
ΣΥΜΒΟΛΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΪΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΩΝ 

ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΙ

Ό ’Απόστολος Παύλος διαπεράσας εκ Μικρός ’Ασίας εις την Μακεδο
νίαν προσωρμίσθη κατ’ άρχάς εις Νεάπολιν, την Χριστοΰπολιν τών Βυζαντι
νών και νϋν Καβάλλαν. Έκεΐθεν έπορεύθη εις Φιλίππους, πόλιν μεγάλην 
'Ρωμαϊκήν, έχουσαν τό προνόμιον τής 'Ρωμαϊκής ίσοπολιτείας (municipium), 
χορηγηθέν αυτή υπό τού Όκταβίου διά τήν νίκην αυτού λ

Έν Φιλίπποις εύρε σπουδαίαν ’Ιουδαϊκήν παροικίαν, εν ή έκήρυξε τό 
Εύαγγέλιον και 'ίδρυσε τήν πρώτην εν Ευρώπη Εκκλησίαν. Διοδεύσας δε 
μετά τού Σίλα έκ Φιλίππων τήν Άμφίπολιν καί ’Απολλωνίαν, ένθα φαίνε
ται δτι δεν εύρεν ’Ιουδαίους, ήλθεν εις Θεσσαλονίκην, δπου βεβαίως εύρεν 
άκμάζουσαν σπουδαίαν Ιουδαϊκήν παροικίαν 1 2. Έκεΐ δμως καταδοθέντες οί 
δύο εταίροι υπό των ’Ιουδαίων εις τούς πολιτάρχας συνελήφθησαν και άπε- 
λύθησαν τή έγγυήσει τού Ίάσονος και των λοιπών αδελφών, οΐτινες διά 
νυκτός τούς έξέπεμψαν εις Βέρροιαν 3. ’Εν Βερροία ΰπήρχεν ’Ιουδαίων παροι
κία, διό καί ό Παύλος έκήρυξε τό Εύαγγέλιον εν τή Συναγωγή αυτών. Διά 
διαβολής· δε πάλιν τών εκ Θεσσαλονίκης έλθόντων ’Ιουδαίων άνεχώρησεν έκ 
Βερροίας μόνος καί ήλθεν εις ’Αθήνας, δπου έκήρυξε τον άγνωστον Θεόν 4.

Έξ ’Αθηνών, αφού ίδρυσε τήν έκεΐ Εκκλησίαν, έπορεύθη εις Κόρινθον, 
δπου υπήρχε πάλιν σπουδαία ’Ιουδαϊκή παροικία, καί ίδρυσε τήν Εκκλησίαν 
τής Κορίνθου.

Αύται, αι υπό τών Πράξεων τών ’Αποστόλων διδόμεναι ήμΐν πληροφο
ρίας δηλούσαι τούς σταθμούς τού Παύλου, βεβαιοΰσιν δτι ούτος μετέβαινεν 
εις τάς πόλεις έκείνας κατά προτίμησιν δπου ύπήρχον αί μεγαλείτεραι Ίου- 
δαϊκαί παροικίαι.

Πλήν τών μεγάλων δμως παροικιών αυτών έν ταΐς ανωτέρω πόλεσιν, 
ύπήρχον καί μικρότεραι έν άλλαι:, ένθα ό Παύλος, κατά τάς Πράξεις, ουδό
λως μετέβη, καί τάς οποίας ή έκκλησιασακή παράδοσις διέσωσεν ήμΐν. Είναι

1 Λουκ. Β’, 1. — Πράξ. 1?', 12-40.
! Πράξ. ΙΖ', 1 -10.
3 Πράξ. ΙΖ', 14 -15 καί έξ.
' Πράξ. ΙΗ', 1.
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δέ αύται ή έν Λαρίση καί ή Ιν ταΐς Φθιώτισι Θήβαις, μεμαρτυρημέναι άμφό- 
τεραι καί εξ επιγραφών, ίσως δέ καί ή έν Δημητριάδι, άναμφιβόλως δ’ αί έν 
Χαλκίδι καί Θήβαις. Επίσης ’Ιουδαίων παροικίαι ύπήρχον έν Ύπατη, έν 
ΙΙλαταιαϊς (γνωστή έξ έπιγραφής) έν Πάτραις καί Κερκύρρι.

' Υπάτη -- Νέαι Πάτραι.

Ή έκκλησιαστική παράδοσις δμιλεΐ περί τής έν Ύπατη ’Ιουδαϊκής 
παροικίας, δπου δ Παύλος έστειλε τον Ήρωδίωνα, ένα των 70 ’Αποστόλων 
καί φίλον του,'τον οποίον αναφέρει έν τη προς 'Ρωμαίους έπιστολή αυτού 
λέγων: «Άσπάσασθε Ήρωδίωνα τον συγγενή μου»1.

Διά να έννοήσωμεν διατί δ Παύλος προέκρινε την Υπάτην πασών τών 
άλλων Θεσσαλικών πόλεων, πρέπει νά γνωρίζωμεν, συμφώνως προς τάς νεω- 
τέρας έπιγραφικάς ανακαλύψεις τής Ύπατης καί τών Δελφών, μετά τάς ύπδ 
τής Γαλλικής άρχ. Σχολής ένεργηθείσας άνασκαφάς έν Δελφοΐς, δα ή Ύπατη 
έθεωρεϊτο κατά τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους ως ή πρωτεύουσα τής δλης Θεσσα
λίας, έκτεινομένης τότε μέχρι τής Οίτης.

Έκ τών έπιγραφών μανθάνομεν ότι έν Ύπατη ύπήρχεν ή λατρεία τής 
'Ρώμης καί τού Αύγουστου καί τών έγγόνων αύτοΰ καί δα δ αύτοκράτωρ 
άπένειμεν αυτή τό τίτλον Αύγούστα με&ερμηνευόμενον παρ’ "Ελλησι 
Σεβαστή2 3.

Ό Ήρωδίων μεταβάς εις Υπάτην έκήρυξε τό Εύαγγέλιον, αλλά διαβλη
θείς υπό τών έκεϊ έγκατεστημένων ’Ιουδαίων, έμαρτύρησε θανατωθείς διά 
ξίφους έπί Νέρωνος τώ 66^ έτει μ. X. 8.

Ή ’Ιουδαϊκή παροικία παρέμεινεν έν Υπάτη καθ’ δλον τον μεσαίωνα 
καί έπί τουρκοκρατίας μέχρι τής Έλλην. Έπαναστάσεως, δπότε άπόλλυνται 
τά ίχνη αυτής. Έσώθησαν δ’ έν Υπάτη δύο έπιγραφαί Έβραϊκαί δι’ Εβραϊ
κών χαρακτήρων, ών ή μία δυστυχώς είναι λίαν έφ&αρμένη, ένετετοιχισμένη 
έν τώ ύπερθύρφ έσωθεν τής εις τό δυτικόν άκρον τής Υπάτης κειμένης κρή
νης τού Βοεβόδα, ή δέ έτέρα είναι άνωθεν τής θύρας τού Χριστιανικού 
νεκροταφείου ευανάγνωστος μέν, αχρονολόγητος δέ4 * *. Τών έπιγραφών τού

1 'Ρωμ. Ις’, 11.
5 Th. Homolle, Bulletin de Corresp. Hellen. XXI, 1897, σ. 152 καί εξ. καί 

Ν. I. Γιαννοπούλου, Ή Ύπατη κατά τήν αρχαιότητα, έν τή 'Αρμονία, τόμ. Α', 
σ. 637-638. Πρβλ. καί τοϋ αύτοΰ, Δελτών Ίστ. καί Έθνολ. Έταιρ. τόμ. Ζ'. 1917, 
σ 411 καί έξ.

3 Ή ’Εκκλησία εορτάζει τήν μνήμην αύτοΰ τή 28 Μαρτίου (ίδέ Μηναΐον Μαρτ. 
28). Πρβλ. Ζωσ. Έσφιγμενίτου «Προμηθεύς» Ε', σ. 406.

4 Πβ. Ν. I. Γιαννόπουλον έν Έπετηρίδι τοΰ Φιλ. Συλλόγ. «Παρνασσού», τόμ.
Τ', 1902 σ. 248 (άρ. 2 -3). Πρβλ. καί Δελτίον Ίστ. καί Έθνολ. Έταιρ. τόμ. Ζ', 1917
σ. 453 - 457 άρ. 9 - 11 “.
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των παρατίθεμεν ενταύθα πανομοιοτύπως την πρώτην και της ετερας ένα 
στίχον. (Είκ. 1. Α και Β).

Σώζεται δέ ακόμη εν Ύπατη ή 
τής πολίχνης θέσις Έβραϊ.κα 
μνήματα και Εβραϊκή συν
οικία.

Λάρισα.

Έκ τών κατά τούς 'Ρωμαϊ
κούς καί παλαιοχριστιανικούς χρό
νους σπουδαίων δευτερευουσών 
’Ιουδαϊκών παροικιών είναι ή εν 
Λαρίση μεμαρτυρημένη πρώτον 
μεν υπό επιτύμβιων επιγραφών 
άναγραφουσών ’Ιουδαίους Ελλη
νίζοντας δι’ Ελληνικών γραμμά
των, δεύτερον δέ υπό επιτύμβιου Χριστιανικής επιγραφής έπ'ι πλακός λευκού 
μαρμάρου, κείμενης άλλοτε έπι τάφου Χριστιανών μαρτύρων, άνευρεθείσης 
δέ ύπό τού αειμνήστου Γεωρ. Λαμπάκη έν Λαρίση και μετενεχθείσης εις τό 
εν Άθήναις Χρισπαν. κα'ι Βυζαντινόν Μουσεΐον.

Ή επιγραφή αύτη έχει ώς εξής:

["Ι]ωάννου, Λουκά, ’ Ανδρέον, Λεωνίδο[ν.]
[....] η [.] η μαρτύρων τη προ ιε Καλ[ανδών] Ίανοναρίων 
[μνή] μης ε [ .... ] ηδου άπ αυτών οωτ[ηρίας]» '.

Ό Λαμπάκης υπέθεσεν δτι ή πλάξ αύτη ανάγεται εις τον Β'. π. X. 
αιώνα καϊ δτι οί έν αυτή μνημονευόμενοι μάρτυρες ί)ά έμαρτύρησαν επί 
Διοκλητιανού. Επειδή δέ μαρτυρεΐται διά τών επιγραφών ή έν Λαρίση ’Ιου
δαϊκή παροικία κατά τούς μ. X. 'Ρωμαϊκούς, χρόνους, φαίνεται δτι ό Χριστια
νισμός συνήντησε καί ένταύθα σπουδαΐον έμπόδιον.

Αί Ίουδαϊκαί έπιγραφαϊ Λαρίσης τών 'Ρωμαϊκών καί παλαιοχριστιανι
κών χρόνων είναι αί εξής:

1) Στήλη επιτύμβιος λευκού μαρμάρου μετ’ ανθεμίου (ΰψ. 0,97, πλ. 
0,42, πάχ. 0,09):

CGKOYNAOC C6KOYN Σεκοννδος Σεκούν-

ΔΟΥ TUU AAUU ΧΑ1 δου τω λαω χαί-

Ρ6ΙΝ ρειν.

θολωτή Συναγωγή καί ή προς δυσμας

Είκ. 1. Αί έν 'Υπάτη Εβραϊκού έπιγραφαϊ.

Γ. Λαμπάκη, Κατάλ. Χριστ. Άρχαιολ. Μουσείου, 1906, άριΟ. 5178 σελ, 68, είκ. 9.
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2) Όμοια στήλη:
[AJAZAPOC [Λ]άζαρος

[Χ]ΑΙΡ6ΙΝ [Χ]αίρειν.
3) Στήλη άνω άποκεκρουμένη. ’Έχει 5 στίχους συ μπεπλεγ μένους και 

δυσαναγνώστους, ών ό 50? έχει ώδε:
(ΣΕΛΕΥΚΟΣ [TUU AA]UU ΧΑΙΡ6ΙΝ Σέλευκος [τώ λα]ώ χαίρειν.

4) "Αέτωμα τριγωνικόν στήλης άποκεκρουμένης κάτω (ΰψ. 0,30. πλ. 0,31, 
πάχ. 0,09):

ΛΕΥΚΙΟΣ ΚΟΪΝΤΟΥ Λεύκιος Κοΐντον

T(JL) ΛΑΙΟ ΧΑΙΡ6ΙΝ τώ λαω χαίρειν.
5) Στήλη μεθ’ άπλοΰ τριγωνικού αετώματος καί ακρωτηρίων (ΰψ. 0,70, 

πλ. 0,48, πάχ. 0,09):
Μ6ΝΑΝΔΡ00 Μένανδρος

AAUJ ΧΑΙ λαφ χαί-

ΡΙΝ ρ(ε)ιν.
6) Στήλη μετ’ αετώματος φέρουσα έγκοιλον τετράγωνον εν τφ μέσω 

(ΰψ. 0,70, πλ. 0,48, πάχ. 0,09):
Καλλίμ[ αχός ] 

Μενάνδρου 

Θεοφίλα Σέλευκον 

γυνή τώ λαω χαί- 

ρειν.

Μένανδρος 

Μενάνδρου 

τώ λαώ/χαΐρε.

α) ΚΑΛΛΙΜ
Μ6ΝΑΔΡΟΥ

β’) ΘβΟφΙΛΑ C6A6YKOY 
ΓΥΝΗ TUI) AAUJ ΧΑΙ 

Ρ6ΙΝ
γ) Μ6ΝΑΝΔΡΟΟ 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 
TUU AAUU/ΧΑΙΡ6

7) Στήλη μετά προέχοντος γείσου άποκεκρουμένη άνω κατά την δεξιάν 
γωνίαν μέχρι τοΰ μέσου τοΰ γείσου (ΰψ. 0,75, πλάτ. 0,42, πάχ. 0,12): 

ΜΑΞΙΜΟΟ Μάξιμος

ΜΑΞΙΜΟΥ AAUU Μαξίμον λαω

ΧΑΙΡΙΝ Χαίρ(ε)ιν.

ΕΥΚΡΑΤΑ ΕΥΚ Εύκρατα Εϋ-

PATOC ΜΑΞΙ κράτος, Μάξι-

MOC ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ μος, γυνή αυτόν

ΓΥΝΑΙΚΑ TUL) ΛΑ γυναίκα τώ λα-

UL) ΧΑΙΡΙΝ ώ χαίρ(ε)ιν.
Αί έπιγραφα'ι αυται κεΐνται εν τφ Μουσείφ Λαρίσης1.

1 Inscriptiones Graecae, τόμ. IX, μέρος 2°·'’ άριθ. 985, μέχρι τού άριΟ. 990.
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Ή έν Λαρίση Ιουδαϊκή παροικία διετηρήθη καθ’ δλον τον μεσαίωνα, 
διόα Βενιαμίν 6 εκ Τουδέλης κατά τον ΙΒ' αιώνα (+1173) καί ό σύγχρονος 
αύτφ σχεδόν ’Άραψ γεωγράφος Έδρισΰς άνεΰρον ίκανώς σημαντικήν ’Ιου
δαϊκήν παροικίαν ενταύθα, ως και εν Τρικκάλοις καί εν 'Αλμυρφ 1. Επίσης 
δέ επί τουρκοκρατίας ήκμαζεν ή ’Ιουδαϊκή παροικία εν Λαρίση, προσαυξη- 
θεΐσα μάλιστα διά τής εισροής τών έξ Ισπανίας έκδιωχθέντων ’Ιουδαίων, 
οΐτινες συνανεμίχθησαν μετά τών έν Λαρίση ομοφύλων των. “Ενεκα τούτου 
μάλιστα πάντες οί έν Λαρίση ’Ιουδαίοι λαλοϋσι προς τη Ελληνική καί τήν 
'Ισπανικήν γλώσσαν.

’Αξιόλογου μελέτην περί τών ’Ιουδαίων έν ’Ανατολή κατά τούς γεωγρά
φους έδημοσίευσαν οί κ. κ. Λευΐ καί Σολομών Ραϊνάχ (Reinach) τώ 1889 
καί 1890 έν τή Γαλλική ’Επιθεωρήσει τών ’Ιουδαϊκών έρευνών, έν ή εΰρί- 
σκομέν τινας αξίας λόγου ειδήσεις περί τών Εβραίων έν Λαρίση καί Άδή- 
ναις κατά τάς άρχάς τού ΙΖ' αίώνος (1600- 1630), ειλημμένος έκ τού Voyage 
du sieur Paul Lucas, τού έκδοδέντος έν Παρισίοις τώ 17122.

Κατά τό 1912 έν Λαρίση άντεγράψαμεν υπέρ τάς 70 έκ τών παλαιοτέ- 
ρων έπιτυμβίων ’Ιουδαϊκών επιγραφών έκ τού παλαιού νεκροταφείου καί 
έλάβομεν καί έκτυπα αυτών έπί ειδικού χάρτου. Καί τά μέν έκτυπα άπεστεί- 
λαμεν εις τον τότε πρόεδρον τής έν Βόλφ Ίσραηλιτικής κοινότητος κ. Χαΐμ 
Πολίτην, ϊνα άντιγράψη αυτά ό ραββϊνος καί μεταφράση, τά δέ αντίγραφα 
έπέμψαμεν είς τον αείμνηστον Σπ. Λάμπρον, καθηγητήν τού Πανεπιστημίου, 
ΐνα φροντίση περί τής μεταφράσεως καί δημοσιεύσεως αυτών. Τί έπραξαν 
σχετικώς άμφότεροι άγνοούμεν. Έχρονολογούντο δέ αί έπιγραφαί, ας εΐδο- 
μεν, από τών αρχών τού ΙΖ' αίώνος καί εξής:

Έπί λίθου δι’ Εβραϊκών έκτυπων γραμμάτων έπιγραφή κεΐται έν ύπερ- 
θυρω τής έν Λαρίση Συναγωγής, έτέρα δέ έν τώ παραπλεύρως κειμένω δημο
τικά) Ίσραηλιτικώ σχολείφ 3 * * * * 8.

1 Πρβλ. Ν. Γεωργιάδου, Θεσσαλία, 1880, σ. 243. Ν. I. Γ ιαννοπούλου, 
ΦΘιωτικά, 1891, σ. 13. Μ ί λλε ρ - Λά μπ ρ ου, Ίστορ. Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, τόμ. Α', 
σ. 13. Ν. I. Γ ιαννοπούλου, Ή Μεσαίων. Φ9ιώτις κλπ,. Δελτίον Ίστ. καί Έδνολ. 
Έταιρ. τόμ. Η’, 1922, σ. 39.

2 Σπ. Π. Λάμπρου, Λόγοι και αναμνήσεις έκ τοϋ Βορρά, έν Άθήναις 1909, σελ.
149. Ό κ. Φαίδων Κουκούλες έν επιστολή αύτοΰ εύμενώς μοί άνακοινώσατο πρό
πολλοϋ οτι διατριβήν περί 'Εβραίων έν Κρήτη έπί 'Ενετοκρατίας έδημοσίευσεν ό Στ.
Ξανθουδίδης έν τή Κρητική Στοφ τοΰ 1909 καί ό κ. Ν. Βέης περί'Εβραίων τοϋ
Μυστρά έν τφ Νουμά, (τόμ. 3 άρ. 166) ας άγνοοΰμεν. Πβ. νϋν καί Α. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, Οί
'Εβραίοι έν τφ Βυζαντινφ κράτει έν ’Επετηρίδι Έταιρ. Βυζ. Σπουδών τόμ. ζ' σ. 23 
κεξ. Ημείς θά περιορισθώμεν μόνον έν τή άνατολ. Στερεά Έλλάδι καί Εύβοια.

8 Ή ιουδαϊκή Συναγωγή καί συνοικία έν Λαρίση κεϊνται άπό τοΰ κέντρου τής πλα
τείας μέχρι τοΰ Πηνειού κατάτόΒΔ. τμήμα τής πόλεως. Άπό τών αρχών τής ΙΕ' έκατοντ. 
και έξης ή Ίσραηλιτική καί Τουρκική συνοικία Λαρίσης ούδεμίαν ύπέστησαν βλάβην, 
επομένως δέον νά ύπάρχωσιν έγγραφα παλαιά έν τή Ίσραηλιτική Κοινότητι Λαρίσης.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουαον, £τος Ζ'. 17
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Φ&ιώτιδες Θήβαι (Θεσσαλικαί).

Τηροΰντες το σύστημα τοΰ ν’ άσχοληθώμεν πρώτον μέ τάς άρχαιοτέρας, 
από των πρώτων χριστιανικών χρόνων ύπαρχούσας, ’Ιουδαϊκός παροικίας, 
άναφέρομεν την ύπάρχουσαν εν ταΐς Φθιώτισι Θήβαις (Θεσσαλικαϊς), 
πόλει παραλίφ επί τοΰ Παγασητικοΰ κόλπου, οπού ακριβώς νϋν κεΐται ή Νέα 
Άγχίαλος, γνωριζομένην εξ επιτύμβιων Ιουδαϊκών επιγραφών Έλληνικοΐς 
γράμμασιν. Ούτως εύρέθησαν εν τοΐς έρειπίοις τής πολυάνθρωπου, πλούσιας 
και εμπορικής ταΰτης πόλεως δυο επιτύμβιοι επιγραφαί καί μία πλινθοειδής 
εν εΐδει σφραγϊδος ορθογωνίου εκ λευκού μαρμάρου, άποκείμεναι αϊ μεν δύο 
πρώται έν τώ Μουσείψ 'Αλμυρού, ή δέ τρίτη εν τφ Μουσείφ Ν. Άγχιάλου.

Έκ τών τριών τούτων επιγραφών, αί δύο επιτύμβιοι γνωρίζονται διά 
τού επ’ αυτών συμβόλου τής Έπταφώτου Λυχνίας. ’Έχουσι δέ ώς εξής:

1) Πλάξ έκ σχιστόλιθου πρασινοφαίου άποκεκρουμένη κάτωθι και αρι
στερά (ύψ. 0,32. πλ. 0,24. πάχ. 0,07)

δψις Α' δψις Β' δψις Α'

rce
μκΜ

BfOYAf
ΙΑΗλίΌ

mo
ν

Είκ. 2. ’Επιτύμβιος Εβραϊκή επι
γραφή έκ τών Φθιωτίδων Θηβών.

[Μ]νημα Ε- 
[ν]σε6ίον Ά- 
[λ]εξάνδρο- 
[νJ και Θεο- 

5 [δώρα]ς γυ- 
[ναικδς] αύ- 
[τον].

δψις Β'

(Επτάφωτος Λυχνία) 
[ε]ι — κ[ών]

’ Ενορώ[ ντοςj 
Θεόν [....]

Χ[. ...]

2) Πλάξ λευκόφαιου μαρμάρου ορθογώνιος άποκεκεκρουμένη κάτωθι

ΜΝΗΜίωΝ |oytj 
a/M<A|ACT£PI

Μνημιων 'Ιού
δα και Αστερί
ας.

(Επτάφωτος Λυχνία).

Είκ. 3. Επιτύμβιος Εβραϊκή έπιγραφή 
έκ τών Φθιωτίδων Θηβών.

1 Έδημοσιεύθη τό πρώτον υπό Ά. Σπυριδάκι, Δελτίον τής έν Άλμυρφ Φιλαρχ. 
Έταιρ. «"Οθρυος», τεΰχ. Δ', 1901, σ. 37, άρ. 2. — Πρβλ. καί Ν. I. Γιαννοπούλου, 
Byzantinische Zeitschrift, τόμ. XXI, 1912, σ. 160, άρ. 15.—Περί δέ τής Έπταφώτου 
Λυχνίας ίδέ Garucci, Cimeterio ebreo de vigna Randanini καί Ν. Βέη, Άρχ. 
Έφημ. 1911, σ. 105.
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και κατά τήν κάτω άριστεράν γωνίαν, ένθα εφαρμόζεται (υψ. 0,18. πλ. 0,25. 
πάχ. 0,05)4

3) Λίθος λευκός ορθογώνιος εν εΐδει στενής οπτής πλίνθου, φέρων επί 
τής μιας όψεως επιγραφήν συμπεπλεγμένην παλαιοχριστιανικήν δυσξύμβλη- 
τον, επί δέ τής ετέρας τέσσαρα έγκοιλα ορθογώνια (μήκ. 0,25. πλ. 0,10. πάχ. 
0,065. γραμ. ύψος 0,04 — 0,055)1 2.

Ή πρώτη λέξις τής επιγραφής 
ταΰτης πιθανώς άναφέρεται εις όνομα 
κύριον χωρίζεται δέ τό όνομα διά λοξής 
γραμμής από τής επομένης λέξεως 
έγκεχαραγμένης μονογραμματικώς, εν 
τή οποία ημείς διακρίνομεν τά γράμ
ματα ΡΑΒ, τά όποια συμπληροϋμεν 
ραβ[βΐνος]- επομένως ό λίθος είναι σφράγισμα ραββίνου τών Φθιωτί- 
δων Θηβών3.

Τρίκκαλα.

Έν Τρικκάλοις τής Θεσσαλίας δεν είναι γνωστόν ούτε εκ τών συγγρα
φέων ούτε εξ επιγραφών, εάν ύπήρχεν Ιουδαϊκή παροικία. Βενιαμίν ό εκ 
Τουδέλης κατά τόν ΙΒ' αιώνα εΰρεν έν Τρικκάλοις Ιουδαίους. Έν Τρικκάλοις 
ύπάρχουσι δύο Συναγωγαί, ευτελή οικοδομήματα, έφ’ ών ούδεμίαν επιγρα
φήν εϊδομεν. Έν δέ τφ νεκροταφεία) τής Ιουδαϊκής παροικίας δέν ευρομεν, 
ώς έν Λαρίση, έπιτυμβίους έπιγραφάς παλαιάς· μόνον ογκολίθους άξέστους 
εϊδομεν ώς σήματα τών τάφων, εξ ενός τών οποίων άντεγράψαμεν τήν εξής 
έγχάρακτον άτεχνον έπιγραφήν.

Είκ. 5. ’Επιτύμβιος ’Ιουδαϊκή επιγραφή έν Τρικκάλοις τής Θεσσαλίας.

1 Πβ. Ν. I. Γιαννόπουλον έν Byzant. Zeitschr. XXI, 1912, σ. 155, άρ. 6.
2 Ν. I. Γιανν ύπουλος έν Byzant.—Neugriech. Jahrbiicher τόμ. I, 3-4, σελ. 

386, άριθ. 1.
3 Έν τή πρώτη δημοσιεύσει τής έπιγραφής ταύτης, ένΟ’ ανωτέρω (σημ. 2) έξελάβο- 

μεν αυτήν ώς παλαιοχριστιανικήν, νεωτέρα όμως έξέτασις αυτής έπεισεν ήμας δτι ή

Είκ. 4. ’Επιγραφή πλινθομόρφου λίθου 
προερχόμενου έκ Βασιλικής τών Θεσ- 
σαλικών Θηβών.
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“Οπως κατά τον μεσαίωνα Βενιαμίν 6 εκ Τουδέλης εΰρεν ’Ιουδαίους εις 
τρεις μόνον πόλεις εν Θεσσαλία, τάς τότε μεγαλειτέρας, εν Άλμυρώ, δηλ. 
Λαρίση καί Τρικκάλοις, ούτω καί νΰν εν Θεσσαλία εις τρεις, τάς μεγαλειτέρας 
πόλεις, είναι εγκατεστημένοι ’Ιουδαίοι, εν Βόλφ, Λαρίση καί Τρικκάλοις.

Ζητούνιον (Λαμία).

Κατερχόμενοι εκ Θεσσαλίας εις την Στερεάν Ελλάδα σταθμεύομεν έν 
Λαμία, ήτις έκαλεΐτο κατά τον μεσαίωνα καί επί Τουρκοκρατίας μέχρι τοϋ 
1830 Ζητούνιον. Έν τη πόλει ταΰτη δεν είναι γνωστή κατά τούς Ρωμαϊ
κούς καί παλαιοχριστιανικούς χρόνους ’Ιουδαϊκή παροικία. Κατά τον ΙΒ' 
αιώνα ό Βενιαμίν αναφέρει δτι εύρεν αυτόθι 50 ’Ιουδαίους ’Άδηλον δέ 
είναι, αν έξηκολούθησεν ύπάρχουσα ή παροικία καί επί Τουρκοκρατίας. 
Σήμερον δεν ύπάρχουσιν ’Ιουδαίοι έν Λαμία.

Ραβέννικα.

Κάτωθι τής Λαμίας έν τή κοιλάδι τοΰ Σπερχειού, παρά τον Μαλιακόν 
κόλπον, έ'κειτο, έν μήπω είσέτι προσδιορισθείση θέσει, ή μεσαιωνική πόλις 
Ραβέννικα, δπου τφ 1209 έπί Φραγκοκρατίας συνεκροτήθη ή περιώνυμος 
μεγάλη Φραγκική συνέλευσις υπό των μεγιστάνων Φράγκων ιπποτών καί τών 
διασημοτέρων Λατίνων επισκόπων προς έπίλυσιν διαφόρων πολιτικών καί 
έκκλησιαστικών ζητημάτων2. Ή πόλις αύτη, ής ή θέσις αγνοείται, έξηφανίσθη 
έν άδήλφ χρόνφ, οΰδ’ άναφέρεται πλέον έπί Τουρκοκρατίας. Ό Ίω. Βορτσέ- 
λας αναφέρει καί ποταμίσκον Ροβεννίκον έκβάλλοντα εις τον Όπούντιον 
κόλπον 8, άλλ’ ή άπόστασις αυτού είναι μακροτέρα τής μιας ημέρας, ήν ορίζει 
ό Βενιαμίν από τής Ραβεννίκης εις τό Ζητούνιον (Λαμίαν). Πιθανώς έκειτο 
έν τώ πρώην δήμφ Θερμοπυλών παρά τήν άρχαίαν πόλιν Νίκαιαν4. Πόλις 
Ραβέννικα άναφέρεται μετ’ άλλων πόλεων ως κτήμα τής Ευφροσύνης Δού- 
καινας συζύγου ’Αλεξίου Γ'τού Κομνηνού (1195-1204), άγνοούμεν δμως 
αν πρόκειται περί τής ήμετέρας Ραβεννίκης, ή άλλης ομωνύμου Θεσσαλικής. 
Ή Ραβέννικα άναφέρεται καί βραδύτερον κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΓ' αίώνος 
έν ταΐς έπιστολαΐς τού πάπα Ίννοκεντίου τού Γ'. «castrum de Situm * 1 2 3 4

δευτέρα μονοχραμματικώς έκφερομένη λέξις ΡΑΒ δέον νά συμπληρωθή εις PAB[BINOC]. 
Ό κ. Γ. Σωτηρίου έν τφ έργιρ του αί Χριστιανικοί Θήβαι τής Θεσσαλίας κατά τάς 
έν Νεςε Άγχιάλφ άνασκαφάς σ. 22.24 φρονεί δτι ή πλίνθος έχρησίμευεν ώς σήμα έργο- 
στασίου, καί τά έπ’ αυτής γράμματα επομένως είναι δηλωτικά τοΰ έργοστασίου τούτου.

1 Μίλλερ-Λάμπρου, Ίστορ. Φραγκοκρ. έν Έλλάδι τόμ. Α', σ. 13.
2 Μίλλερ-Λάμπρου, Ένθ’ άν. σ. 13.
3 Ίω. Βορτσέλα, Φθιώτις, ’Αθήναι 1907, σ. 266, σημ. β'.
4 Ό Βενιαμίν μνημονεύει πρώτον την Ραβέννικαν, είτα τό Ζητούνιον καί τρίτον χό 

Γαρδίκιον. Έν Θεοσυλία υπάρχει τοπωνυμία Ρεβέννια, ήτοι ή λοφώδης χώρα τής 
Θεσσαλίας ή χωρίζουσα τάς πεδιάδας Φαρσάλων καί Καρδίτσης άπό τής πεδιάδος Λαρίσης.
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(=Ζητοΰνιον) super Ravenica». Επίσης καί έν ταΐς έπιστολαϊς τοϋ πάπα 
Όνωρίου τοΰ Γ' ως υποκείμενη εις την επισκοπήν Ζητουνίου.

Έν Ραβεννίκη ό Βενιαμίν εΰρεν εγκατεστημένους κατά τον ΙΒ' αιώνα 
100 ’Ιουδαίους.

Γαρδίκιον.

Μετά την Ραβέννικαν συναντώμεν ’Ιουδαϊκήν παροικίαν έν Γαρδικίφ 
τής Φθιώτιδος. Ό Βενιαμίν αναφέρει: «Εντεύθεν (έκ Ζητουνίου πιθανώς 
καί τών επί τής Όθρυος βλαχικών οικήσεων, άς έπεσκέφθη), διήμερος 
πορεία είναι εις Γαρδίκιον, πόλιν κατεστρα μμένην καί ολί
γους έχουσαν κατοίκους “Ελληνας καί ’Ιουδαίους. Εντεύθεν 
διήμερος πορεία είναι εις 'Αρμυλόν (='Αλμυρόν) πόλιν μεγά- 
λην παράλιον,· μέγα έμπορεϊον τών Βενετών, τών Πισατών, 
τών Γενουηνσίων καί άλλων εθνών»1.

’Αλμυρός.

Ή πόλις αυτή αναφαίνεται έν τή ιστορία -από τού Θ' μ. X. αιώνος, 
μετά τήν καταστροφήν τών Χριστιανικών Φθιωτίδων Θηβών. Πιθανώτατα 
πρίν θά υπήρχε ως μικρά παράλιος πολίχνη ή κώμη επί τής δυτικής ακτής 
τοΰ Παγασητικού κόλπου, ως εξάγεται έξ επιγραφής έπιτυμβίου παλαιοχρι
στιανικής, μετά δέ τήν καταστροφήν τών Φθ. Θηβών επί τής θέσεως τής 
Νέας Άγχιάλου προσηυξήθησαν οί κάτοικοι έκ τών φυγάδων τού 'Αλμυρού, 
οΐτινες άνέλαβον δλον τό έμπόριον τής καταστραφείσης πόλεως. Ούτως 
ό 'Αλμυρός κατέστη ή έμπορικωτάτη πόλις τής Θεσσαλίας και τρίτη τοϋ 
Βυζαντινού κράτους μετά τήν Κωνσταντινούπολιν καί τήν Θεσσαλονίκην 
άκμάσασα μέχρι Τουρκοκρατίας. Κατά τον Θ' αίώνα ήτο έδρα επισκόπου 2.

Ό Βενιαμίν εΰρε 400 ’Ιουδαίους έν 'Αλμυρώ, ών οί έπισημότεροι ήσαν 
6 Σύλοκ, ό ’Ιωσήφ καί ό Σολομών. Διήνυσε δέ διήμερον πορείαν, ΐνα έκ 
Γαρδικίου φθάση εις αυτόν3. 1 2 3

1 Archer, Itineraire de Benjamin de Toudele, p. 248. I. Βορτσέλα, Φθιώτις 
ή πρός νότον τής Όθρυος, Άθήναι 1907, σελ. 265-266.

2 Πρβλ. Karl Hopf, VI, 163. Κ. Παπαρηγοπούλου, Ίστ. τοΰ Έλλ. "Εθνους, 
τόμ. Δ' σελ. 600, 605, έκδ. α'. Ν. Γ ιαννοπούλου, Φθιωτικά, Άθ. 1891, σ. 55-56. Τ οϋ 
αύτοΰ, Οί δύο Μεσαιωνικοί 'Αλμυροί καί ό νΰν έν Έπετηρίδι Φιλ. Συλλ. Παρνασ
σού τόμ. Η', 1904. Τοϋ αΰτοϋ, Ή Μεσαιωνική Φθιώτις καί τά έν αυτή μνημεία, 
Δελτίον τής Ίστ. καί Έθνολ. Έταιρ. τόμ. Η', 1922, σελ. 38 καί εξής.

3 Ν. Γεωργιάδου, Θεσσαλία, 1880, σ. 121 καί 337. — Μ ί λ λ ε ρ - Αά μ π ρ ου, 
Ίστορ. Φραγκοκρ. έν Έλλάδι, τόμ. Α', σ. 13 καί εξής. Ή πορεία τοΰ Βενιαμίν είναι 4-5 
ωρών έκάστην ήμέραν· διότι έκ Ραβεννίκης μιας ημέρας πορείαν διήνυσεν εις Ζητού- 
νιον εντεύθεν μετά διήμερον πορείαν έ'φθασεν εις Γαρδίκιον καί έκ Γαρδικίου μετά 
διήμερον πορείαν έφθασεν εις 'Αλμυρόν. Γνωρίζομεν δέ δτι τό Γαρδίκιον απέχει τοΰ 
'Αλμυροΰ6-7 ώρας· επίσης έκ Ζητουνίου (Λαμίας) απέχει 8 ώρας. Αί πορεϊαι αν τα1 

δύνανται νά διανυθώσιν έν μιρ ήμέρρ· άλλ’ ό Βενιαμίν έβαδιζε 4-5 ώρας τήν ήμέραν.
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Κατά ταύτα δέον νά άναμείναηιεν Έβραϊκάς έπιγραφάς έκ τής μεσαιω
νικής ταΰτης μεγαλοπόλεως τοϋ 'Αλμυρού και ερείπια Συναγωγών1.

Κρίσα (Χρυσό).

Προχωροϋντες νοτιώτερον εις τήν Στερεάν Ελλάδα φθάνομεν εις Κρ ί
σα ν (Χρυσό κατά τον μεσαίωνα κα'ι νϋν), κατά τήν οδόν τήν ά'γουσαν από 
’Ιτέας είς Δελφούς έν τή αρχαία Λοκρίδι. Έν Κρίση δ Βενιαμίν εύρε κατά 
τον ΙΒ' αιώνα ’Ιουδαϊκήν παροικίαν έκ 200 ’Ιουδαίων, οΐτινες έ'ζων εκεί 
αύτάρκεις επί τοϋ Παρνασσού καί ήσχολοΰντο περί τήν γεωργίαν έν ταϊς 
ίδίαις αυτών χώραις καί κτήσεσι, παρέχοντες ούτως υπόδειγμα ’Ιουδαίων 
αγρονόμων κατά τον Μίλλερ, δυναμένων νά συγκριθώσι προς τούς τής σημε
ρινής Θεσσαλονίκης ’Ιουδαίους2.

Πλαταιαί.

Κατερχόμενοι εις τήν Βοιωτίαν συναντώμεν τάς Πλαταιάς, ένθα κατά 
τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους θά ύπήρχεν ’Ιουδαϊκή παροικία, ως φαίνε
ται έκ χαλκού πίνακος έκ Πλαταιών, δν δ μακαρίτης καθηγητής τού Πανεπι
στημίου Άνδρέας Σκιάς έδημοσίευσεν. Ό πίναξ ούτος ύψους 0,285 καί πλ. 
0,24 άπόκειται έν τώ. έν Άθήναις Έθνικψ Μουσείψ καί ανάγεται είς τάς 
άρχάς τού Γ' μ. X. αίώνος ή τά τέλη τού Β'3. Τινά τών έν αύτφ ονομάτων, 
λέγει ό Σκιάς, είναι βαρβαρικά ανατολικά, Συριακόν τό Σοέμ ιος καί Εβραϊ
κόν τό Ναζάριος4. Φέρεται δέ έν αύτφ καί Κ α π ά δ ο ξ καί έ'τερον ’Αρμέ
νιος καί έ'τερον "I β η ρ.

Ό Σκιάς παραδέχεται δτι θά ύπήρχεν ’Ιουδαϊκή παροικία έν Πλαταιαΐς, 
έξ ής καί έξ άλλων κατοίκων αλλοεθνών θ’ άπετελέσθη ή αρτισύστατος Χρι
στιανική έκκλησία έν τή πόλει, ώς έκ τού βαθμού τού έν τή έπιγραφή άνα- 
φερομένου πρεσβυτέρου καί αναγνώστου δηλοΰται.

Ό καθηγητής Σκιάς άνεύρεν έν τώ έν Βοιωτία ναώ τού 'Αγίου Βασι
λείου καί έν τή 'Ωραία Πύλη αυτού έπεστρωμένην ως βαθμίδα πλάκα λευκού 
μαρμάρου ένεπίγραφον έπιτύμβιον μετ’ αετώματος (ύψ. 0,20. πλ. 0,50, πάχ. 
0,08) φέρουσαν κάτωθι Έπτάφωτον Λυχνίαν καί έπιγραφήν:

. . ΑχΑρΑ ηρΑκΑειΑου5 6

’ Ή ανωτέρω παρατεθεΐσα ύπ’ άρ. 2 επιτύμβιος Εβραϊκή έπιγραφή τοϋ Μουσείου 
Αλμυρού προέρχεται άναμφιβόλως έκ Τσεγγελίου, όπου ήτο ό μεσαιωνικός 'Αλμυρός, 
διότι εύρέθη έν τινι οικία έν 'Αλμυρω ύφ’ ημών, δέν μετηνέχθη δέ έκ Φ(Κοιτίδων Θηβών 
διά τήν μακρυνήν άπόστασιν.

2 Μίλλερ-Λάμπρου, Ίστορ. τής Φραγκοκρ. έν Έλλάδι, τόμ. Α' σελ. 13.
3 Πβ. Άνδρέαν Σκιάν έν ’Αρχαιολογική Έφημερίδι 1917, 163-165.
1 Πρβλ. Harnacl, Mission und Ausbreit des Chistianismus, τόμ· I, 337 καί

έξης. Παρά Σκιά, ένθ' ανωτέρω.
6 Πβ. Lolling-Καστριώτην έν Άρχαιολ. Έφημ. 1899, σελ. 59.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:55:47 EEST - 34.211.113.242



Αί Ιουδαϊκού παροικίαι τής ’Ανατολικής Ηπειρωτικής Ελλάδος. 263

«Έν tfi επιγραφή ταιπτ), λέγει ό Σκιάς, νομίζω δτι πρέπει νά συμπλήρωσή 
τό Ιουδαϊκόν δνομα [Ίσ]αχάρα. Τίς προσεδόκα δτι και μέχρι τοΰτου τοΰ 
παράβυστου τής Ελληνικής γης θά είχεν εισχωρήσει τό πολύτροπον γένος 
τών Εβραίων!».

Αεβάδεια.

Ό Βενιαμίν δεν αναφέρει κατά τον ΙΒ' αιώνα κοινότητα ’Ιουδαϊκήν εν 
Λεβαδεία, φαίνεται δμως πιθανόν δτι έν μεταγενεστέροις χρόνοις υπήρχε 
τοιαυτη κοινότης, ήτις ήκμασε καί επί Τουρκοκρατίας μέχρι τών χρόνων τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως καί μέχρι τοΰ 1830.

Ό έν Χαλκίδι λόγιος ’Ισραηλίτης κ. Μποχώρ Φόρνης έχει πληροφορίας 
παρά προβεβηκότων αξιόπιστων Ίστραηλιτών έν Χαλκίδι, ών τινες ήσαν 
άποικοι έκ Λεβαδείας, δτι ύπήρχεν έκεΐ ’Ιουδαϊκή παροικία. Ό ίδιος άνεΰρεν 
έν Λεβαδεία καί τά έρείπια τής Συναγωγής καί έχει προικοσύμφωνον έγγρα
φον έν Εβραϊκή γλώσση συνταχθέν έν Λεβαδεία προ 150 καί πλέον ετών ι.

Θηβαι (Βοιωτίας).

Δεν γνωρίζομεν αν ήσαν έγκατεστημένοι ’Ιουδαίοι έν Θήβαις προ τοΰ 
ΙΒ' αίώνος. Βενιαμίν ό έκ Τουδέλης κατά τον αιώνα τούτον άνεΰρεν έκεΐ 
σπουδαιοτάτην παροικίαν άριθμοΰσαν 2000 ’Ιουδαίους. ^Ησαν δέ οΰτοι κατά 
τάς ημέρας αΰτοΰ οί διασημότεροι τών έν πάση τή Έλλάδι μεταξουργών καί 
κατασκευαστών πορφυρών ένδυμάτων1 2. Επίσης μεταξύ τών έν Θήβαις’Ιου
δαίων ήσαν «ικανοί λόγιοι έξοχοι περίτήν ταλμουδικήν, δμοιοι 
τών οποίων δεν δύνανται νά εΰρεθώσιν έν δλη τή Ελληνική 
αυτοκρατορία, έξαιρουμένης τής Κωνσταντινουπόλεως»3.

Καί μετά ταΰτα δέ τφ 1240 έξηκολούθουν οί ’Ιουδαίοι έν Θήβαις έξ- 
ασκοΰντες τήν μεταξουργίαν. Γνωρίζομεν προσέτι δτι έν Θήβαις ΰπήρχον επί 
τών χρόνων ’Όθωνος Δελαρός Εβραίοι ποιηταί, ών άλλως τε οί στίχοι, κατά 
τά λεγάμενα υπό αντιπάλου άοιδοΰ, έγεμον βαρβαρισμών 4.

Έν δέ τω Μουσείμ) Θηβών άπόκεινται μεσαιωνικαί τινες Έβραϊκαί έπι- 
γραφαί, πρέπει δμως νά μεταφρασθώσι καί έκδοθώσιν αΰται πανομοιοτΰ- 
πως καί έν μεταφράσει.

(Έπεται συνέχεια)

Έν Βόλφ τή 29 ’Οκτωβρίου 1930· Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

1 Τό προικοσύμφωνον τούτο έδειξεν ήμϊν μετ’ άλλων έγγραφων έν Χαλκίδι τώ 1924.
2 Μ ί λλε ρ - Λάμ π ρ ου, Ίστορ. Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, τόμ. Α', 13.
3 Μίλλερ-Λάμπρου, Ένθ. άν.
4 Μίλλερ-Λάμπρου, Ένθ’άν. σελ. 135.
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