στο Mein Kampf. Οι Ναζί ήταν άριστοι γνώστες του 
«Μεγάλου Ψέματος» και τις πρακτικές τους έχει υι-
οθετήσει ο μουσουλμανικός κόσμος. Η θεωρία λέει 
ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα τόσο πιο πιθανό 
είναι να γίνει πιστευτό.

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΑΝ ΤΟ ΕΠΟ-
ΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟ WELTDIENST, ένα κέντρο 
που βρισκόταν στην πόλη Erfurt, από το οποίο δι-
ασπειρόταν η ναζιστική ιδεολογία και προπαγάν-
δα. Ο επικεφαλής του Weltdienst ήταν ο Ulrich 
Fleischhauer, ενώ ναζιστικά παρακλάδια ή άλλες 
οργανώσεις με διαφορετικά ονόματα άρχισαν να 
ξεπηδούν σε κάθε χώρα όπου κυριαρχούσαν οι να-
ζιστικές ιδέες και πρακτικές. Στη δίκη της Βέρνης 
του 1934, ο Ελβετός δικαστής διέταξε και τις δύο 
πλευρές να ορίσουν εμπειρογνώμονες. Οι Ελβε-
τοί Ναζί εναγόμενοι δεν μπορούσαν να βρουν κά-
ποιον εμπειρογνώμονα για να πιστοποιήσει ότι τα 
Πρωτόκολλα συνιστούσαν ένα αυθεντικό έγγρα-
φο. Έτσι, ο Ulrich Fleischhauer, ο επικεφαλής της 
Weltdienst, πήγε στην Ελβετία για να καταθέσει ως 
εμπειρογνώμων. Όταν ρωτήθηκε από τον δικαστή 
εάν είναι ειδικός στο θέμα των Πρωτοκόλλων, εκεί-
νος απάντησε πως δεν είναι ειδικός στο θέμα των 
Πρωτοκόλλων αλλά, όμως, είναι ειδικός στο θέμα 
των Εβραίων.

Τα «Πρωτόκολλα» στην Αμερική: 
«Η απάτη του αιώνα»

ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. 
Εκεί ο μεγαλύτερος διαφημιστής τους ήταν 

ο μεγαλοβιομήχανος Henry Ford ο οποίος δημοσί-
ευσε 97 αποσπάσματα του βιβλίου στην εφημερίδα 
του, Deadborn Independent. Αυτά τα τρομερά αντι-
σημιτικά άρθρα συλλέχθηκαν. Ο Ford μηνύθηκε από 
Αμερικανούς Εβραίους και η δίκη συνεχιζόταν επί έξι 
συναπτά έτη (1921-1927). Τελικά, η δίκη κατέληξε σε 
διακανονισμό μεταξύ του Ford και της εβραϊκής κοι-
νότητας. Παρεμπιπτόντως, αξίζει να αναφερθεί ότι 
όλες οι δίκες που είχαν προηγηθεί εκείνης της Βέρνης, 
είχαν καταλήξει σε διακανονισμό. Όταν όμως ήρθαν 
οι Ναζί στην εξουσία απαγόρευσαν οποιονδήποτε δι-
ακανονισμό σε δίκη που αφορούσε τα Πρωτόκολλα, 
αποφασίζοντας έτσι να χρησιμοποιήσουν τα δικα-
στήρια ως έναν ακόμα χώρο όπου θα διέσπειραν τη 
ναζιστική ιδεολογία. Το 1964, η Γερουσία των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών διόρισε μία επιτροπή για να μελετήσει 
τα Πρωτόκολλα. Σε ομόφωνη έκθεσή τους, οι εννέα 
ανώτατοι Γερουσιαστές αποκάλεσαν τα Πρωτόκολλα 
«την απάτη του αιώνα» και τα χαρακτήρισαν ως ένα 
κείμενο που θέτει σε κίνδυνο την Αμερική.

ΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΑ 
ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ, θα διαπιστώσουμε ότι 
τα Πρωτόκολλα χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τους 
Ρώσους Τσάρους, στη συνέχεια από τους κομμουνι-
στές, αργότερα αποτέλεσαν το κεντρικό μήνυμα της 
ναζιστικής προπαγάνδας, και, τέλος, πέρασαν στα 
χέρια του μουσουλμανικού κόσμου.

Τα «Πρωτόκολλα» 
στον μουσουλμανικό κόσμο

ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛ-
ΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ακόμα και στις 

αποκαλούμενες μετριοπαθείς χώρες, συμπεριλαμ-
βανομένων και των χωρών που έχουν συνάψει ειρήνη 
με το Ισραήλ. Τα Πρωτόκολλα βρίσκονται παντού, σε 
κάθε αραβική έκθεση βιβλίου, περισσότερο στην Αί-
γυπτο και λιγότερο στην Ιορδανία. Βρίσκονται στον 
δημόσιο λόγο, στις εφημερίδες, ακόμα και στα σήριαλ 
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Πάθη μιας συναγωγής

Μνήμη Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Κέρκυρας

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Χ. ΜΑΤΙΑΤΟΥ

Πρόσφατα, παραβιάστηκε η Εβραϊκή 
Συναγωγή στην Κέρκυρα και μέσα σ’ 
αυτήν παραδόθηκαν στη φωτιά θρη-
σκευτικά βιβλία και σύμβολα, θέτοντας 

σε κίνδυνο ολόκληρο το κτήριο. Η συναγωγή αυτή, 
σημαντικό ιστορικά και αισθητικά μνημείο, είναι η 
τε λευταία που άφησε ο χρόνος και οι άνθρωποι στο 
νησί του Ιονίου. Είναι μάλιστα γνωστή ως η Ελλη-
νική Συ ναγωγή (η «Γκρέκα»), επισημαίνοντας έτσι 
τον δεσμό της με τους Ρωμανιώτες Εβραίους του ελ-
ληνικού χώ ρου, συστατικό στοιχείο της Κοινότητας 
στην Κέρκυ ρα. Η πρόκληση από την εγκληματική 
αυτή ενέργεια είναι μεγαλύτερη, η προσβολή γίνε-
ται πιο βαθειά και η πληγή καθίσταται οδυνηρότερη 
αν σημειωθεί το γε γονός ότι επιχειρήθηκε κατά το 
Πάσχα των Εβραίων και την Μεγάλη Εβδομάδα των 
Χριστιανών. Διε ρωτάται κανείς αν αυτοί που επιχεί-
ρησαν την βεβή λωση, γνώριζαν ή ήθελαν να αγνο-
ούν την μακραίωνη παρουσία των Εβραίων στο νησί, 
στην ιστορία του οποίου συμμετείχαν και συνέβαλαν.

Στα 1386, όταν μπροστά στον τουρκικό κίνδυνο 
οι Κερκυραίοι ζήτησαν την προστασία της Ενετικής 
Δη μοκρατίας, ανέθεσαν τις σχετικές διαπραγμα-
τεύσεις σε μια εξαμελή πρεσβεία συμπολιτών τους, 
εμπι στευόμενοι «…εις την πίστιν, φρόνησιν, αγχίνοι
αν και νομιμότητα…» των ανθρώπων αυτών. Ένας 
απ’ αυτούς ήταν Εβραίος, ο Δαυίδ Σέμος.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, όταν ήταν ει-
ρηνικά, ο κερκυραίος ιστορικός Ιωάννης 
Ρωμανός σημειώνει ότι τους καρπούς της 

δραστηριότητας και φιλοπο νίας τους, οι Εβραίοι «…
μετεχειρίζοντο επ’ωφελεία και αγαθώ της πόλεως». 
Σε δύσκολους καιρούς, εξαί ρεται επίσης η συμπερι-

της τηλεόρασης. Περιγράφουν την παγκόσμια 
ιστορία, από την αρχή μέχρι το τέλος, χαρακτη-
ρίζοντας ακόμα και τη Γαλλική Επανάσταση ως 
μέρος του σχεδίου της εβραϊκής συνωμοσίας για 
την κυριαρχία του κόσμου. Μέχρι το τέλος του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το πρόβλημα ήταν οι 
Εβραίοι, και μετά την ίδρυση του κράτους του 
Ισραήλ, ο στόχος είναι πλέον το Ισραήλ. Τα 
Πρωτόκολλα συγκαταλέγονται στα ευπώλητα 
βιβλία σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες, και 
είναι λογικό αφού αναπαράγονται συνεχώς από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενώ αναφορές σε 
αυτά υπάρχουν ακόμα και στα σχολικά βιβλία. 
Όταν το βιβλίο μου μεταφράστηκε στα αραβι-
κά, ο μεταφραστής και ο εκδότης, απόφοιτοι και 
οι δύο του Εβραϊκού Πανεπιστημίου, ο ένας εκ 
των οποίων είναι χριστιανός Άραβας και ο άλ-
λος μουσουλμάνος Άραβας, δεν γνώριζαν ότι τα 
Πρωτόκολλα είναι ένα πλαστογράφημα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΩ-
ΜΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣ-
ΜΟΥ. Υπάρχει, όμως, υπάρχει μία αντι-εβρα-
ϊκή συνωμοσία. Η χρήση του βιβλίου αυτού 
εδώ και 100 χρόνια αποτελεί μέρος αυτής της 
συνωμοσίας και όποιος το συμμερίζεται είναι 
ένας συνωμότης εναντίον μας. Αρχίζει με τους 
Εβραίους αλλά δεν τελειώνει με τους Εβραίους. 
Το πρώτο αεροπλάνο στο οποίο έγινε αεροπει-
ρατεία ήταν ισραηλινό και έκτοτε σχηματί-
ζουμε ουρές σε κάθε αεροδρόμιο για ελέγχους 
ασφαλείας. Έτσι, λοιπόν, ο κόσμος θα έπρεπε 
να επαγρυπνεί. Ο κίνδυνος μόλυνσης του δη-
μοσίου λόγου με ψεύδη συνιστά έναν κίνδυνο 
για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

[Η δικαστής Hadassa Ben Itto, συγγραφέ
ας του βιβλίου «The Lie that wouldn’t Die, the 
Protocols of the Elders of Zion» (2005), υπηρέτη
σε επί 31 έτη ως δικαστής σε όλα τα επίπεδα των 
ισραηλινών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου 
και του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Έχει, επίσης, δια
τελέσει επίσημος εκπρόσωπος του Ισραήλ σε πλή
θος διεθνών οργανισμών, όπως στην UNESCO και 
στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σή
μερα είναι επίτιμη πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης 
Εβραίων δικηγόρων και Νομικών επιστημόνων.

Η μετάφραση από τα αγγλικά έγινε από την 
κα Γαρυφαλλιά Μίχα].
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φορά τους. Ο ίδιος ιστορικός γράφει ότι «Επί του μα
κρού και δια τους χριστιανούς ολέθριου πολέμου της 
Κρήτης [Σημ: 1645 -1669. Οι Τούρκοι εκδιώκουν από 
εκεί τους Ενετούς] οι Εβραίοι ελευθερίως εχορήγουν 
πάντα τα επιτήδεια προς χρήσιν και ανακούφισιν των 
εις Κέρκυραν μετακομιζομένων τραυματιών…».

Στην κρίσιμη για την Κέρκυρα αλλά και για όλη 
την Ευρώπη πολιορκία του 1716, οι ιστορικοί Ρωμα-
νός και Χιώτης εξυμνούν τη διαγωγή της Εβραϊκής 
Κοινότητας του νησιού και παραθέτουν σχετικές 
μαρτυρίες. Ο πρώτος συμπεραίνει ότι «…τοσούτον 
ανδρείως και ευτόλμως ηγωνίσθησαν προς τους κοι
νούς πολεμίους, εις τοσούτους κινδύνους εξετέθη σαν 
προς κοινήν υπεράσπισιν, μη φειδόμενοι της ζωής, 
της περιουσίας και των τέκνων…». Ο δεύτερος επι-
καλείται την ανδραγαθία Εβραίου «…ο οποίος πε
ρικυκλωθείς υπό 8 Τούρκων, ένα μεν εφόνευσε του
φεκοβολών, άλλου δε απέκοψε την κεφαλήν και άλ
λους επλήγωσε» καθώς και το ότι κατά την απο-
φασιστική για την έκβαση της πολιορκίας ημέρα, οι 
Εβραίοι βρέθηκαν στις επάλξεις και «…έρριπτον ζέ
ον έλαιον επί των εφορμούντων».

Δύο αιώνες αργότερα, η Κέρκυρα γνώρισε μια 
άλλη δοκιμασία. Το νησί βομβαρδίστηκε και 
καταλή φθηκε προσωρινά από τη φασιστική 

Ιταλία (Αύγουστος-Σεπτέμβριος του 1923). Οι Κερ-
κυραίοι, εκπρο σωπούμενοι από τα σωματεία τους, 
απηύθυναν τότε μια έντονα πατριωτική διαμαρτυρία 
στην Κοινωνία των Εθνών. Ανάμεσα στα σωματεία 
αυτά ήταν και οι Ισραηλιτικοί Σύλλογοι «Άφιξις 
φωτός» και «Ομόνοια». Για τον πρώτο υπέγραψε το 
κείμενο ο Β. Όσμος και για τον δεύτερο ο Ιακώβ 
Μπαλέστρας.

Πέρα όμως από τη συλλογική παρουσία και προ-
σφορά των Εβραίων της Κέρκυρας δεν είναι περιτ-
τό να γίνει μνεία ενός γεγονότος καθώς και αναφο-
ρά σε δύο πρόσωπα.

Λέγεται πως ένα από τα πρώτα κείμενα στη 
νεοελ ληνική γλώσσα, στη δημοτική, είναι μια μετά-
φραση στα ελληνικά του βιβλίου του Ιωνά, γραμμέ-
νη με εβραϊκά γράμματα, που έγινε για τους Εβραί-
ους της Κέρκυρας και της Κρήτης.

Ανάμεσα στις μορφές και προσωπικότητες που 
ανέδειξε η Εβραϊκή Κοινότητα του νησιού του Ιονί-

ου, θα μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς τον Λάζαρο 
Βελέλη (1859-1940) και τον Μωϋση Χαΐμη (1864-
1929). Ο πρώτος, λόγιος με σημαντικό επιστημο-
νικό έργο και σταδιοδρομία μέσα και έξω από την 
Ελλά δα. Άν και το κύριο ενδιαφέρον του ήταν η 
Εβραιολογία, συνέγραψε μια μελέτη με τίτλο «Ο 
Καποδί στριας ως θεμελιωτής της δημοτικής εκπαι
δεύσεως εν Ελλάδι», που βραβεύθηκε. Ο Χαΐμης 
υπήρξε μια πολύπλευρη προσωπικότητα: λόγιος 
και διακεκριμέ νος δημοσιογράφος αλλά και εκλε-
κτός εκπαιδευτι κός, μα ακόμα και επίσημος μετα-
φραστής του Υπουργείου των Εξωτερικών, με πα-
ράλληλα σημαν τική κοινωνική δράση. Γράφτηκε γι’ 
αυτόν ότι εργά στηκε «…υποστηρίξας και υπερασπί
σας τα δίκαια και τας πολιτικάς απόψεις της Ελλά
δος κατά τας δύσκο λους στιγμάς των πολέμων, με το 
καθαρόν και ειλι κρινές πνεύμα του ιδεολόγου και φι
λελευθέρου της προπολεμικής περιόδου…».

Φαίνεται, επίσης, πώς αυτοί που στράφη-
καν κατά της Συναγωγής της Κέρκυρας, 
όχι μόνο θέλησαν να αγνοήσουν τα όσα 

η Εβραϊκή Κοινότητα προσέφερε, αλλά και τα όσα 
υπέφερε. Και υπέφερε πολλά και υπέφερε πολύ. Όχι 
δε πάντοτε μόνο από ενέργειες των ξένων κυριάρχων 
του νησιού. Ο Ρωμανός έγρα ψε σχετικά, με λύπη, 
διερωτώμενος «…εάν αρμόζει μάλλον να θρηνώμεν 
την πονηρίαν των χρόνων εκεί νων ή να αισχυνώμεθα 
διά τας παρεκτροπάς των πα τέρων ημών». Και αυτά 
τα έγραφε πριν συμβούν οι μεγάλες αντισημιτικές 
ταραχές του 1891, που είχαν ως αποτέλεσμα σημα-
ντικός αριθμός Εβραίων της Κέρκυρας να εγκατα-
λείψει τον τόπο του. Ό,τι έμεινε από την Κοινότητα, 
επρόκειτο να υποστεί λίγες δε καετίες αργότερα το 
Ολοκαύτωμα. Από τα 2.000 μέλη της απέμειναν με-
ταπολεμικά 187. Για τα άλλα, το Άουσβιτς υπήρξε ο 
Γολγοθάς τους.

Η Κοινωνία μας οφείλει να στιγματίζει τις 
αντιση μιτικές εκδηλώσεις, το δε Κράτος μας να τις 
αποτρέ πει και να τις καταστέλλει. Το αντίθετο θα 
αποτε λούσε ηθική χρεωκοπία για τον τόπο μας.

[Ο κ. Χρ. Χ. Ματιάτος είναι επίτιμος δικηγό
ρος. Το άρθρο του δημοσιεύτηκε στην «Εστία», 
19.5.2011].
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Αρχή, ακμή και ανάπτυξις της ποιήσεως 
στους Εβραίους

Του ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜ. ΣΑΓΚΡΙΩΤΟΥ

Η ποίησις εις πάντας τους λαούς της αρχαιότητος, ως τούτο, επίσης, συμβαίνει, και εις τους 
Εβραίους και λοιπούς Σημιτικούς λαούς, είναι πολύ αρχαιότερα του πεζού λόγου, και 
συνεπώς, προη γείται αυτού. Τούτο συνέβη και συμβαίνει, διότι εις τον άνθρωπον προ-
ηγούνται τα αισθήματα και επακολουθούσι, μετά ταύτα, αι ιδέαι. Φυσικώς επομένως, 

ο άνθρωπος, πριν ημάθη να γράφη και να αναγνώσκη, εγνώριζεν ήδη να ψάλλη και να απαγγέλλη 
διάφορα είδη ποιημάτων.

Ποίησις κατά την εποχή προ του Μωϋσέως

Η ποίησις, όθεν, η Εβραϊκή είναι αρχαιοτά-
τη. Εποχή, καθ’ εαυτό, ταύτης, θεωρείται 
η Προμωσαϊκή εποχή. Τούτο, κάλλιστα, 

παρατηρούμεν, ρίπτοντες βλέμμα, εις τα διάφορα 
βιβλία της Π. Δ. και μάλιστα της Πεντατεύχου, του 
Θεόπτου Μωϋσέως, ένθα βλέπομεν, τήδε κακείσε, 
διεσπαρμένα, έργα ποιητικά, εις τα διάφορα χω ρία 
των πέντε τούτων βιβλίων του Μωϋσέως.

Την Εβραϊκήν ποίησιν επιπροσθέτως, δυνάμεθα 
να την εύρωμεν παρά τοις Εβραίοις, από της εποχής, 
μάλιστα, κατά την οποίαν, το Εβραϊκόν έθνος, από 
της μετοικεσίας αυτού, εις Χαναάν, αφ’ ής δηλονότι, 
εποχής θεωρείται τούτο ως έθνος, και προχωρεί μέ-
χρι της καταπτώσεως και εξαφανίσεως της πολιτείας 
τούτου, ή και ολίγον προ της εποχής εκείνης.

Ούτως, επί παραδείγματι, εις την Γένεσιν, διη-
γείται εν ποιητική όντως εξάρσει ο Θεόπτης Μωϋ-
σής, την Δημιουργίαν των όντων.

Ευθύς, εκ των πρώτων στίχων του Πρώτου Κε-
φαλαίου της Γενέσεως, δυνάμεθα να αντιληφθώμεν 
και την αρχήν της ποιήσεως παρ’ Εβραίοις, και μάλι-
στα 1) την χαροποιάν εκείνην εκφώνησιν του Αδάμ, 
μετά την εκ του ύπνου εγρήγορσιν αυτού, ιδόντος 
παρ' αυτώ την γυναίκαν και σύντροφον του βίου 
αυτού, και ειπόντος: «τούτο νυν οστούν εκ των οστέ
ων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. αύτη κληθήσε
ται ανδρίς, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη κ.λπ.» 
ως επίσης, και όσα, κατόπιν προσέθηκεν ούτος, εν 

πνεύματι ποιητικώ, άμα, και προφητικώ, περί της 
Ιερότητος και θείας Συστάσεως του Μυστηρίου του 
Γάμου, άτινα, ως γνωστά, παραλείπω.

2) Ποίησιν επίσης και μουσικήν απαντώμεν εις 
τον οίκον του Λάμεχ (πρβλ, Γεν. Δ, 23, 24) λέγοντος: 
«ακούσατέ μου της φωνής γυναίκες Λάμεχ, ενωτίσα
σθέ μου τοις λόγοις. ότι άνδρα απέκτεινα εις τραύμα 
εμοί και νεανίσκον, εις μώλωπα εμοί, ότι επτάκις εκδι
κήσε αι εκ Κάϊν, εκ δε Λάμεχ, εβδομηκοντάκις επτά».

3) Η ευλογία επίσης του Νώε (Γενεσ. Θ, 25, 25). 
«Επικατάρατος Χαναάν παίς, οικέτης έσται τοις 
αδελφοίς αυτού, Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σημ 
και έσται Χαναάν παίς οικέτης αυτού. Πλατύναι ο 
Θεός τω Ιάφεθ, και κατοικησάτω εν τοις οίκοις του 
Σημ και γεννηθήτω Χαναάν, παίς αυτού».

Επί τούτοις, επίσης, και αι εκλογαί του Μελχισε-
δέκ προς Αβραάμ, (Γενεσ. ΙΔ, 19), της Ρεβέκκας απο-
στελλομένης προς τον Ισαάκ, εκ του οίκου Βαθουήλ, 
(πρβλ. Γενεσ. ΚΔ, 60) ένθα τα εξής: «…αδελφή ημών 
εί, γίνου εις χιλιάδας, μυριάδων και κληρονομησάτω 
το σπέρμα σου, τας πόλεις των υπεναντίων».

Πάντα ταύτα τα χωρία, κατέχουσι την τάξιν, της 
δια της θείας χάριτος, κεχαρισμένης ποιήσεως εν 
αντιθέσει προς την του εθνικού κόσμου τοιαύτην.

Η ευλογία, κατόπιν, του Ισαάκ προς τον Ια-
κώβ (Γεν. ΚΕ, 27) έχουσα ώδε: «Και εγγίσας εφίλη
σεν αυτόν και ωσφράνθη την οσμήν των ιματίων αυ
τού και ευλόγησεν αυτόν και είπεν. ιδού οσμή του υι
ού μου, ως οσμή αγρού πλήρους, ον ευλόγησε Κύρι
ος. και δώη Σοι ο Θεός από της δρόσου τ’ ουρανού 

|  Κ ε ί μ ε ν α  ε ρ ε υ ν α ς  Κ α ί  μ ε λ ε τ η ς  |
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και από της ποιότητος της 
γης και πλήθος σίτου και οί
νου. και δουλευσάτωσάν σοι 
τα έθνη και προσκυνήσουσί 
σοι, οι υιοί του Πατρός σου. 
ο καταρώμενός σε, επικατά
ρατος ο δε ευλογών σε, ευλο
γημένος».

Επίσης και η τελευταία 
ομιλία του Ιακώβ είναι θαυ-
μασιώτατον ποίημα της αρ-
χαίας Εβραϊκής εποχής.

Η ποίησις, εις τα προα-
ναφερθέντα χωρία, εκφω-
νεί λόγους πίστεως, προφη-
τικού πνεύματος, από τους 
οποίους, ου μόνον η κατό-
πιν ποιήσις των Ισραηλιτών, 
αλλά, και το μέλλον της φυ-
λής ταύτης εξεπήγασεν. Και 
το μέν πνεύμα του κόσμου, παρήγαγε την ποίησιν 
το δε πνεύμα της πίστεως και της προφητείας, ηγί-
ασε ταύτην.

Ποίησις της εποχής του Μωϋσέως

Η εποχή, κυρίως, του Μωϋσέως, είναι ο χρό-
νος της γεννήσεως και αναπτύξεως του 
Ισραηλιτικού λαού, ως και ο χρόνος της 

ενάρ ξεως της λυρικής ποιήσεως του λαού τούτου, ης 
τίνος, η ακμή και ο κολωφών της δόξης, αναφαίνε-
ται επί του βασιλέως, προφήτου και ποιητού Δαβίδ, 
όστις και ποιητάναξ ονομάζεται.

Θαυμασιώτατον, όντος, ποίημα του Θεόπτου 
Μωϋσέως είναι και η εν (Έξοδ. ΙΕ) περιεχόμενη ωδή 
του Μωϋσέως έχουσα ώδε: «Άσωμεν τω Κυρίω. εν
δόξως γαρ δεδόξασται. Ίππον και αναβάτην έρρι
ψεν εις θάλασσαν. Βοηθός και σκεπαστής εγένετό 
μοι εις σωτηρίαν. ούτος μου Θεός και δοξάσω Αυτόν. 
Θεός του πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Κύριος συ
ντρίβων πολέμους. Κύριος όνομα Αυτώ. Άρματα Φα
ραώ και την δύναμιν αυτού έρριψεν εις θάλασσαν. 
Επιλέκτους αναβάτας, τριστάτας. Κατεπόθησαν εν 
Ερυθρά θαλάσση. Πόντω εκάλυψεν αυτούς. Κατέ
δυσαν εις βυθόν, ωσεί λίθος. Η δεξιά Σου δεδόξα
σται εν ισχύι. Η δεξιά Σου χειρ, έθραυσεν εχθρούς 
και τω πλείθει της δόξης Σου, συνέτριψας τους υπε

ναντίους. Απέστειλας την ορ
γήν Σου. κατέφαγεν αυτούς, 
ως καλάμην και δια πνεύμα
τος του θυμού Σου, διέστη το 
ύδωρ. Επάγη ωσεί τείχος τα 
ύδατα, επάγη τα κύματα εν 
μέσω της θαλάσσης» (Έξοδ. 
ΙΕ, 1-19).

Ποίημα, επίσης, παλαι-
ότατης εποχής, είναι και το 
εν (Δευτερον. ΛΒ) περιλαμ-
βανόμενον, ως ωδή του Μω-
ϋσέως, και έχουσα ούτω: 
«Πρόσεχε ουρανέ και λαλή
σω και ακουέτω η γη ρήματα 
εκ στόματός μου. Προσδοκά
σθω, ως υετός το απόφθεγμά 
μου, και καταβήτω, ως δρό
σος, τα ρήματά μου. ωσεί όμ
βρος επ’ άγρωστιν και ωσεί 

νιφετός, επί χόρτον ότι το όνομα Κυρίου εκάλεσα. 
Δότε μεγαλωσύνην τω Θεώ ημών κ.λπ.». Τελευτά δ’ 
ως έξης: «Ευφράνθητε ουρανοί, άμα, αυτώ, και προ
σκυνησάτωσαν Αυτώ πάντες άγγελοι Θεού, Ευφράν
θητε έθνη μετά του λαού αυτού και ενισχυσάτωσαν 
αυτώ πάντες υιοί Θεού, ότι το αίμα των υιών Αυτού 
εκδικείται και εκδικήσει και ανταποδώσει δίκην τοις 
εχθροίς και τοις μισούσιν».

Ομοίως θαυμασιώτατος είναι και ο νικητήρι-
ος ύμνος της Δεβώρας (Κριτ. Ε, 1κ.έ.) έχων ούτω: 
«Απεκαλύφθη αποκάλυμμα εν Ισραήλ. εν τω εκου
σιασθήναι λαόν. ευλογείτε Κύριον. Ακούσατε βασι
λείς και ενωτίσασθε σατράπαι γης, Άσομαι τω Κυ
ρίω, εγώ ειμί. Ψαλώ τω Κυρίω τω Θεώ του Ισραήλ. 
Κύριε, εν τη Εξόδω Σου εν Σηείρ, γη εσείσθη και ου
ρανός έσταξε δρόσους και αι νεφέλαι έσταξαν ύδωρ, 
όρη εσαλεύθησαν από προσώπου Κυρίου Ελωΐ… Δι
ηγείσθε από φωνής ανακρουομένων εν μέσω υδρευο
μένων. εκεί δώσουσι δικαιοσύνας. Κύριε δικαιοσύνας 
αύξησον εν Ισραήλ κλπ.». (Κριτ. ΛΕ 1 - τέλους πρβλ. 
και αριθμ. ΚΑ κεφάλαιον).

Τα εις τα διάφορα βιβλία του κειμένου των Ο΄ 
και του εβραϊκού, εγκατεσπαρμένα ποιήματα, υπο-
δεικνύουσιν ημίν, ότι υπήρχον και εις προγενεστέ-
ραν εποχή και άλλα ποιήματα, τα οποία, δυστυχώς, 
δεν διεσώθησαν, μέχρις ημών, αλλά τελείως εχάθη-

Ο Δαυΐδ με την άρπα του σε εικονογράφηση του βιβλίου 
του Εκκλησιαστή, Γερμανία το 1300.
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σαν. Τα ποιήματα ταύτα, απε-
τέλεσαν αργότερον, αυτοτε-
λείς συλλογάς, ως τούτο δυ-
νάμεθα να αρυσθώμεν εκ δια-
φόρων χωρίων της Π.Δ. και δη 
εκ του (Β΄ Βασιλ. Α, 18), σχε-
τικώς με τον θρήνον του Βα-
σιλέως Δαβίδ, με τον θάνα-
τον του Ιωνάθαν, ένθα, μετα-
ξύ των άλλων, λέγονται και τα 
εξής: «Ιδού γέγραπται επί του 
βιβλίου του Ευθούς. εις το βι
βλίον δε τούτο. εξυμνούντο οι 
δίκαιοι, και οι ήρωες του Εβραϊκού Έθνους».

Εις την ποίησιν, λοιπόν, ησχολούντο απ’ αρχαιοτά-
της εποχής, οι Εβραίοι, και μάλιστα, οι Νέοι και οι Νε-
άνιδες. Συνηγωνίζοντο δε και ημιλλώντο, ούτοι, με-
ταξύ των, ως προς την σύνθεσιν ωραίων ορχηστικών 
ασμάτων, με τα οποία ηυχαρίστουν τους εορτάζοντας: 
(πρβλ. Κριτ. ΚΑ, 22) ένθα τάδε: «Και όψεσθε και ιδού, 
εάν εξέλθωσιν αι θυγατέρες των οικούντων Σηλώ, χο
ρεύειν εν τοις χοροίς, και εξελεύσεσθε εκ των αμπελώ
νων και αρπάσατε εαυτοίς ανήρ γυναίκα, από των θυ
γατέρων Σηλώμ και πορεύεσθε εις γην Βενιαμίν».

Επίσης και εις (Κριτών ΙΑ, 40) λέγονται: «Και αι 
θυγατέρες Ισραήλ επορεύοντο από ημερών εις ημέ
ρας θρηνείν την θυγατέρα Ιεφθάε του Γαλααδίτου, επί 
τέσσαρας ημέρας εν τω ενιαυτώ».

Οι θρήνοι, ούτοι, φυσικώ τω λόγω, συνωδεύοντο 
και από αναλόγων ποιημάτων. Κυνηγοί, επίσης, και 
ποιμένες, έψαλλον, διάφορα άσματα, μετά της σχετι-
κής ανακρούσεως και των εγχόρδων οργάνων αυτών, 
όταν καθ’ εκάστην εσπέραν, μετέβαινον εις τας πηγάς 
της ερήμου, δια να υδρεύσωσιν (πρβλ. Κριτ. Ε, 11).

Πένθιμα άσματα

Εν (Β΄ Παραλ. ΛΕ, 25), δυνάμεθα να διαπιστώ-
σωμεν, ότι υπήρχεν και ειδική Συλλογή, πεν-
θίμων ασμάτων, τα οποία συνετίθεντο επί τη 

απωλεία και τω θανάτω διασήμων ανδρών, ως εν (Γ' 
Βασιλ. ΙΓ, 20) γράφονται «ο προφήτης έλαβε το σώμα 
αυτού και επέθηκεν αυτό επί του όνου και επέστρεψεν 
εις την πόλιν, του θάψαι αυτόν εν τω τάφω εαυτού και 
εκόψαντο αυτόν. «ουαί αδελφέ» και εγένετο μετά το 
κόψασθαι αυτόν κ.λπ.».

Εις το (Β΄ Παραλ. ΛΕ, 25), γράφονται: «Και εθρή

νησεν Ιερεμίας επί τον Ιωσίαν, 
και είπαν πάντες οι άρχοντες 
και αι άρχουσαι, θρήνον επί 
τον Ιωσίαν, έως της σήμερον».

Επίσης εις (Σοφίαν Σιράχ 
ΛΗ 16), γράφονται: «Τέκνον, 
επί νεκρώ, κατάγαγε δάκρυα 
και ως δεινά πάσχων, έναρξον 
θρήνου… Πίκρανον κλαυθμόν, 
και θέρμανον κοπετόν, και ποί
ησον το πένθος, κατά την αξί
αν αυτού, ημέραν μία πλήρη».

Πλήρη θρηνώδη εν τη Π.Δ. 
ποιήματα διεσώθησαν:

1) Το εν (Β΄ Βασιλ. Γ 33, 34) υπό του Δαυίδ συντε-
θέν επί τω θανάτω του Αβεννήρ, υπό τύπον θρήνου 
«Και εθρήνησεν ο βασιλεύς επί Αβεννήρ και είπεν. ει 
κατά τον θάνατον Ναβάλ αποθανείται Αβεννήρ; αι 
χείρες σου, ουκ εδέθησαν, και οι πόδες σου ουκ εν πέ
δαις, ου προσήγαγεν ως Ναβάλ, ενώπιον υιών αδικίας 
έπεσας; και συνήχθη πας ο λαός του κλαύσαι αυτόν».

2) Το θρηνώδες άσμα του Δαβίδ επί τω θανάτω 
του βασιλέως Σαούλ (πρβλ. Β΄ Βασιλ. Α, 19) έχον 
ώδε: «Και εθρήνησε Δαβίδ, τον θρήνον τούτον επί 
Σαούλ και Ιωνάθαν τον υιόν αυτού. στήλωσον Ισρα
ήλ υπέρ των τεθνηκότων επί τα ύψη σου τραυματι
ών πως έπεσαν δυνατοί… όρη τα εν Γελβουέ μη κατα
βάτω δρόσος και μη υετός εφ’ υμάς και αγροί απαρ
χών, ότι εκεί προσωχθίσθη θυρεός δυνατών. θυρεός 
Σαούλ ουκ εχρίσθη εν ελαίω… από στόματος δυνα
τών ουκ επεστράφη κενόν, τόξον Ιωνάθαν εις τα οπί
σω και ρομφαία Σαούλ ουκ ανέκαμψε κενή. Σαούλ και 
Ιωνάθαν, οι ηγαπημένοι και ωραίοι, ου διακεχωρισμέ
νοι, εν τη ζωή αυτών ευπρεπείς και εν τω θανάτω αυ
τών, ου διεχωρίσθησαν. υπερ αυτοίς κούφοι, και υπέρ 
λέοντας εκραταιώθησαν. Θυγατέρες Ισραήλ επί Σα
ούλ κλαύσατε, τον ενδιδύσκοντα υμάς κόκκινα, με
τά κόσμου υμών, τον αναφέροντα κόσμον χρυσούν επί 
τα ενδύματα υμών. Πώς έπεσαν δυνατοί εν μέσω του 
πολέμου, Ιωνάθαν επί τα ύψη σου τραυματίαι; Αλγώ 
επί σοι, αδελφέ μου Ιωνάθαν ωραιώθης μοι, σφόδρα 
εθαυμαστώθη η αγάπησίς σου, εμοί, υπέρ αγάπησιν 
γυναικών. Πώς έπεσον δυνατοί απώλοντο σκεύη πο
λεμικά;» (Β΄ Βασιλ. Α, 17, 27).

Ο Ιώσηπος εις την Αρχαιολογίαν αυτού Βιβλ. Ι 
κεφ. Α΄ αναφέρει, ότι «ο δια των Ιωσίαν θρήνος, εσώ-

Εικονογραφημένη αρχική σελίδα 
του Άσματος Ασμάτων. Ιταλία 15ος αι.
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ζετο μέχρι των ημερών αυτού». Καθ’ εαυτό, όμως 
θρηνώδες ποίημα, πλήρες και αυτοτελές, έχομεν, 
τους θρήνους του Ιερεμείου δια τα Ιεροσόλημα.

Χαρμόσυνα άσματα

Επίσης και χαρμόσυνα άσματα, είχον τελείως 
διαδοθή παρά τοις Ισραηλίταις και έλαβον 
δημώδη, ούτως ειπείν, χαρακτήρα, και είχον 

συγχρόνως διακλαδωθή πανταχού. Εμφανίζονται δε 
και διάφοροι θρησκευτικοί ύμνοι κατά την εποχήν 
ταύτην. Κυρία όμως, δι’ όλους τούτους τους ύμνους 
και τα ποιήματα και είδη εν γένει της Εβραϊκής ποιή-
σεως, γενικώς, ήτο, η μεταξύ Δαβίδ και Σολομώντος, 
εποχή, η οποία, δικαίω τω λόγω, δύναται, και ο χρυ-
σούς αιών ταύτης να κληθή. Και τούτο, αφ’ ενός μεν, 
διότι, η πολεμική κατάστασις της εποχής εκείνης, ήτο 
τοιαύτη, ώστε και η τελειοποίησις της ποιήσεως ήτο 
φυσικωτάτη, αφ’ ετέρου δε, και διοτι, το Εβραϊκόν 
έθνος, εκ των διαφόρων πολέμων, εξερχόμενον τρο-
παιούχων και στεφανηφόρον, ήτο υπέρ πάσαν άλλην 
εποχήν ισχυρόν και πλούσιον. Η ευδαιμονία, λοιπόν, 
του έθνους τούτου, αύτη, συνετέλεσε τα μέγιστα, εις 
την εξευγένισιν του λαού. Αι ιδέαι και τα αισθήμα-
τα ηυρύνθησαν, οι ενθουσιασμοί αυτών προς πάσαν 
γενναίαν πράξιν ανεφαίνετο, και εις άλλα πράγματα, 
ακόμη, πολύ όμως, περισσότερον, εις την ποίησιν. Ο 
προφητάναξ και ποιητάναξ, εν ταυτώ, Δαβίδ, τοσαύ-
την αγάπην και κλίσιν, άμα, προς την ποίησιν έσχεν, 
ώστε συνέθηκε, πληθόν όλην ποιημάτων, μεταξύ των 
οποίων, αρίστην θέσιν κατέχουσιν, οι ολίγον πρότε-
ρον αναφερθέντες θρήνοι αυτού προς τον Σαούλ και 
Ιωνάθαν (Β΄ Βασιλ. Α, 19), (Β΄, Βασιλ. Γ, 53) θρήνος 
προς τον αρχιστράτηγον Αβεννήρ. Ο ίδιος, επίσης, ο 
Δαβίδ, ανέπτυξε και την λατρείαν του Ιεχωβά. Τούτο 
κατώρθωσε και ιδιαιτέρως επέτυχε, διότι αυτός ούτος 
ήτο φύσις ποιητική, εφάμιλλος δε τούτου ήτο και ο 
υιός του Σολομών.

Η ευλογία του Μελχισεδέκ, η ευλογία μετά της 
οποίας εκπέμπεται εκ της οικίας του Βαθουήλ, η Ρε-
βέκκα, κατέχουσιν την τάξιν της δια της θείας χά-
ριτος κεχωρισμένης ποιήσεως, από του εθνικού κό-
σμου. Αι ευλογίαι επίσης του Ισαάκ και Ιακώβ, εις 
τους υιούς αυτών εν είδει ποιημάτων, μάλλον εκτε-
θειμέναι, κατέχουσιν, ομοίως, την τάξιν της δια χά-
ριτος του Θεού, ηγιασμένης ποιήσεως του Ισραήλ. 
Η ποίησις εκφωνεί, ενταύθα, λόγους πίστεως προ-

φητικού πνεύματος, εκ των οποίων ου μόνον η μέλ-
λουσα ποίησις του Ισραήλ εξήλθεν, αλλά και άπαν 
το μέλλον των Εβραίων. Το πνεύμα, λοιπόν του κό-
σμου, παρήγαγε την ποίησιν, και το πνεύμα της πί-
στεως και προφητείας ηγίασεν αυτήν. Και ο μεν Μω-
σαϊκός χρόνος, είναι ο χρόνος της ενάρξεως της λυ-
ρικής ποιήσεως των Εβραίων, επί δε του Δαβίδ και 
δια του Δαβίδ, έφθασεν εις την ακμήν αυτής.

Η ανάπτυξις της εβραϊκής ποιήσεως

Δια την ανάπτυξιν της εβραϊκής ποιήσεως συ-
νήργησαν άλλοι τε πολλοί λόγοι και ιδία: Η 
υπό του Σαμουήλ ίδρυσις των προφητικών 

εκείνων Σχολών, τας οποίας μαζί με την περιποί-
ησιν και ανάπτυξιν του προφητικού χαρίσματος, 
εκαλλιεργείτο ιδιαιτέρως η υμνωδία και η μουσική. 
Εκ τοιούτων κοινοβίων, διελθών επί παραδείγματι 
και ο Δαβίδ, απέκτησε, με την εκ γενετής ποιητικήν 
ευφυΐαν και το τάλαντον αυτού, και γνώσεις, συντε-
λούσας εις την ανάπτυξιν αυτής. Η ποιητική, όθεν, 
ευφυΐα του Δαβίδ, εμορφώθη ενταύθα. Ο Δαβίδ ήτο 
φύσει τελειότατος ποιητής και μουσικός. Είναι δε 
γνωστόν ότι ούτος ως ποιμήν έτι εν Βαιθήλ έπαιζε 
την κινύραν (πρβλ. Α΄ Βασιλ. ΙΕ, 18) ένθα γράφο-
νται: «Ιδού εώρακα τον υιόν του Ιεσσαί τον Βηθλεε
μίτην. και αυτόν ειδότα ψαλμόν. και ο ανήρ συνετός 
και πολεμιστής και σοφός λόγω. και ανήρ αγαθός τω 
είδει και ο Κύριος μετ’ αυτού ψάλλων τη κινύρα».

Καίτοι, όμως, τόσον πρωΐμως, ο Δαβίδ, ήκμασεν 
εις την ποίησιν, εν τούτοις οι ψαλμοί αυτού δεν εχρη-
σιμοποιήθησαν από της εποχής εκείνης ούτε επίσης 
περιλαμβάνονται εις τον κανόνα των της Π.Δ. βιβλί-
ων. Τότε δε πρώτον ήρχισεν ο Δαβίδ να ψάλλη τους 
ψαλμούς αυτού, ότε, δια του Χρίσματος, εγένετο Βα-
σιλεύς και κατέλαβεν αυτόν το πνεύμα του Θεού και 
έθεσε τούτον εις το ύψος της ιστορικής αυτού κλή-
σεως (σελ. 320-21 Κοντογιάννης).

[Ο Ιωάννης Ε. Σαγκριώτης υπήρξε διαπρεπής θεο
λόγος και παιδαγωγός. Το παραπάνω κείμενο αποτελεί 
απόσπασμα από ευρύτερη μελέτη του με τίτλο «Η ποί
ησις παρ’ Εβραίοις», που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 
1948. Το αρχικό κείμενο είχε συνταχθεί αρχικά στη γερ
μανική γλώσσα και είχε παρουσιαστεί στο Πανεπιστήμιο 
της Λειψίας, τον Μάιο του 1924. Η μεταγλώττιση έγινε 
το 1942 από τον ίδιο τον συγγραφέα. Το μελέτημα περι
έχει ενδιαφέροντα στοιχεία για τους μελετητές, λογοτέ
χνες κ.ά.]
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Εβραϊκές τράπεζες στην Ελλάδα

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδος 
βρισκόταν ακόμη υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Σε ορισμένες 
περιοχές οι τοπικές κοινωνίες είχαν αναπτυχθεί αυτοδύναμα τόσο από την κοι
νωνική, όσο κι από την οικονομική άποψη. Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκαν σε 

πρωτεύουσες δυναμικών νομών τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία προσέφεραν σημαντικά στην 
όλη ανάπτυξη, όσο κι αν μερικές φορές οι όροι λειτουργίας τους υπήρξαν καταθλιπτικοί για 
τους συναλλασσόμενους. Το εβραϊκό στοιχείο σε διάφορες πόλεις επειδή είχε αποκλειστεί 
από το να υπηρετήσει στη Δημόσια Διοίκηση ή από την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων 
στράφηκε, όπως είναι γνωστό, στο εμπόριο, στη βιοτεχνία και στις υπηρεσίες. Έτσι και το 
τραπεζικό σύστημα υπήρξε μεταξύ των τομέων της δραστηριότητας των Εβραίων.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί συστηματικά η παρουσία και η εν γένει συμβολή του 
εβραϊκού στοιχείου στον ελλαδικό χώρο. Δημοσιεύουμε παρακάτω στοιχεία που αναφέρονται 
στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και των Τρικάλων (οικονομικού κέντρου της Δυτικής Θεσσα
λίας), και αφορούν το τραπεζικό σύστημα με την ελπίδα ότι θα υπάρξουν ειδικοί μελετητές 
για να επεκτείνουν την έρευνα.

Εβραϊκές τραπεζικές και χρηματιστηριακές 
εταιρίες στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Από το βιβλίο του Ευάγγελου Α. Χεκί-
μογλου «Τράπεζες και Θεσσαλονίκη» 
 19001936), που εκδόθηκε το 1987, 

μεταφέρουμε Πίνακα στον οποίο αναφέρονται 
οι τραπεζικές εταιρίες της πόλεως κατά την πε
ρίοδο 19201926. Απλή ανάγνωση του Πίνακα 
καταδεικνύει την εβραϊκή συμμετοχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Τράπεζες, τραπεζικά και χρηματιστικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη

1920 -1926   
Ονομασία Περίοδος κατά την οποία εμφανίζονται και διεύθυνση

1920 1924 1926

1.  Αμάρ Στ. Αλλατίνι η ίδια

2.  Γεωργική Βουλγ/νου 69 η ίδια η ίδια

           »          Υπ/μα — Τσιμισκή 11 η ίδια

|  Σ Τ Ι Σ  Α Ρ Χ Ε Σ  Τ Ο Υ  2 0 Ο Υ  Α Ι Ω Ν Α  |

Πυρκαγιά στις αποθήκες της Τραπέζης Θεσσαλονί-
κης μετά από βομβαρδισμό (1.2.1926). (Από το βι-
βλίο του Ε. Α. Χεκίμογλου «Υπόθεση Μοδιάνο»).
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3.  Εμπορίου-Καταθέσεων Ουγκώ 7 η ίδια η ίδια

4.  Θεσσαλονίκης Τραπέζης 7 η ίδια η ίδια

5.  ΕΤΕ Συγγρού 3 Συγγρού 10 η ίδια

6.  Αθηνών Βενιζέλου 19 η ίδια η ίδια

7.  Ανατολής Τσιμισκή 11 η ίδια η ίδια

8.  Οθωμανική Φράγκων 33 η ίδια η ίδια

9.  Εμπορική Βεροίας 6 η ίδια η ίδια

10.  Ιονική Συγγρού 4 Συγγρού 3 η ίδια

11.  Γαλλοσερβική — Στ. Λομβάρδο η ίδια

12.  Γιουγκοσλ. Εμπορική Κτίρια Λιμένος 2 Σαλαμίνος 2 —

13.  Θεσσαλίας — Τσιμισκή-Δραγού-
μη

η ίδια

14.  Πανελλήνιος — άγνωστη —

15.  Μοσσέρι/Ένωσις Τραπέζης 5 η ίδια

16.  Μπενβενίστε Τραπέζης 4 η ίδια Τραπέζης 5

17.  Παλαιστίνης — — Βενιζέλου

18.  Λεβή και Σια — Συγγρού 3 η ίδια

19.  Πίνχας — — Ολ. Διαμαντή 19

20.  Σαλτιέλ - Πίνχας Βενιζέλου 24 — —

21.  Φρανσέζ και Πίνχας Εγνατία 124 — —

22.  Μοδιάνο και Σίδες Φράγκων 29 Φράγκων 39 η ίδια

23.  Σαλέμ Αλλατίνι στ. Στ. Αλλατίνι 11 —

24.  Χολέβα - Μαρκάτου — Φράγκων 24 η ίδια

25.  Χρυσοπούλου και Σια — Εγνατίας 158 Εγνατίας 157

26.  Αλβ. Μποττόν Εγνατίας 93 άγνωστη Εγνατίας 129

27.  Αλβ. Αδίζις Εγνατίας 102 — —

28.  Β. Νάζδαρι Εγνατίας 6 — —

29.  Γιακπέλ Σίδες Συγγρού 2 — —

30.  Γιούδα Νατζαρή πλ. Λ. Πύργου — —

31.  Δημ. Μανακίδης Εγνατίας 6 — —

32.  Δαυίδ Μπουρλά Συγγρού 10 — —

33.  Ηλίας Μάτσης Βενιζέλου 2 — —

34.  Ιντό Ναζαρί Εγνατίας 81 — —

35.  Ι. Μπαρτζιλάϊ Τραπέζης 4 — —

36.  Λεών Βενιαμίν Μ. Αλεξάνδρου 6 — —
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37. Mενελ. Τζιμάνης Λ. Πύργος — —

38. Νισίμ Μπαρούχ Εγνατίας 98 ; η ίδια

39. Παντ. Θάνου Βενιζέλου 2 — —

41. Χαρίση Υιοί Εγνατίας 132 — —

42. Φάκα Κωνσταντίνου — — Τραπέζης 3

43. Αρτζιμάνογλου — — Στ. Αλλατίνι

44. Ασσαέλ Μπενεζίλιο — — Φράγκων 34

45. Βερβελίδης — — Κύρτση Χαν

46. Καράσσο Μωΰς — — Φράγκων 34

47. Καζές — — Καθολικών 8

48. Καβαλάκης - Ρέκος — Tραπέζης 3 η ίδια

49. Μεσέλ Ελί — — Αιγύπτου 31

50. Μεΐρ Ισαάκ — — Καθολικών

51. Νικολαΐδης Ομ. — — Φράγκων 37

52. Πουσκούρης Γ. — — Συγγρού 10

53. Ρούρο Σαλβατόρ — — Τραπέζης 5

54. Υιοί Σαλτιέλ — — Καθολικών 6

55. Σταμάτης Σοφ. — — Συγγρού 10

56. Φαρδέλος Κ. — — Φράγκων 32

57. Χαλκιόπουλος — — Εγνατίας 90

58. Αργυρόπουλος — — Εγνατίας 132

59. Καραμέλης Κυριακόπουλος — — Εγνατίας 2

60. Κούλη Ιαν. — — Εγνατίας 128

61.  Καβάλας Νικ. — — Κουντουριώτου 51

62.  Βενσουσάν Συγγρού 3 η ίδια η ίδια

63.  Μπουρίδης — — Κουντουριώτου 49

64.  Σαδή Λεβή — — Εγνατίας 120

65.  Χασίδ Βεν. Υιοί — — Σόλωνος 1

66.  Σίδες Λέων Σια — >>

67.  Χασίδ Ιωσήφ Υιοί — — Αιγύπτου 46

Σημείωση: οδός Σόλωνος: πάροδος οδού Τραπέζης.
- Η Τρίζα Αμάρ ιδρύθηκε το 1920. Πριν από την ίδρυσή της λειτουργούσαν δύο γραφεία:
- Αβραάμ Χ. Αμάρ, Συγγρού 3
- Σαούλ Αμάρ, στοά Αλατίνι.
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Η Τράπεζα Σαούλ Μποχώρ Μοδιάνο
Του ΡΑΦΑΗΛ ΦΡΕΖΗ

Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν «ατύ-
πως» διάφορα τραπεζικά Γραφεία, μετα-
ξύ των οποίων, το 1889 αναφέρεται ως 
«Τράπεζα» και του Σαούλ Μοδιάνο. Από 

το 1906-1910 ο αριθμός των εβραϊκών Τραπεζικών 
Γραφείων ξεπερνούσε τα 20. Η Τράπεζα Σαούλ Μο-
διάνο, αναφέρεται ότι ιδρύθηκε πριν το 1907 από 
τους γιους του Σαούλ Μοδιάνο, με κύριο ιδιοκτήτη 
τον Ιακώβ και τη συμμετοχή των Σαμουήλ και Λεβί.

Οι αδελφοί Μοδιάνο, ιταλικής  υπηκοότη-
τας, κατείχαν σημαντική περιουσία, για τα μέτρα 
της εποχής εκείνης, που έφθανε τις 700.000 λίρες 
(Οθωμανικές) και περιλάμβανε ακίνητα αλλά και 
γήπεδα στην περιοχή.

Τα κεφάλαια της τράπεζας έφθαναν τις 
695.000 λίρες προερχόμενα απο ακίνητα και 
υποθήκες που αποτελούσαν ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις σε 1.000 περίπου Εβραίους καταθέτες, 
154.000 σε οφειλές δανείων στις Τράπεζες, «Αθη-
νών», «Ανατολής» και «Οθωμανική» και το υπόλοι-
πο σε πιστωτές εξωτερικού.

Ήδη από το 1906 άρχισαν πτωχεύσεις μικρών 
εβραϊκών Τραπεζικών Οίκων της Θεσσαλονίκης, 
όπως των «Γκατένιο-Σιμχά-Περαχιά και Σία» με 
παθητικό 12.000 χρυσών λιρών (Οθωμανικών), 
ενώ το 1907 πτώχευσε ο Οίκος «Αμάρ και Σία» 
με παθητικό 27.345 χρυσών λιρών. Τον ίδιο χρό-
νο αυτοκτόνησε ο 
Εβραίος τραπεζίτης 
Ιωσήφ Έργας, παρ’ 
όλον ότι η οικονο-
μική κατάστασή του 
δεν εμφανίζονταν 
τραγική.

Τον Οκτώβριο 
1911, όταν ξέσπα-
σε ο ιταλοτουρκικός 
πόλεμος, η Τράπεζα 
Μοδιάνο υποχρεώ-

θηκε να αναστείλει τις εργασίες της, με διαταγή 
των Τούρκων, λόγω της ιταλικής υπηκοότητας των 
ιδιοκτητών της. Ο πόλεμος αυτός με την οικονομι-
κή κρίση που δημιούργησε προκάλεσε και μεγά-
λο πανικό στους πιστωτές της Τράπεζας Μοδιάνο.

Η Τράπεζα όφειλε στο Δημόσιο 1.500.000 γαλ-
λικά φράγκα από εισπράξεις του «φόρου της 
Δεκάτης» (Ajhars) που της είχε ανατεθεί.

Ο Λεβί Μοδιάνο κλήθηκε στο Παρίσι για να 
υποβάλλει τις προτάσεις του για τον διακανονισμό 
των χρεών της Τράπεζας για ποσά που οφείλοντο 
στους αδελφούς Αλλατίνι και υπήρχαν απαιτήσεις 
από την τράπεζα της Ανατολής 20.000 λιρών, 7.400 
στην Τράπεζα Αθηνών, 9.000 από προεξοφλήσεις 
και 13.000 σε διάφορους πιστωτές.

Η  Τράπεζα Σαούλ έναντι των υποχρεώσεών της 
διέθετε 60.000 λίρες σε ακίνητα, 17.000 σε συμμε-
τοχικές επιχειρήσεις, 10.000 σε απαιτήσεις από δά-
νεια, 5.000 λίρες σε εμπορεύματα (ξυλεία κ.ά.) και 
14.757 σε διαθέσιμα.

Οι διαπραγματεύσεις για την άρση του αδιεξό-
ξου κράτησαν καιρό χωρίς να διαφαίνονται ευνοϊ-
κές - ελπιδοφόρες λύσεις. Ο πόλεμος του 1914 που 
μεσολάβησε, προκάλεσε την αναστολή όλων των 
εκκρεμοτήτων.

Στη διάρκεια των δραστηριοτήτων της η Τρά-
πεζα Μοδιάνο χρηματοδοτούσε τα φιλανθρωπικά 

Ιδρύματα της Ισρα-
ηλιτικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης, ιδιαί-
τερα δε, τη θρησκευ-
τική Σχολή «Ταλ-
μούδ Τορά».

[Ο κ. Ραφ. Φρε-
ζής έχει ασχοληθεί με 
την έρευνα της ιστο
ρίας των Εβραίων της 
Ελλάδος].Το όνομα του κτήτορος πάνω από την εσωτερική είσοδο της Στοάς Μοδιάνο.
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Εβραϊκές τράπεζες στα ΤΡΙΚΑΛΑ

Από το βιβλίο της Μαρούλας Κλιάφα «Η επιχει
ρηματικότητα στα Τρίκαλα  1881/1960» (Εκδόσεις 
Degiorgio, 2010) παραλαμβάνουμε τα παρακάτω για 
δύο εβραϊκές τράπεζες.

Η Τράπεζα Ηλία Κοέν

Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλί-
ας εμφανίστη καν οι πρώτοι χρηματιστές, οι 
οποίοι δάνειζαν χρήματα με υψηλό τόκο. Στα 

Τρίκαλα το πρώτο εμπορικό-τραπεζικό κατάστημα το 
ίδρυσε ο κτηματίας Ηλίας Κοέν, ισραηλίτης στην κα-
ταγωγή, η περιουσία του οποίου, σύμφωνα με εκτιμή-
σεις του διευθυντή της Ηπειροθεσσαλικής Τράπεζας, 
ανερχόταν σε 40.000-50.000 οθωμανικές λίρες.1

Η Τράπεζα Κοέν δάνειζε με ετήσιο τόκο 15-18%.
Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, το 1888 έγινε κατά 

του οίκου Κο έν, ο οποίος στεγαζόταν στο κέντρο της 
πόλης, απόπειρα ληστείας χωρίς επιτυχία.

Κατά τα έτη 1900-1903 διευθυντής του τραπεζι-
κού καταστή ματος Ηλία Κοέν ήταν ο γιος του ιδρυτή, 
Χαΐμ Κοέν, ο οποίος για εργασία τριών χρόνων έλα-
βε αντιμισθία 56.000 δρχ. (Συμβόλαιο υπ’ αριθ. 27.793 
του συμβολαιογράφου Δημητρίου Παπαζαχαρίου).

Τον Μάρτιο του 1908 η εφημερίδα «Αναγέννησις» 
κατηγόρησε το τρα πεζικό κατάστημα Κοέν ότι κατα-
στρατηγεί την αστυνομική διάταξη, η οποία όριζε ότι 
άπαντα τα καταστήματα θα παραμένουν κλειστά την 
Κυριακή, μέχρι το τέλος της λειτουργίας (29-3-1908).

Το 1912, με την κήρυξη του Α’ Βαλκανικού Πολέ-
μου, πολλοί τρικαλινοί έσπευσαν πανικόβλητοι να 
αποσύρουν τις καταθέσεις τους, αλλά η τράπεζα Κο-
έν, για λόγους πρόνοιας, είχε αναστείλει τις εργασίες 
της. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που αντλή-
θηκε από τον τοπικό Τύπο για την Τράπεζα Κοέν.

Παρά τις προσπάθειες δεν βρέθηκαν στοιχεία αν 
η τράπεζα επαναλειτούργησε και πότε έκλεισε ορι-
στικά.

Σύμφωνα με την κατάσταση αποβιωσάντων εκλο-
γέων του Δήμου Τρικκαίων, ο Ηλίας Σεμίτ-Γριχ. Κο-
έν απεβίωσε το 1921, σε ηλικία 85 ετών. («Αναγέννη-
σις» 10-6-1922).

Κατά προφορική μαρτυρία της οικογένειας Κοέν, 
ο Χαΐμ Ηλία Κοέν γύρω στα 1915 εγκαταστάθηκε στη 
Θεσσαλονίκη, όπου αργό τερα εξελέγη και γερουσια-
στής. Μολονότι πλέον μόνιμος κάτοικος Θεσσαλο-
νίκης, ο Χαΐμ Κοέν δεν διέκοψε τις επαφές του με τα 
Τρί καλα, όπου άλ-
λωστε ζούσε ο πατέ-
ρας του αλλά και ο 
ίδιος διέθετε μεγάλη 
ακίνητη περιουσία.

Το 1924 ο Χαΐμ 
Κοέν διόρισε πλη-
ρεξούσιό του τον 
αργυραμοιβό Ιω-
σήφ Σαμουήλ Ιω-
σήφ, κάτοικο Τρικά-
λων, προς τον οποίο 
χορή γησε τις εντο-
λές να εισπράττει οφειλές, να εξοφλεί γραμμάτια και 
άλλα χρεωστικά έγγραφα, να εξαλείφει προσημειώ-
σεις και υποθή κες, να αίρει κατασχέσεις, να πουλάει 
κτήματα κλπ. (Πληρεξούσιο υπ’ αριθ. 69183. Συμβο-
λαιογράφος Γ. Χατζηγώγος).

Σήμερα οι απόγονοι του Ηλία Κοέν είναι εγκατε-
στημένοι στο Παρίσι.

Η Τράπεζα Ιουδά Σολομών Μεγήρ και Σία

Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ο ισραηλίτης Σο-
λομών Μεγήρ συνέστησε τραπεζικό γραφείο. 
Πιθανολογείται ότι αυτό έγινε στα τέλη του 

19ου αιώνα.
Αν και δεν διαθέτουμε συγκεκριμένα οικονομικά 

στοιχεία, τόσο ο οίκος Μεγήρ όσο και ο ίδιος έχαι-
ραν της εκτιμήσεως των τρικα λινών. Αυτό εικάζεται 
και από το γεγονός ότι, κατά τις εκλογές του 1907 
για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου στο πολι-
τικό νοσοκομείο, ο Σολομών Μεγήρ εκλέχτηκε πρώ-
τος σύμβουλος με τριανταένα ψήφους διαφορά από 
τον δεύτερο.

Από την αρθρογραφία του τοπικού Τύπου πληρο-
φορούμαστε ότι ο Σολομών Μεγήρ επί χρόνια διένει-
με σε άπορους ομοθρήσκους του σιτάρι, ότι υπήρξε 
μεγάλος ευεργέτης του Γυμναστικού Συλλό γου Τρι-

Το μέγαρο Ηλία Κοέν. (Φωτ. Τ. Τρίκα)

1. Η οθωμανική λίρα = 100 γρόσια. Το γρόσι= 0,25 της δραχμής.
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κάλων και ότι με τη διαθήκη του άφησε ένα κληρο-
δότημα 7.500 δρχ. για να προικίζονται κάθε χρόνο έξι 
άπορες χριστιανές και έξι ισραηλίτισσες.

Το 1912 ο Σολομών Μεγήρ πέθανε και τη διεύθυν-
ση της Τρά πεζας ανέλαβε ο υιός του Ιουδά, ο οποίος 
με τους Μωυσή, Αβραάμ και Ροβέρτο Μεγήρ, ίδρυσαν 
ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ιουδά 
Σολομών Μεγήρ και Σία».

Η ιδιωτική Τράπεζα Μεγήρ, εγκαταστημένη σε ιδι-
όκτητο γρα φείο, κείμενο παρά την κεντρική πλατεία, 
συνέχισε απρόσκοπτα τις εργασίες της, παρέχοντας 
στους καταθέτες της ετήσιο τόκο 12%.

Οι φήμες, την άνοιξη του 1923 ότι η Τράπεζα Με-
γήρ αντιμε τωπίζει οικονομικά προβλήματα αποδεί-
χτηκαν κακόβουλες και η διεύθυνση της τράπεζας 
έσπευσε να δηλώσει ότι «το ταμείον μας είναι έτοιμον 
να εξοφλήση πάντα λεξιπρόθεσμον λογαριασμόν των 
πελατών μας». («Θάρρος» 23-5-1923).

Πράγματι, παρά την ανώμαλη πολιτική κατάστα-
ση, η Τράπεζα Μεγήρ συνέχισε ομαλά τη λειτουργία 
της ως το 1929, οπότε εμ φανίστηκαν στον ορίζοντα τα 
πρώτα σύννεφα. Τις διαδόσεις ότι η τράπεζα κινδυ-
νεύει να πτωχεύσει, επιχείρησε να διασκεδάσει ο εκ-
πρόσωπος της εταιρείας Μωυσής Μεγήρ, ο οποίος με 
ανακοίνωσή του στον τοπικό Τύπο διαβεβαίωσε τους 
καταθέτες ότι τα χρήματά τους είναι εξασφαλισμέ-
να τόσο από το ενεργητικό της εταιρείας όσο και την 
υποθήκη της κτηματικής περιουσίας του Ιουδά Με-
γήρ. («Θάρρος» 12-10-1929).

Δυστυχώς οι φήμες για πτώχευση δεν άργησαν 
να επιβεβαιω θούν. Τον Νοέμβριο του 1930, ο Μωϋ-
σής Μεγήρ παραδέχθηκε ότι υπάρχει οικονομική δυ-
σπραγία, όχι όμως πτώχευση. Και για να κα θησυχάσει 
τους καταθέτες, δήλωσε ότι «το ενεργητικόν της εται
ρείας ημών είναι ασφαλώς τοποθετημένον εις ενυπο
θήκους απαιτήσεις». («Θάρρος» και «Αναγέννησις» 
30-11-1930).

Η εφ. «Αναγέννησις» επικρότησε τους ισχυρι-
σμούς της τράπε ζας, τονίζοντας ότι πρόκειται για οί-
κο, ο οποίος από την εποχή του ιδρυτή της ακόμα ποι-
κιλοτρόπως έχει εξυπηρετήσει το τρικαλινό κοινό και 
συνέστησε όπως «αφεθή να εξελιχθή ομαλώς η κατά
στασις», δεδομένου ότι η τράπεζα είχε ήδη πληρώ-
σει σε διάφορους πιστωτές της 2.000.000 δρχ., γεγο-
νός που, κατά την εφημερίδα, αποδείκνυε την ειλικρί-
νειά της.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, κάποιοι καταθέ-
τες υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης και η Τράπεζα Με-
γήρ τέθηκε υπό εκκαθάριση. Τις επόμενες μέρες, ο 
μέτοχος της τράπεζας Ροβέρτος Μεγήρ, με δήλωσή 
του στον Τύπο αποκάλυψε ότι με την κατάθεση πτώ-
χευσης τορπιλίστηκε «ο επιτευχθείς συνδυασμός της 
αναλήψεως των υπο χρεώσεων της εταιρείας παρά του 
κ. Στάμου Αξελού, χρηματοδότου εκ Βόλου, με αντί
κρυσμα τας ενυποθήκους απαιτήσεις της εταιρείας». 
(«Αναγέννησις» 2-12-1930).

Τον Νοέμβριο του 1932, ύστερα από έκθεση κα-
τάσχεσης του δι καστικού κλητήρα του Πρωτοδικεί-
ου Τρικάλων, Στέφανου Σταύρου, διενεργήθηκε πλει-
στηριασμός της ενυπόθηκης διώροφης οικοδο μής2, 
ιδιοκτησίας κατά τα τρία τέταρτα του Ιουδά Μεγήρ, η 
οποία βρισκόταν παρά την κεντρική πλατεία, στη γω-
νία των τότε οδών Βενιζέλου και Κουμουνδούρου. Η 
οικοδομή —στον επάνω όροφο οικία και στο ισόγειο 
τέσσερα καταστήματα— είχε ολόκληρη εκτι μηθεί με 
το ποσό του 1.200.000 δρχ. Επειδή ανήκε στον Με-
γήρ κατά τα τρία τέταρτα (900.000 δρχ.) ως πρώτη 
προσφορά στη δημοπρασία προτάθηκε το ποσό των 
450.000 δρχ. («Αναγέννησις» 21-11-1932).

Ένα χρόνο αργότερα, στις 19 Σεπτεμβρίου 1933, με 
σύνδικο τον Πέτρο Ζήση διενεργήθηκε στην αίθουσα 
του Πταισματοδικείου Τρι κάλων ένας ακόμα πλειστη-
ριασμός της υποθηκευμένης περιουσίας του τραπεζίτη 
Ιουδά Σολομών Μεγήρ. Συγκεκριμένα βγήκαν σε πλει-
στηριασμό μια τριώροφη οικία στην εβραϊκή συνοικία 
και μια μονώροφη με οικόπεδο 600 τ.μ. που εκτιμήθη-
καν με το ποσό των 500.000 δρχ. και ένα οικόπεδο 1.100 
τ.μ. και τέσσερις σιταποθήκες που εκτιμήθηκαν με το 
ποσό των 100.000 δρχ. («Θάρρος» 13-9-1933).

Τον Οκτώβριο του 1933, με αίτημα της Ενώσεως 
Πιστωτών της Τράπεζας Μεγήρ, διενεργήθηκε ένας 
ακόμα πλειστηριασμός μιας ισόγειας οικίας ιδιοκτησί-
ας Αβραάμ Μεγήρ και ως πρώτη προσφο ρά ορίστηκε 
το ποσό των 31.675 δρχ. («Θάρρος» 4-10-1933). Κατά 
προφορικές μαρτυρίες η διεύθυνση της τράπεζας, με 
τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τους πλειστη-
ριασμούς των παραπάνω ακινήτων, κάλυψε ένα μέρος 
από τις απαιτήσεις των καταθετών της.

2.  Πιθανολογείται ότι πρόκειται για την οικοδομή όπου στεγαζό

ταν παλαιότερα το Δημαρχείο της πόλης. Εκεί που σήμερα βρί

σκεται η Εθνική Τράπεζα.
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Στοιχεία για την εμφάνιση της πανώλης 
στην πόλη της Άρτας στα 1737 

με θύματα και εβραϊκές οικογένειες
Του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Λ. ΒΕΤΣΙΟΥ

Οι επιδημίες και οι αρρώστιες, εκτός από 
τις οδυνηρές κοινωνικές και οικονο-
μικές συνέπειες που επέφεραν στους 
πληθυσμούς του ελλαδικού χώρου κατά 

τον 18ο αιώνα, νέκρωναν συχνά τις επικοινωνίες και 
επιδρούσαν αρνητικά στη διεξαγωγή του εμπορίου.

Η πανώλη, πάντα σε ενδημική κατάσταση στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 18ο αιώνα, εμ-
φανίζεται περιοδικά, προκαλώντας πανικό στους 
κα τοίκους, αποκλείοντας κάθε είδος επαφής με τον 
πληγέντα πληθυσμό. Ο τρό μος των κατοίκων για 
την εμφάνιση της πανώλης σε έναν τόπο ήταν φυσι-
κός, επειδή μπορούσε να αποδεκατίσει τον πληθυ-
σμό του. Επίσης η διάρκειά του μπορούσε να είναι 
πολύ μεγάλη, φυσικά με περιόδους εξάρσεων και 
υφέσεων, γεγονός που ενέσπειρε μεγαλύτερο πα-
νικό και αποδυνάμωνε τις λειτουργίες της πόλης1.

Στην περιοχή της Άρτας οι επιδημίες πανώλης, 
κατά τα διάρκεια του 18ου αιώνα, σύμφωνα με τις 
αρχειακές πηγές, ήταν αρκετά συχνές. Στην παρού-
σα εργασία θα ασχοληθούμε με το λοιμό που ενέ-
σκηψε στην περιοχή της Άρτας στα 1737. Τις πλη-
ροφορίες γι’ αυτό το γεγονός τις αντλήσαμε από 
φάκελο που περιέχει ένα σημαντικό μέρος επι-
στολών του υποπρόξενου της Βενετίας στην Άρτα 
Giuseppe Berra2 και βρίσκεται στο Archivio di Stato 
di Venezia [Collezione Amedeo Svajer, Dal 43 al 45 
(Lettere di Magistrati Bailo alla Porta Ottomana, 
Capj da Mare Consoli, Vice Consoli etc. Dirette al 
N.H.E. Pompeo Rota, Provveditor Straordinario in 
S. Maura con la sopraintendenza nelle piazze del 
Golfo dell’ Arta)]. Από τη μελέτη των εγγράφων αυ-
τών παραθέτουμε διάφο ρες πληροφορίες που σχε-
τίζονται με την έκταση και τις συνέπειες της εκδή-
λωσης της επιδημίας αυτής στην περιοχή της Άρ-
τας.

Όπως διαφαίνεται από τη σχετική έρευνα η πα-

νώλη εμφανίζεται στην Άρτα προς τέλη του 1736. 
Αντιθέτως η εξάπλωση της ασθένειας στην άλλη 
πό λη της Ηπείρου, τα Γιάννενα, είχε εμφανιστεί πο-
λύ νωρίτερα. Ο υποπρόξενος της Βενετίας στην Άρ-
τα Giuseppe Berra σε επιστολή του στις 13 Σεπτεμ-
βρίου 1736 προς τον έκτακτο προβλεπτή3 της Λευ-
κάδας Pompeo Rota ανέφερε σχετι κά: «Η επιδη-
μία στα Γιάννενα συνεχίζεται με καθημερινή θνησι-
μότητα. Στην Άρτα και στην περιοχή της μέχρι αυ-
τή τη χρονική περίοδο δεν υπάρχει καμία ανησυ-
χία. Αν υπάρξει κάποια εκδήλωση της ασθένειας η 
εξοχότητά σας θα ενημερωθεί με αγγελιοφόρο». Σε 
επόμενη επιστολή του ο ίδιος υποπρόξενος στις 21 
Σεπτεμβρίου 1736 πληροφορούσε τον P. Rota ότι 
«η επιδημία στα Γι άννενα συνεχίζεται και μάλιστα 
επεκτάθηκε και σε κάποιο χωριό της περιοχής γύ-
ρω από την πόλη. Στην Άρτα μέχρι τώρα έχουμε κα-
λή υγεία».

Τον Οκτώβριο του 1736 πληροφορούμαστε ότι 
εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα από την ασθέ-
νεια. Συγκεκριμένα από επιστολή του G. Berra με 
χρονική ένδειξη 16 Οκτωβρίου 1736, πληροφορού-
μαστε ότι στη συνοικία Παργιορίτσα4 της Άρτας, 
που βρίσκεται στην άκρη της πόλης, πέθαναν 3 ή 
4 άτομα πιθανότατα από την εκδήλωση της μολυ-
σματικής ασθένειας. Το ανησυχητικό συμβάν οδή-
γησε τον Τούρκο διοικητή να θέσει σε καραντίνα 
τις οικογένειες που κατοικούσαν στη συγκεκριμέ-
νη συνοικία εκτοπίζοντας αυτές στα γύρω βουνά. 
Ο υποπρόξενος επιπλέον παρακάλεσε τον έκτακτο 
προβλεπτή της Λευκάδας P. Rota να αποστέλλει 
έναν αγγελιαφόρο στην Άρτα για να παραλαμβά-
νει την προξενική αλληλογραφία στην περίπτωση 
που διαπιστωνόταν η εμφάνιση της νόσου. Ο ίδιος 
ομολογούσε ότι θα ήταν δύσκολο να αναθέσει σε 
κάποι ον τη διακίνηση της αλληλογραφίας, επειδή, 
πέραν του λοιμού, αντιμετώπιζε και έντονα οικο-
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νομικά προβλήματα. Στις 18 Νοεμβρίου 1736 ο υπο-
πρόξενος ανέφερε ότι εκδηλώθηκε η επιδημία στην 
πόλη της Άρτας, με αποτέλεσμα να χαθούν δυο ολό-
κληρες οικογένειες. Οι άλλες οικογένειες, όμως, της 
πόλης, που είχαν εκτοπισθεί στα γύρω βουνά δεν εί-
χαν προσβληθεί, γεγονός που σή μαινε ότι σύντομα 
θα τέλειωνε η απομόνωσή τους. Αναφέρεται επιπλέ-
ον ότι ένας παπάς ονόματι Βασίλης, του οποίου η οι-
κογένεια ήταν ήδη εκτός της πό λης, είχε πεθάνει στις 
4 Νοεμβρίου, ενώ ένας ακόμη παπάς ονόματι Αλέξι-
ος είχε προσβληθεί από τη νόσο. Ο υποπρόξενος πά-
ντως έκρινε ότι η επιδημική νόσος δεν μπορούσε να 
έχει θεαματικές επιδόσεις στην πόλη, καθώς οι κά-
τοικοι της πόλης την είχαν εγκαταλείψει καταφεύγο-
ντας στα γύρω βουνά. Σύμφωνα με τις πηγές άλλω-
στε η πανώλη αλλά και γενικότερα οι επιδημικές νό-
σοι αποτελούν σύμφυτο χαρακτη-
ριστικό κάθε ελάσσονος ή μείζο-
νος σημα σίας πληθυσμιακής με-
τακίνησης. Από την άλλη μεριά 
στα Γιάννενα πέθαιναν 5 με 6 άτο-
μα καθημερινά από την επιδημία. 
Η επιδημία στην πρωτεύουσα της 
Ηπείρου ακολουθείται από μία ύφεση κατά τον Ια-
νουάριο του 1737 και ο Τούρκος διοικητής λαμβάνει 
μέτρα για την αντιμετώπιση του θανατικού που θα 
ανακούφιζαν τον πληθυσμό της περιοχής.

Με επιστολές του G. Berra στις 17 και 26 Μαρτί-
ου 1737 πληροφορού μαστε ότι η επιδημία στην Άρ-
τα έτεινε να εξαλειφθεί. Η μόλυνση όμως μιας οικο-
γένειας Εβραίων, της όποιας πέθαναν 4 άτομα, έβαλε 
σε επιφυλακή τις αρχές μήπως και αναζωπυρωθεί η 
νόσος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υποπρόξε-
νος η επιδημία κόπαζε για 15 με 20 μέρες και μετά εμ-
φανιζόταν και πάλι σε κάποια οικογένεια. Τον Απρί-
λιο του 1737 η επιδημία είχε μολύνει μόνον έναν αγ-
γελιαφόρο που πέθανε, χωρίς όμως να γίνει γνωστό 
αν μολύν θηκε στα Γιάννενα ή σε άλλη περιοχή εκτός 
πόλης. Στις 22 Απριλίου επιπλέον πέθανε μία γυναί-
κα με το γιο της στο χωριό Κεραμάτες, που απέχει μία 
ώρα μακριά από την Άρτα.

Το Μάιο υπήρξε ύφεση της επιδημίας και στις 25 
Μαΐου πληροφορούμα στε ότι τερματίστηκε η καρα-
ντίνα των κατοίκων. Ένα νέο περιστατικό, όμως, συ-
γκλόνισε την πόλη την επόμενη ημέρα. Ο γιος ενός 
Εβραίου πέθανε και υπήρξαν υποψίες ότι ο θάνατός 

του οφείλεται στη νόσο, καθώς λίγες ημέρες πριν γύ-
ρισε από τα Γιάννενα, όπου ενδημούσε η επιδημία, 
ο πατέρας του. Λόγω του νέου κρούσματος ο διοι-
κητής διέταξε να τεθεί η οικογένεια σε καραντίνα. 
Πάντως οι υπεύθυνοι για την ταφή των θυμάτων της 
επιδημίας ορκίστηκαν ότι δεν βρήκαν κανένα σημάδι 

της ασθένειας στο σώμα του παι-
διού, γεγονός που θα αποδείκνυε 
τη μόλυνση. Οι γονείς του παιδιού 
ανέφεραν επίμονα ότι ο θάνα-
τός του οφειλόταν σε πτώση από 
σκάλα. Οι επόμενες μέρες απέδει-
ξαν τελικά ότι το παιδί δεν πέθανε 

από την επιδημία. Παρόλα αυτά στις 30 Μαΐου ανα-
φέρεται ότι στο χωριό Παναγιά πέθανε ένας κηπου-
ρός βάζοντας σε επιφυλακή τις αρχές, ενώ στη συνέ-
χεια πέθανε και η γυναίκα του. Επίσης αναφέρεται 
ότι πέθανε και μία τουρκάλα στο φρούριο της Άρτας.

Στις 27 Ιουνίου ο υποπρόξενος ανέφερε ότι επι-
δημία ενέσκηψε στο φρού ριο της Άρτας. Η επιδημία 
εμφανίστηκε και στην πόλη με αποτέλεσμα οι κά-
τοικοι να καταφύγουν εκ νέου στα χωριά. Τον Ιού-
λιο του 1737 η επιδημία συνεχιζόταν στο φρούριο και 
την πόλη, ενώ επεκτάθηκε και στις Κερκιζάτες και τις 
Χαλκιάδες χωριά του κάμπου της Άρτας. Τον Αύγου-
στο η επιδημία είχε ύφεση5 αφού ήδη πολλοί Τούρ-
κοι που έμεναν στο φρούριο πέθαναν. Η πόλη ήταν 
εντελώς ακατοίκητη και αυτό βοηθούσε στη μη διά-
δοση της νό σου. Παράλληλα εμφανίστηκε και ευλο-
γιά6 στα παιδιά και αυτό είναι σημάδι ότι η πανούκλα 
θα κόπαζε, καθώς δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν 
οι δυο ασθένειες7. Προς τα τέλη του μηνός φαίνεται 
ότι η επιδημία σταμάτησε και η καραντίνα έληξε.

Τα στοιχεία που ανέφερα ως τώρα, σταχυολογώ-
ντας τα κυρίως από τον αρχειακό φάκελο με την αλ-
ληλογραφία του υποπρόξενου G. Berra, είναι οπωσ-

Άρτα: Εσωτερικό εβραϊκού εμπορικού καταστήματος, 1930.
(Αρχείο: Ε. Δανιήλ - Κ. Τσιλιγιάννη)

Από την προπολεμική εβραϊκή παρουσία στην 
Άρτα.
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δήποτε αποσπασματικά, αλλά ικανά για να συνθέ-
σουν μία εικόνα της εξάπλωσης της νόσου στην πε-
ριοχή της Άρτας στα 1737. Με βάση τα έγγραφα που 
εξετάστηκαν, παρατηρούμε ότι η πανώλη εμφανί-
στηκε στην Άρτα στα τέλη του 1736 και συνεχίστη-
κε μέχρι και τα τέλη καλοκαιριού του 1737. Μετα-
δόθηκε στην Άρτα πιθανότατα από τα Γιάννενα, 
όπου η ασθένεια ενδημούσε εκεί, μέσω των χερσαί-
ων δρόμων. Κανένα τεκμήριο όμως δεν θα μπορού-
σε να υποστηρίξει ότι η πανώλη απέκτησε τις δρα-
ματικές διαστάσεις που είχε γνωρίσει σε προηγούμε-
νη περίοδο και που θα αποκτούσε και μεταγενέστε-
ρα. Είναι φανερό ότι οι παράμετροι του συστήματος 
προστασίας, όπως η πληρο φόρηση, η διακοπή επι-
κοινωνίας, η λοιμοκάθαρση, η απομόνωση ασθενών, 
και η ιατρική αντιμετώπιση των πανωλόβλητων, λει-
τούργησαν θετικά στην αντιμετώπιση της ασθένει-
ας. Ασφαλώς τα μέτρα αυτά ούτε δραστικά ήταν κι 
ούτε οδηγούσαν στην εξάλειψή της, σίγουρα όμως 
περιόριζαν σημαντικά τη διάδοσή της.

[Ο κ. Ελευθέριος Βέτσιος είναι ιστορικός ερευνη
τής. Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύτηκε στο περι
οδικό «Σκουφάς» (τ. 101  Άρτα 2009), συνοδευόμε
νο ως παράρτημα από τα πρωτότυπα έγγραφα του 
υποπροξένου Giuseppe Berra, τα οποία εδώ παρελή
φθησαν].

Υποσημειώσεις:
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Pouqueville υποπροξένου της Γαλλίας εν Άρτη», Σκουφάς, τ. 
1-2 (1955-62), σσ. 188-193, 284-254, 292-296, 342-344. Γ. Πα-
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Νοσηρότητα και περίθαλψη κατά τον τελευταίο αιώνα της 
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(ή Προνοητής) (Provveditore Straordinorio), που διοριζόταν 
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αναπαραγωγικές βάσεις του πληθυσμού προσβάλλοντας τις 
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μία επιδημία πανώλης.

7) Βλ. Ε. Βέτσιος, Η διπλωματική και οικονομική παρουσία 
των Βενετών στην περιοχή της Άρτας κατά τον 18ο αιώνα, Θεσ-
σαλονίκη 2007.



22 ΧΡΟΝΙΚΑ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Ναυάγιο: Το επιβατηγό «Αθηνά»
στη Σύρνα της Αστυπάλαιας το 1946

με 785 Εβραίους Μετανάστες

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η 
Εβραϊκή οργάνωση Haganah ναυ-
λώνει πλοία τα οποία μεταφέρουν 
Εβραίους (επιζώντες του Oλοκαυ-

τώματος αλλά και άλλους), στην Παλαιστίνη για 
εποικισμό με σκοπό την ίδρυση του Κράτους του 
Ισραήλ. Οι Βρετανοί, οι οποίοι έχουν την Εντολή 
της Παλαιστίνης αντιδρούν, γιατί ο εποικισμός τούς 
φέρνει δυσκολίες στον μεταπολεμικό χειρισμό της 
περιοχής. Οι Βρετανοί θεωρούν αυτή την μετακί-
νηση παράνομη και την αντιμετωπίζουν ως λαθρο-
μετανάστευση. Σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο 
διεξάγεται ένας ακήρυχτος πόλεμος. Οι Εβραίοι με 
οποιοδήποτε μέσο (κυρίως δια θαλάσσης) προσπα-
θούν να φτάσουν στην Παλαιστίνη, ενώ οι Βρετανοί 
προσπαθούν να τους αποτρέψουν, κυρίως με το πο-
λεμικό τους ναυτικό. Σε κάθε ταξίδι η Haganah δίνει 
ένα κωδικό όνομα στο πλοίο. [Βλ. το βιβλίο των Κ. 
Λάμψα – Ιακ. Σιμπή Η ζωή απ΄ την αρχή καθώς και 
στα Χρονικά, τ. 228 (Ιούλιος – Αύγουστος 2010)].

Ναυαγοί του «Αθηνά»

Η ναύλωση, η μετονομασία και η προετοι-
μασία της αποστολής του πλοίου «Αθη-
νά» έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Επικε-

φαλής της αποστολής ήταν το μέλος της Palyam, 
Gad Lesker και μέλη της ομάδας που συνόδευε την 

αποστολή οι: Abraham Lichovsky, Zvi Taitel και 
David Baumgarten. Το πλοίο ξεκίνησε από το λι-
μάνι Bakar της τότε Γιουγκοσλαβίας, με 785 Εβραί-
ους παράνομους μετανάστες. Το πλοίο, σύμφωνα 
με το σχέδιο της προκαθορισμένης πορείας του, επί 
δύο εβδομάδες ακολουθούσε παραπλανητικές δι-
αδρομές, προκειμένου να μην εντοπισθεί από τους 
Βρετανούς. Όταν έφθασε στο Αιγαίο, επικρατούσε 
σφοδρή θαλασσοταραχή, αναγκάζοντας το πλοίο 
να ακολουθεί συνεχείς πορείες ανάμεσα στα νησιά 
προκειμένου να αποφύγει τους ισχυρούς ανέμους 
που καθιστούσαν το ταξίδι εξαιρετικά επίπονο για 
τους ανθρώπους και άκρως επικίνδυνο για το σκά-
φος, περιμένοντας να κοπάσει ο καιρός. Η έκθεση 
του σκάφους στην ανοιχτή θάλασσα με κατεύθυνση 
το Ισραήλ κρίθηκε απαγορευτική.

Στις 7 Δεκεμβρίου, το πλοίο καταφθάνει στη νη-
σίδα Σύρνα ή Σειρήνα, του νησιωτικού συμπλέγμα-
τος της Αστυπάλαιας, όπου ήταν προγραμματισμέ-
νο να συναντήσει βάρκα που μετέφερε μέλη του 
πληρώματος (απόδειξη ότι η Σύρνα ήταν κομβικό 
σημείο στην μετακίνηση των παράνομων Μετανα-
στών). Ο καιρός όμως δεν επέτρεψε την πρόσβα-
ση στο προκαθορισμένο σημείο και την συνάντη-
ση. Ο πλοίαρχος όμως Γιάννης Σβορώνος, σύμφω-
να με αναφορές, ύστερα από απαίτηση του επικε-
φαλής της αποστολής Gad Lesker (προφανώς ήταν 

Μέλη της 
Ισραηλινής 
αποστολής του 1950 
στη Σύρνα κατά 
τον εκταφιασμό 
των λειψάνων. 
Όρθιος μπροστά 
ο Θεόδωρος 
Μεταξωτός.
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αναγκαία η παραλαβή των με-
λών που θα επέβαιναν στην βάρ-
κα), αποφασίζει την προσέγγιση 
στο μεγάλο κόλπο της νησίδας, 
που όμως ήταν αφύλαχτος από 
τον άνεμο, και την αγκυροβολία 
σε αυτόν.

Κατά την διαδικασία της 
αγκυροβολίας, παρασυρόμενο 
από τους ισχυρούς ανέμους, το 
πλοίο χτυπά σε ύφαλο και αρχί-
ζει εισροή νερού στα κατώτερα 
διαζώματα. Μόλις έγινε αντιλη-
πτό το χτύπημα και η εισροή, οι 
επιβαίνοντες, σε κατάσταση πα-
νικού, χρησιμοποιώντας σχοινιά, 
σεντόνια, κουβέρτες και ό,τι γε-
νικά μπορούσε να είναι χρήσιμο, άρχισαν να πη-
δούν στα βράχια για να σωθούν. Κατά την προσπά-
θειά τους να βγουν στην στεριά πνίγηκαν 8 μετανά-
στες οι: Yosef Greenberg, 14 ετών, Peppy Weisberg, 
16 ετών, Tsili Yankowitz, 22 ετών, Nachum David 
Futterman, 28 ετών, Dora Katz, 28 ετών, Shelly 
(αγνώστου επιθέτου), 14 ετών, Etti (αγνώστου επι-
θέτου), ετών;, μετανάστης αγνώστων στοιχείων.

Αυτοί θάφτηκαν στη Σύρνα την ίδια ημέρα. Τα 
οστά τους εκτάφηκαν από Ισραηλινή αποστολή το 
1950 και μεταφέρθηκαν στο κοιμητήριο της Χάιφας 
του Ισραήλ, όπου και βρίσκονται σήμερα ενταφια-
σμένα.

Οι υπόλοιποι ναυαγοί πέρασαν το πρώτο βράδυ 
εκτεθειμένοι στους ανέμους και στο κρύο, βρεγμέ-
νοι, στην ύπαιθρο της Σύρνας. Με τη βοήθεια του 
ασυρμάτου, που κατάφερε να σώσει από το πλοίο, 
ο Abraham Lichavsky ειδοποιεί την Βρετανική Αε-
ροπορία για το ναυάγιο και ταυτόχρονα δίνει ανα-
φορά της κατάστασης στο HAMOSAD FOR ALIYAD 
BET, που ήταν από εβραϊκής πλευράς υπεύθυνο για 
την αποστολή.

Στη Σύρνα το 1946, υπήρχαν 8 κάτοικοι. Ο 
αποκαλούμενος «Βασιλιάς της Σύρνας» Θεόδω-
ρος Μεταξωτός, η γυναίκα του και τα παντρεμέ-
να παιδιά τους. Επίσης υπήρχαν 2 πηγάδια με νε-
ρό, τα οποία ο «Βασιλιάς» επέτρεψε να χρησιμο-
ποιήσουν οι ναυαγοί, προσφέροντας ταυτόχρονα 
τη μέγιστη δυνατή βοήθεια στον απόλυτα δυσα-

νάλογο αριθμό ναυαγών.

Ναυαγοί του «Αθηνά» πάνω 
στο Providence

Αμέσως με την εκπομπή 
του S.O.S. από το «Αθη-
νά», ξεκινάει η επιχείρη-

ση παραλαβής των ναυαγών. Η 
R.A.F έριξε με αεροπλάνα τρόφι-
μα για τους ναυαγούς, μέχρι να 
αρχίσει η επιχείρηση μεταφοράς 
τους. Μεταξύ αυτών ήταν και 
αυγά σε σκόνη, με αποτέλεσμα 
να γίνει το νησί κίτρινο. Σε μικρό 
χρονικό διάστημα φθάνουν στη 
Σύρνα τα Ελληνικά Αντιτορπιλι-
κά «Θεμιστοκλής» και «Αιγαίον» 

καθώς και το Βρετανικό Αντιτορπιλικό «Chevron». 
Επίσης διατάσσεται να σπεύσει στην περιοχή το 
Βρετανικό Ναρκαλιευτικό «Providence», το οποίο 
βρίσκεται στο λιμάνι της Haifa για να βοηθήσει τα 
υπόλοιπα πλοία στην επιχείρηση. Στο αντιτορπιλικό 
«Θεμιστοκλής» επιβιβάζονται 11 μέλη του πληρώ-
ματος του «Αθηνά» και 21 ναυαγοί, οι οποίοι με-
ταφέρονται στη Ρόδο. Το «Providence» φθάνει στη 
Σύρνα το μεσημέρι της 10ης Δεκεμβρίου και αρχίζει 
η δύσκολη επιχείρηση της μεταφοράς των ναυαγών 
πάνω στα πλοία. Τα ξημερώματα της 11ης Δεκεμ-
βρίου το «Providence» φθάνει στη Σούδα της Κρή-
της με 256 ναυαγούς, οι 17 από τους οποίους ήταν 
άρρωστοι. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν με τα αντι-
τορπιλικά στην Κύπρο, στο στρατόπεδο προσφύ-
γων στο Καραολό. Χαρακτηριστικό της προσπάθει-
ας που κατέβαλαν οι μετανάστες προκειμένου να 
φτάσουν στην Παλαιστίνη, με σκοπό να ιδρύσουν 
το Κράτος του Ισραήλ, ήταν το γεγονός ότι το πλή-
ρωμα των αντιτορπιλικών, προκειμένου να βγάλει 
τους ναυαγούς – μετανάστες από τους χώρους εν-
διαίτησης και να τους μεταφέρει στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης, αναγκάστηκε να κάνει χρήση κα-
πνογόνων.

[Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες προέρχονται από 
την έρευνα του δύτη – ιστορικού ερευνητή ναυαγίων 
Δημήτρη Γκαλόν και μελών του Shipfriends forum, το 
2007. –Η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
http://astypalaia.wordpress.com].

Το πρόχειρο μνημείο που έστησαν στη Σύρνα το 
1950 τα μέλη της Ισραηλινής Αποστολής.
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Εβραϊκά Μνημεία στη Βόρεια Ελλάδα

Εβραϊκή Συναγωγή του Διδυμοτείχου

Η Εβραϊ-
κή Κοι-
νότητα 
τ ο υ 

Διδυμοτείχου δια-
δραμάτισε σημαντι-
κότατο ρόλο στην 
ιστορία της πόλης 
κατά τους χρόνους 
της Οθωμανοκρα-
τίας, αλλά και μετά 
την απελευθέρωση 
του 1920, μέχρι το 
Ολοκαύτωμα από 
τους Nαζί. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ο 
πληθυσμός της κοι-

νότητας είχε φθάσει τα 1.000 άτομα εγγε γραμμένα 
στο τοπικό Δημοτολόγιο κατά το 1932.

Η Συναγωγή ήταν ένα εντυπωσιακό κτίριο σε 
ρυθμό «σεφαραδικό», σχεδόν τετράγωνο σε κάτο-
ψη, με κεντρικό ψευδοθόλο, που αργότερα καθαι-
ρέθηκε και εδραζόταν επί τεσσάρων κιό νων συν-
δεόμενων με ισάριθμα τόξα, στοιχεία με επένδυ-

ση από ξύλο και γύψο. Στο κέντρο υπήρχε το ιε-
ρό βήμα, ενώ η ιερή κιβωτός, η «ehal», καταλάμβα-
νε θέση στο μέσο του ανατολι κού τοίχου. Στο δυτι-
κό τμήμα υπερώον χρησίμευε ως γυναικωνίτης, ενώ 
βορείως του λατρευτικού χώρου υπήρχε ευρύχωρη 
αίθουσα για τις εκδηλώσεις της Κοινότητας.

Η Συναγωγή επισκευάστηκε για τελευταία φο-
ρά στα 1924, ενώ μεταπολεμικά γνώρισε διάφορες 
χρήσεις, από τα Κατηχητικά της Μητρόπολης, τις 
Ελληνίδες Οδηγούς και τον Ερυθρό Σταυ ρό μέχρι 
την καθαίρεσή της στα 1985. Στις αρχές της τρίτης 
χιλιετίας ο Δήμος ανέδειξε την ιερότητα του χώρου, 
όταν καθάρισε, συντήρησε και διαμόρφωσε τα ερεί-
πια, περιέφραξε το χώρο και τοποθέτησε επιβλητι-
κό γλυπτό μνημείο από γρανίτη, αφιερωμένο στο 
Ολοκαύτωμα των Εβραίων του Διδυμοτείχου.

[Από το βιβλίο του Αθ. Γουρίδη, Τα θρησκευ-
τικά μνημεία της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυ-
μοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου, έκδοση της 
Μητροπόλεως. Περί της Ισραηλιτικής Κοινότη
τος Διδυμοτείχου έχει δημοσιευθεί άρθρο στο τ. 
205 (Σεπτέμβριος  Οκτώβριος 2006) του περι
οδικού μας].

Μνημεία στην Ξάνθη

Στο βιβλίο 
Θρησκευ-
τικά Μνη-

μεία στο Νομό 
Ξάνθης, που εξέ-
δωσε η Ιερά Μη-
τρόπολις Ξάνθης 
και Περιθεωρίου 

και η Μουφτεία Ξάνθης, το 2005, με την επιστημο-
νική επιμέλεια του Γεωργίου Χρ. Τσιγαρά δημοσιεύ-
ονται οι παρακάτω φωτογραφίες που αναφέρονται 
στην Εβραϊκή Συναγωγή και στο Εβραϊκό Σχολείο 
και Λέσχη που υπήρχαν στην Ξάνθη.
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Έλληνες και Εβραίοι
* Ο κ. Δημ. Μαυραειδόπουλος δημοσίευσε στην «Καθημερινή» 
(28.12.2010) την παρακάτω επιστολή η οποία θίγει ιστορικά, θρη-
σκευτικά και κοινωνικά θέματα.

«Μια διαμάχη που κρατά-
ει 2.500 χρόνια μεταξύ Ελλήνων 
και Εβραί ων δεν άφορα φυλετικές 
διαφορές πάρα ανάγεται καθα-
ρά σε τρόπο σκέψης των δύο λα-
ών. Η άνυδρος γη του Ισραήλ θα 
γεννήσει έναν σκληρό δογματικό 
θεό, τον Γιαχβέ, σημαίνοντες προ-
φήτες και νόμους που θα είναι χα-
ραγμένοι πάνω σε πέτρα και ου-
αί όποιος τις παραβιάσει. Οι  Έλ-
ληνες που κατοικούν το καταγά-
λανο αρχιπέλαγος και μια φιλόξε-
νη φύση πλούσια και με εναλλα-
κτική χλωρίδα θα γεννήσουν ποί-
ηση, φιλοσοφία, δημο κρατία και 
ανθρώπινους θεούς και οι νό μοι 
της θα γράφονται σε άμμο. Στην 
ελ ληνιστική εποχή (3ος αι. π.Χ.) ο 
εβραϊκός λαός θα εξελληνιστεί με 
τα ελληνι κά γράμματα, θα κυρι-
αρχούν τα ελληνικά ονόματα στα 
εβραιόπουλα προς αγα νάκτηση 
του ιερατείου. Ήταν η ίδια ε ποχή 
που οι Μακκαβαίοι φοβούμενοι 
τον αφανισμό του εβραϊκού λα-

ού θα εξαπο λύσουν φραστικό πό-
λεμο κατά των Ελλήνων και αυτά 
θα καταγραφούν με τη σειρά τους 
στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι 
η ιστορία των Εβραίων και παρα-
μένουν έως σήμερα. Τα κείμε-
να αυτά τα συντηρεί και τα μνη-
μονεύει στο εκ κλησίασμά της η 
Ορθόδοξη Εκκλησία για 20 αιώ-
νες. Αυτό αποτελεί πράξη ανθελ-
ληνική και αντιχριστιανική, αφού 
δεν διέ πεται από κανένα πνεύ-
μα παρά μόνο αναμοχλεύει μίσος 
στη θέση της χριστιανικής αγά-
πης μεταξύ των δύο λαών.

Εμείς οι Έλληνες και οι Εβραί-
οι έχουμε πολλά κοινά. Ένας από 
τους τρεις λόφους του δυτικού 
πολιτισμού, μαζί με την Αθή να 
και τη Ρώμη, είναι και η Ιερου-
σαλήμ. Απωλέσαμε και οι δύο 
το κράτος μας για 20 αιώνες. 
Δεν απωλεσθήκαμε χάριν του ιε-
ρατείου. Τις αρχές της Φιλικής 
Εταιρείας αντέγραψε το Συμβού-
λιο του Σιω νισμού για την πα-

λιγγενεσία του Ισραήλ. Αδού-
λωτη η ψυχή των Εβραί ων θα 
επαναστατήσουν κατά των πα-
νίσχυρων Ρωμαίων με τίμημα 
να δια σκορπιστούν στα πέρατα 
του κόσμου το 70 μ.Χ. Όταν θα 
εδραιωθεί το χριστια νικό δόγ-
μα, οι Εβραίοι θα διατηρήσουν το 
δόγμα της Παλαιάς Διαθήκης, θα 
α ναγκαστούν να ζήσουν σε γκέ-
το, θα κα τηγορηθούν από τους 
χριστιανούς ως προδότες και θε-
οκτόνοι και θα υποστούν πολλά 
πογκρόμ, με αποκορύφωμα αυτό 
του ’40-’45. Εμείς οι Έλληνες δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι στη νεό-
τερη Ιστορία Εβραίοι της διανό-
ησης έχουν υπερα σπιστεί κατά 
καιρούς τα ελληνικά γράμ ματα 
και την ελληνικότητα.

Στη δική μας διχόνοια οι 
Εβραίοι λει τουργούν με αλληλεγ-
γύη εν τη ενώσει, η δε φιλαργυ-
ρία είναι απόρροια της ίδιας τους 
της επιβίωσης ανά τους αιώνες. 
Στη σημερινή παντοδυναμία των 
Εβραίων, ας γνωρίζουν ότι τόσο 
η δική μας ιστο ρία όσο και η δι-
κή τους διδάσκουν ότι η ύβρις και 
η έπαρση τιμωρούνται από άγρα-
φους και αόρατους νόμους».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τους Εβραίους της Ελλάδος

Κατά την πρόσφατη (Ιούλιος 2011) επί-
σκεψή του στο  Ισραήλ ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας 

αναφερόμενος στην ελληνική εβραϊκή κοινό-
τητα τη χαρακτήρισε ως «ανθούσα», με τους 
Έλληνες Εβραίους συμπολίτες να κρατούν στα 
χέρια τους το εμπόριο και να διαπρέπουν σε 
πολλούς τομείς. Με ικανοποίηση αναφέρθηκε 

στο περιοδικό του Κ.Ι.Σ.Ε. («Χρονικά.), για το 
οποίο χαρακτηριστικά είπε: «Είναι πολύ καλό, 
το παίρνω στο σπίτι, το διαβάζω, έχει πολλά και 
ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκινήθηκε 
ιδιαίτερα όταν αναφέρθηκε στους παλαιούς 
συμπολίτες του Εβραίους των Ιωαννίνων και 
στο χαμό τους κατά το Ολοκαύτωμα.

Επιστολές
(Aπό ρεπορτάζ της κας Angela Maria Arbelaez για την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ισραήλ που αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών www.athjcom.gr).
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ΗΛΙΑ ΣΑΜΠΕΤΑΪ 
(ΡΑΒΒΙΝΟΥ):
Ιουδαϊσμός, 
Το πιστεύω  Οι πηγές
(Λάρισα, 2011)

Πρόκειται για μελέτη-
μα το οποίο πραγ-

ματικά έλειπε από τον 
Ελληνικό Εβραϊσμό δεδο-
μένου ότι αποτελεί ουσι-
αστική συμβολή στην 
κατανόηση της Ιουδαϊ-
κής θρησκείας από κάθε 
πιστό, όπως επίσης από 
τους μελετητές - ερευνη-
τές. Σε λόγο περιεκτικό 
και κατανοητό περιέχει 
την εξήγηση των νοημά-
των και των αρχών του 
Ιουδαϊσμού, ανάλυση 
των θρησκευτικών θε-
σμών, κειμένων, εορτών 
καθώς και της ιστορίας 
του εβραϊκού λαού. Όλα 
αυτά είναι βασισμένα 
στα επίσημα θρησκευτι-
κά έργα (Πεντάτευχος, 
Προφήτες, Αγιόγραφα, 
Απόκρυφα, Ταλμούδ 
κ.ά.) με ιδιαίτερη κατά-
ταξη κάθε θέματος και 
γλώσσα προσιτή. Είναι 
ένα βιβλίο που πρέπει να 
βρίσκεται σε κάθε εβραϊ-
κή οικογένεια, όπως επί-
σης και στην βιβλιοθήκη 
κάθε ερευνητή θεολογι-

κών θεμάτων. Το βιβλίο 
διατίθεται από το Γρα-
φείο της Ι. Κ. Λάρισας 
(τηλ. 2410 532965).

ΤΟΥΛΑΣ ΜΠΟΥΤΟΥ:
Το Παραμύθι 
μιας ζωής
(Εκδόσεις Γαβριηλίδη, Αθή
να 2010)

Πρόκειται για αυ-
τοβιογραφία που 

αναφέρεται στην επαγ-
γελματική όσο και στην 
οικογενειακή ζωή της 
συγγραφέως. Παρουσιά-
ζεται το χρονικό της πα-
ρουσίας της σαν μιας από 
τους πρώτους ιατρούς - 
αναισθησιολόγους στην 
Ελλάδα (στην πρώτη πε-
ντάδα στην αφετηρία αυ-
τής της ειδικότητας, στον 
Πειραιά η πρώτη γυναίκα 
αναισθησιολόγος). Πα-
ράλληλα αναφέρονται 
βιώματα της ζωής που δι-
καιολογούν τον τίτλο του 
βιβλίου «Παραμύθι» με 
τις πολύ σημαντικές και 
ωραίες ώρες του αλλά 
και τις τραγικές στιγμές, 
οι οποίες συσχετίζονται 
με γενικότερα γεγονό-
τα της αντίστοιχης επο-
χής. Πρόλογος Διονύση 
Κ. Μαγκλιβέρα.

ESTELLE CHASEN:
Ribbons for 
their Hair
(Gefen Publishing House, 
Jerusalem 2010)

Μυθιστόρημα του 
οποίου η δράση δι-

αδραματίζεται στη σύγ-
χρονη εποχή στο Ισραήλ 
καθώς και στην Ελλάδα με-
τά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Η συγγραφέας έχει με-
λετήσει τόσο τη σημερινή 
ελληνική πραγματικότη-
τα, όσο και την τραγωδία 
των Ελλήνων Εβραίων κα-
τά το Ολοκαύτωμα.

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ 
ΙΝΤΖΕΜΠΕΛΗ:
Άρτα 18811941
(Παρασκήνιο, Αθήνα 2010)

Ο γνωστός συγγραφέ-
ας - ιστορικός ερευ-

νητής Ελπ. Ιντζέμπελης 
εξέδωσε ένα πολύ ενδια-
φέρον Λεύκωμα για την 
Άρτα κατά την αναφε-

ρόμενη χρονική περίοδο. 
Στο Λεύκωμα περιλαμβά-
νονται στοιχεία για την 
εκεί Ισραηλιτική Κοινότη-
τα, που δεν υπάρχει μετά 
το Ολοκαύτωμα. Το δη-
μοσίευμα προέρχεται από 
άρθρο της Σοφ. Μπισκα-
νάκη που δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό μας (τ. 187, 
Σεπτ. - Οκτ. 2003).

 Ιστορικό μελέτημα 
αναφερόμενο στην εκεί 
Ισραηλιτική Κοινότη-
τα δημοσιεύεται σε άλ-
λη σελίδα του παρόντος 
τεύχους.

ΔΙΟΝΥΣΗ Ν. 
ΜΟΥΣΜΟΥΤΗ:
Ούγκο Φόσκολο
Ιστορικά και βιογραφικά 
παραλειπόμενα

(Τρίμορφο, Ζάκυνθος 2010)

Ο εξαντλητικός ιστο-
ριοδίφης και προ-

σεκτικός μελετητής Διον. 
Μουσμούτης, διευθυντής 
του περιοδικού «Ιστορία», 
παραθέτει με επιστημονι-
κή ευσυνειδησία νέα στοι-
χεία για την πολυτάραχη 
ζωή του Ούγκο Φόσκολο, 
ο οποίος αναγνωρίστη-
κε μετά το θάνατό του 
και διεκδικήθηκε από την 
Αγγλία, την Ιταλία και την 
Ελλάδα (Ζάκυνθος).

BιβλίοBιβλίο
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Translated from Greek by: KayElvina Sutton
Cover illustration:  Noah’s Ark on Mount Ararat: A 1570 work by artist Simon de Myle, who lived in presentday Holland. The 

history of art has no reference to any other works by this artist.   

4 David Saltiel, President of the Central Board of 
Jewish Communities in Greece, writes a leading 

article on anti-Semites and anti-Zionists who per-
petuate centuries-old hatred and slogans, demonstrat-
ing that there is absolutely no rational basis in religious 
prejudice. 

4 The issue publishes a summary of the article by 
judge Hadassa Ben Itto entitled The Jewish con

spiracy: A strategic Weapon to demonize Jews and dele
gitimize Israel which refers to the history behind the 
Protocols of The Elders of Zion. The study shows that 
it is a political fabrication targeting the Jewish nation 
and is regarded as the ‘lie of the century’. 

4 Christophoros Matiatos writes an article on the 
history of the Jewish Community of Corfu, 

whose existence was documented as early as the  14th 
century. 

4 Eminent theologian and teacher Ioannis Sagriotis 
makes a detailed study of the beginnings, devel-

opment and heights reached in Hebrew poetry from 
the age before Moses, the age of Moses and mournful 
and joyful songs down to David, whom he refers to as a 
most excellent poet and musician.

4 Jewish Banks in Greece is the title of a study that 
looks at banking organisations in Thessaloniki 

and Trikala (region of Thessaly) in the late 19th century 

and early 20th century. Evangelos Hekimoglou, Rafael 
Frezis and Maroula Kliafa all contributed to the study.

4 The plague that broke out in Arta, a part of 
Ipirus, in 1737 claimed victims among the Jew-

ish population, writes Eleftherios Vetsios in an article 
based on reports by the Italian Vice-Consul of the area 
at that time. 

4 A ship chartered by the Haganah Jewish organ-
isation in 1946 to take 785 Jews to Palestine, sank 

near the Astypalaia islands and eight of the emigrants 
on board drowned. In 1950 their bones were taken to 
Israel by members of the Israeli Mission and buried in 
Haifa cemetery.    

4 Information is given about Jewish monuments in 
Didimotiho and Xanthi, in Thrace. The Holocaust 

left both these cities bereft of their Jewish Communities. 

4 During his recent State visit to Israel in July 
2011, President of the Hellenic Republic Karolos 

Papoulias spoke about the contribution of Greek Jews to 
the development of Greece and praised our Chronika 
magazine for the historical information it provides. 

4 A letter from Mr Dimitris Mavraeidopoulos re-
fers to things that the Greek nation and Jewry 

have had in common since antiquity.      

4 The issue closes with book reviews.




