
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΑΚΑ)

Πτυχιακή εργασία με θέμα:

«Η παρουσία των Εβραίων στη Θεσσαλική ενδοχώρα. Οι κοινότητες του Βόλου

και της Λάρισας από την προσάρτηση έως το 1940»

1η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΟΥΣΤΑΝΗ

2
η

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

ΡΙΚΑ ΜΠΕΝΒΕΝΙΣΤΕ

Προπτυχιακή φοιτήτρια:

Βασιλική Εμμανουηλίδου

Α. Μ.: 1110024 Βόλος, Σεπτέμβριος 2017



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕ ΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ «ΓΚΡΙΖΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Αριθ. Εισ.:

Ημερ. Εισ.:

Δωρεά:

Ταξιθετικός Κωδικός:

1706011
29-01-2018
Συγγραφέας

ΠΤ-[ΑΚΑ

2017

ΕΜΜ

1



Περιεχόμενα

1. Η Θεσσαλία τον 190 αιώνα

1.1. Η Θεσσαλική ενδοχώρα

1.2. Οι εβραϊκές κοινότητες της

Θεσσαλίας

2. Οι Εβραίοι του Βόλου: οργάνωση και

επαγγελματική σύνθεση Tnc: κοινότηταc:

2.1. Η εβραϊ1C11 παρουσία στην πόλη του

Βόλου

2.2. Η εβραϊκή συνοικία και η κοινΟΤΙ1C11

οργάνωση

2.3. Η επαγγελματική δραστηριότητα των

Εβραίων

2.3.1. Η Τράπεζα Βαρούχ

2.3.2. Το εργοστάσιο Μουρτζούκου

Λεβιάθαν

2.3.3.Το συνδικαλιστικό κίνημα του

Βόλου και οι Εβραίοι

3. Η εκπαίδευση των Εβραίων του Βόλου

3.1. Η ίδρυση σχολείου της Alliance

Israe1ite Universelle

3.2. Το πρώτο σχολείο της εβραϊκής

κοινότητας

3.3. Η φοίτηση των παιδιών της εβραϊκής

κοινότητας σε άλλα ιδρύματα

3.3.1. Το Γυμνάσιο του Βόλου

3.3.2. Εκπαιδευτήρια Δ.Ν. ικολαιδη

3.3.3. Σχολή Καλογραιών Αγ. Ιωσήφ

3.3.4. Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο

4. Ίχνη στον χώρο

5

5

7

9

9

11

13

17

18

21

23

23

27

27

28

28

30

31

32

2



4.1. Εβραϊκά ονόματα στους δρόμους της

πόλης

4.2. Η εβραϊκή Συναγωγή

4.3. Εβραϊκό νεκροταφείο

5. Διατήρηση της ταυτότητας τους

6. Σύλλογοι και Σωματεία Βόλου

7. Σημαντικές πρoσωΠΙKότητεc: Εβραίων

στο Βόλο

8. Η εβραϊκή κοινότητα τηc: Λάρισας

8.1. Η εβραϊκή συνοικία

8.2. Επαγγελματική ενασχόληση των

Εβραίων της πόλης

9. Η εκπαιδευτική πορεία των Εβραίων

τηc: Λάρισας

9.1. Σχολεία και εκπαίδευση των Εβραίων

10. Η Δραστηριοποίηση και η ενασχόληση

των Εβραίων σε συλλόγους και

οργανισμούς

10.1. Επιτροπές και Σύλλογοι

10.2. Σιωνιστικός Σύλλογος Λάρισας

11. Η παρουσία τους στον χώρο

11.1. Καταστατικό Κοινότητας

11.2. Η Λαρισινή Εβραϊκή Συναγωγή

11.3. Εβραϊκό νεκροταφείο Λάρισας

12. Συμπεράσματα

32

33

36

38

39

42

43

43

48

51

51

54

54

56

57

57

58

61

62

3



Βιβλιογραφία

Ιστογραφία

63

67

4



1. Η Θεσσαλία τον 190 αιώνα

1.1. Η Θεσσαλική ενδοχώρα

«Από όλες τις ελληνικές επαρχίες, που ανήκουν

ακόμη στην τουρκική αυτοκρατορία, καμία δεν

κινήθηκε περισσότερο για να απαλλαγεί από την

οθωμανΙΚ11 κυριαρχία, καμία δεν διεκδικήθηκε

με περισσότερο ζήλο από τους Έλληνες, σαν

ένα τμήμα της κοινής πατρίδας και σαν το λίκνο

της φυλής τους. Οι ιστορικές της παραδόσεις, η

γλώσσα των κατοίκων, η γενική άποψη της γης

και του ουρανού της καθιστούν πραγματικά τη

Θεσσαλία αναπόσπαστο τμήμα της

Ελλάδος ... »ι

E.Reclus.

Η Θεσσαλία, στις αρχές του 19
0υ

αιώνα, ως μέρος της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας, εντασσόταν στο σαντζάκι των Τρικάλων, το οποίο το 1844

διαιρούνταν σε 1Ο καζάδες, περιλαμβάνοντας και αυτόν του Βόλου και της Λάρισας.

Μετά την εξέγερση της Θεσσαλίας το 1877-1878, το σαντζάκι των Τρικάλων

μετατράπηκε σε ανεξάρτητο μουτεσαριφλίκι, μέχρι την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας

που θα σημάνει και το τέλος αυτής της γεωγραφικής διαίρεσης?

Η Θεσσαλία, στο κέντρο του Ελλαδικού χώρου ήταν πάντα πόλος έλξης για

Έλληνες και Οθωμανούς.Ήταν διεκδικούμενη περιοχή καθώς σε αυτήν έβλεπαν όλοι

την απαραίτητη ποσότητα σιταριού προς κατανάλωση, ενώ επιπλέον για τους

Οθωμανούς αποτελούσε το καταλληλότερο σύνορο για στρατιωτικούς λόγους. Η

Λάρισα ήταν η πλουσιότερη περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σε αυτή

διατηρούσαν στρατιωτικές μονάδες πεζικού και ιππικού.

1 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ, σελ.394

2 Γεώργιος Παπαγεωργίου, «Η Θεσσαλία. Πολιτικές και κοινωνικές πραγματικότητες, 1833-188 Ι»,

Ιστορία του Νέου Ε)),ηνισμού /770-2000, τ. 40ς, Ae1lva, Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 299-300.
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Μετά την προσάρτησή της στην Ελλάδα η ζωή των Θεσσαλών άλλαξε

σημαντικά. Τα αστικά κέντρα πύκνωσαν, ιδρύθηκαν Τράπεζες, Επιμελητήρια κι

άλλοι οργανισμοί, με σκοπό την εξυπηρέτηση και την προώθηση των συμφερόντων

των επαγγελματικών τάξεων. Οι Θεσσαλικοί Σιδηρόδρομοι εξυπηρέτησαν πολλές

δεκαετίες την εμπορική κίνηση και τις συγκοινωνιακές ανάγκες του τόπου. Ο Βόλος

εξελίχθηκε σε κέντρο εισαγωγής κι εξαγωγής προϊόντων και αποτέλεσε ένα από τα

εμπορικότερα λιμάνια της Ελλάδας. Σ' όλες τις θεσσαλικές πόλεις ιδρύθηκαν

εργοστάσια. Ο δασικός πλούτος έτυχε της αντίστοιχης εκμετάλλευσης και

εξασφαλίστηκε η εξαγωγή του σ' άλλα, έξω-θεσσαλικά καταναλωτικά κέντρα, ενώ

επιτεύχθηκε πλεόνασμα σε δημητριακά, δενδροκομικά και κτηνοτροφικά προϊόντα,

τα οποία εισχώρησαν στην εγχώρια αγορά.

Ικανοποιητική, ήταν και η πνευματική κίνηση της Θεσσαλίας. Πολύτιμη υπήρξε

η συμβολή των απόδημων Θεσσαλών, οι οποίοι διαθέσανε μεγάλα ποσά για την

ίδρυση, ανακαίνιση και συντήρηση εκπαιδευτηρίων. Οι ίδιοι, με ευεργεσίες,

στήριξαν γηροκομεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, βοήθησαν

στην οικοδόμηση, ανακαίνιση και τον εξωραϊσμό εκκλησιών ή χρηματοδότησαν

έργα ύδρευσης και οδοποιίας.

Η Λάρισα, τοπωνύμιο που σημαίνει φρούριο, ακρόπολη, υπήρξε παλαιότατη

θεσσαλική πόλη. Σύμφωνα με αρχαιολογικές έρευνες, κατοικούνταν από τα

προϊστορικά ακόμα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας λεγόταν Γενή

Σεχήρ και χρησιμοποιούνταν ως στρατιωτικό κέντρο των τουρκικών δυνάμεων, ενώ

κατά περιόδους ταλαιπωρήθηκε από άτακτα τουρκικά στίφη. Καινούργια δημόσια και

ιδιωτικά κτήρια, ευπρόσωπες κατοικίες στις παρυφές, δρόμοι, πύκνωση του

πληθυσμού από εμπόρους και βιοτέχνες που ήρθαν από τις κωμοπόλεις της

ενδοχώρας της, ίδρυση καταστημάτων, μετέστρεψαν τη Λάρισα σε οικονομικό,

διοικητικό, δικαστικό, στρατιωτικό και εκκλησιαστικό κέντρο μιας μεγάλης περιο

χής3.

Ο Βόλος, από την άλλη πλευρά, είναι μια πόλη καινούργια' στα 1833 εγκατα

στάθηκαν οι πρώτοι οικιστές της. Τα πρώτα χρόνια ήταν κατοικήσιμο μόνο ένα μικρό

μέρος μέσα στο κάστρο, όπου έμεναν Οθωμανοί κι ελάχιστοι εβραίοι. Από το 1840 ο

πληθυσμός άρχισε να πυκνώνει κι η πόλη να ευδοκιμεί χάρη στη δραστηριότητα των

πηλιορειτών που αντιλήφθηκαν την οικονομική και εμΠΟρΙΚ11 σπουδαιότητα της

3 Βαγγέλης Σκουβαράς, ((Θεσσαλία, Σύντομη Ιστορία και Χωρογραφίω>, Ιστορική και Λαογραφική

Εταιρία των Θεσσαλών, 1965, Άρθρα του τόμου έκδοσης, π. ((Χρονικά» 1881-1961,σελ. 166-170.
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θέσης της. Με τον καιρό εγκαταστάθηκαν εκεί Ηπειρώτες, Μακεδόνες, ησιώτες και

Ρουμελιώτες έμποροι, ιδρύθηκαν ξένα πρακτορεία και Τράπεζες, δημιουργήθηκαν

εργοστάσια, όπως εκείνο της σιδηρουργίας Μουρτζούκου - Λεβιάθαν, το εργοστάσιο

Φωταερίου που λειτουργούσε από το 1885, αλλά και υφαντουργεία, μηχανουργεία,

καπνεργοστάσια και καπναποθήκες, δίνοντας απασχόληση σε χιλιάδες εργάτες και

κυρίως μικρασιάτες πρόσφυγες.

Ανάλογη ήταν η κοινωνική και πνευματική άνοδος του Βόλου. Από τα τέλη του

190υ αιώνα στην πόλη εκδίδονταν αρκετές εφημερίδες (π.χ. 'Ή Θεσσαλία", η

''Αναμόρφωσις'', η "Δημητριάς", το 'Έθνικόν Μεγαλείον", κ.ά) και περιοδικά,

λειτούργησαν σχολεία με πρωτοποριακά γλωσσο-εκπαιδευτικά προγράμματα,

ιδρύθηκαν εργατικά και βιοτεχνικά σωματεία με μαχητική συνείδηση και

εκκολάφτηκαν τα πιο προοδευτικά ιδανικά της νεοελληνικής ζωής.

1.2.0ι εβραϊκές κοινότητες της Θεσσαλίας

Ανάμεσα στους γηγενείς πληθυσμούς που κατοικούν στη Θεσσαλία, πριν και

μετά την προσάρτηση συναντάμε μουσουλμάνους αλλά και εβραίους. Από την

απογραφή που πραγματοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταγραφή των

πληθυσμών της Θεσσαλίας αμέσως μετά την προσάρτηση στο Ελληνικό κράτος, το

1881, βλέπουμε ότι στην περιοχή της Θεσσαλίας ζουν
4

:

Χριστιανοί Ορθόδοξοι 266,688

Οθωμανοί 24,165

Ιουδαίοι 3,140

Κατά τον 19° αιώνα λοιπόν εβραϊκές κοινότητες στη Θεσσαλία εντοπίζουμε στη

Λάρισα, το Βόλο και τα Τρίκαλα. Μάλιστα η Εβραϊκή κοινότητα Λάρισας

διατηρούσε στενές σχέσεις με αυτήν του Βόλου και ήταν πολυπληθέστερη από τις

αντίστοιχες του Βόλου και των Τρικάλων. Τα μέλη της κοινότητας εργάζονταν ως

τεχνίτες και έμποροι. Από την άλλη, η Εβραϊκή κοινότητα Βόλου είχε λίγους αλλά

πολύ ενεργούς Εβραίους. Οι έμποροι του Βόλου διατηρούν τα δίκτυα επικοινωνίας με

την υπόλοιπη Θεσσαλία, ενώ δραστήρια μέλη της κοινότητας ανέλαβαν την

πρωτοβουλία για τη δημιουργία σχολών της Alliance Israelite UnίνeΓseΙΙe, πρώτα

4Υπουργείο Εσωτερικών, Πίνακες των Επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απογραφ11 του

188 Ι, σελ.9- 10.
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στην πόλη του Βόλου το 1865 και τρία χρόνια αργότερα στη Λάρισα. Η σχέση που

αναπτύσσουν τα μέλη των δύο κοινοτήτων με τους υπόλοιπους κατοίκους των δυο

αυτών πόλεων, ήταν σχέσεις επικοινωνίας και σύνδεσης. Οι Εβραίοι μέσω των

επαγγελμάτων τους έπαιζαν τον ρόλο του ενδιάμεσου, του διαμεσολαβητή.

Συνηθέστερα επαγγέλματα ήταν αυτά του έμπορου, του αργυραμοιβού και του

τραπεζίτη.

Την περίοδο 1889-1912 επήλθε οικονομική αποδυνάμωση της Εβραϊκής

Κοινότητας Βόλου. Παρ' όλα αυτά όμως, σε ένα γενικότερο πλαίσιο οι Εβραίοι

παρουσίαζαν χαρακτηριστικά σταθερότητας και συνέχειας, τόσο στον οικονομικό

τομέα, όσο και στην κοινωνική τους συνέχεια και ανάπτυξη5. Οι Εβραίοι και των δυο

πόλεων ήταν συσπειρωμένοι γύρω από την Συναγωγή, στις συνοικίες της

Μεταμόρφωσης στο Βόλο και των Εβραϊκών στη Λάρισα.

Οι Εβραίοι της Θεσσαλίας μετά την προσάρτηση βρέθηκαν μπροστά σε ένα

τελεσίδικο γεγονός οι Εβραίοι τάχθηκαν εναντίον των Οθωμανών και συμμετείχαν

στις πανηγυρικές επιτροπές υποδοχής της Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Η επίσκεψη του

βασιλιά Γεωργίου στη Θεσσαλία μετά την προσάρτηση περιελάμβανε και

συναντήσεις με τους επικεφαλής των Εβραϊκών κοινοτήτων.

Οι Θεσσαλικές κοινότητες Εβραίων ήταν ολιγομελείς, τα μέλη τους μιλούσαν,

εκτός από σεφαραδίτικα, και ελληνικά και δεν δυσκολεύτηκαν να αφομοιωθούν στις

νέες συνθήκες. Διατήρησαν ωστόσο ισχυρή την συνείδηση της ιδιαιτερότητάς τους.

Την ενσωμάτωση των Εβραϊκών κοινοτήτων ενίσχυσε το επαγγελματικό δίκτυο, ενώ

ο οικονομικός χώρος αποτέλεσε σημείο συνάντησης των Εβραίων με τους

υπόλοιπους κατοίκους, επαφή η οποία διαμόρφωσε τις συνθήκες αφομοίωσης και

ενσωμάτωσης.

Μετά την λήξη του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, δημοσιεύτηκαν στον

τύπο άρθρα σχετικά με την στάση των Θεσσαλών Εβραίων κατά την διάρκεια του

πολέμου. Τους κατηγορούσαν για προδοσία και συνεργασία με τους Οθωμανούς. Το

άσχημο αυτό κλίμα δη1ρκησε σε όλη την υπόλοιπη περίοδο προετοιμάζοντας το

έδαφος για τα αντισημιτικά επεισόδια που σημειώθηκαν στην πόλη του Βόλου, της

Λάρισας και των υπολοίπων περιοχών της Θεσσαλίαξ

5Μωυσή Έσδρα «Εβραϊκι] Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμω), εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ. 19
68. Ρίeποπ, «Εβραίοι και Χριστιανοί στη Νεότερη Ελλάδα. Ιστορία διακοινοτικών σχέσεων από το

182 Ι ως το 1945», μτφρ. r. Σαρατσιώτης, Πόλις, σελ 58-59
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Σημαντικός στάθηκε και ο ρόλος της Alliance Israelite Universelle η οποία είχε

ως γενικότερο σκοπό της την προστασία και υπεράσπιση των Εβραίων, καθώς και

την "ομοιομορφία" των κοινοτήτων, μέσα από την εισαγωγή μιας πιο ουσιαστικής

μόρφωσης και εκμάθησης γαλλικών. Η Αλλιάνς προσπάθησε να διαμεσολαβήσει και

να αποφορτίσει την αρνητική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε με το τέλος του

ελληνοτουρκικού πολέμου, ενώ κρατούσε σε ανοιχτή επικοινωνία τις εγχώριες

κοινότητες με την υπόλοιπη Ευρώπη7.

ΘΕ!Σ'Α.ΛΙΑ Λ ΜΗΝ Β,ΟΛΟΥ r~όrf de νοιο

2. Οι Εβραίοι του Βόλου: οργάνωση και επαγγελματική σύνθεση της κοινότητας

2.1. Η εβραϊκή παρουσία στην πόλη του Βόλου

Η Εβραϊκή κοινότητα Βόλου χρονολογείται από τα προχριστιανικά χρόνια, από

την εποχή του βασιλιά Φιλίππου. Τον 10 αιώνα μ.Χ. μαρτυρείται η παρουσία

Εβραίων στην περιοχή του Αλμυρού. Επίσης περιηγητές αναφέρουν σε έργα τους την

παρουσία Εβραίων στον Βόλο αλλά και σε περιοχές γύρω από αυτόν.

7ΡαφαήλΦρεζής, «HAlliance Israelite Universelle, σύντομη αναδρομή», π. Χρονικά, τ. 330\ αρ. φ. 229,

Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2010, σελ.4
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Επιτύμβια πλάκα από ανασκαφή στην περιοχιl της Νέας Αγχιάλου, που μαρτυρά την

παρουσία των Εβραίων στην περιοχή.

Στις αρχές του 200υ αιώνα στην Ελλάδα ζούσαν 10.000 Εβραίοι εκ των οποίων

οι 300 ήταν εγκατεστημένοι στο Βόλο, που αριθμούσε συνολικά 5.000 κατοίκους. Οι

Εβραίοι, κατοικούσαν στο δυτικό κομμάτι της πόλης, βορειοδυτικά του κάστρου,

όπου είχαν στήσει τα σπίτια και τα μαγαζιά τους. Ο μικρός αριθμός των μελών της

εβραϊκής κοινότητας, που επιβεβαιώνεται και στην απογραφή του 1881, έρχεται σε

αντιδιαστολή με σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα "Φωνή του

Λαού" το 1882 στο οποίο αναφέρεται πως η εβραϊκή κοινότητα του Βόλου αριθμούσε

1.250 άτομα με έντονη δραστηριότητα 8 .

Όσο μεγαλώνει η εμπορική δραστηριότητα φαίνεται πως αυξάνεται και ο

εβραϊκός πληθυσμός. Η εβραϊκή κοινότητα Βόλου είχε αναπτύξει έντονες σχέσεις με

τις κοινότητες της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης από όπου προέρχονται και τα

περισσότερα μέλη της. Μετά τη λήξη του ελληνοτουρκικού πολέμου και το

ξέσπασμα των αντισημιτικών επεισοδίων που ακολούθησε, αρκετοί εβραίοι

αναγκάστηκαν να φύγουν από το Βόλο και τη Λάρισα και να εγκατασταθούν στην

Θεσσαλονίκη. Τα επόμενα χρόνια εmτεύχθηκε μεγάλη ανάπτυξη στο Βόλο, με

αποτέλεσμα να εγκατασταθούν και πάλι στην πόλη Εβραίοι από διάφορες περιοχές

της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

8 Δημοσίευμα της εφημερίδας Βόλου «ΦωνI7 του Λαού», αρlθμ.90118.3.1882, Ραφαήλ Φρεζής,

«[σραηλΙΤΙΚI7 Κοινότητα Βόλου», Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ 107
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Τα συνηθέστερα επαγγέλματα που ασκούσαν, όπως θα δούμε παρακάτω,11ταν

εκείνα του αχθοφόρου, του μαγαζάτορα ή του μικρέμπορου 9. Το 1900-1920 η

εβραϊκή κοινότητα στην περιοχή του Βόλου είναι πολυάριθμη και βρίσκεται σε ακμή.

Αργότερα όμως, το 1934, από πηγή μαθαίνουμε πως το 80% του πληθυσμού της

εβραϊκής κοινότητας του Βόλου βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειαςlΟ.

2.2. Η εβραϊκή συνοικία και η κοινοτική οργάνωση

Η εβραϊκή συνοικία δε διέφερε από τις υπόλοιπες συνοικίες της πόλης. Άρχισε

να αναπτύσσεται γύρω από τη νέα συναγωγή, δεν είχε την μορφή γκέτο, ούτε

απωθούσε τους υπόλοιπους κατοίκους, όπως συνέβαινε με αντίστοιχες συνοικίες σε

άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Ο νόμος που εκδόθηκε το 1920 για τις εβραϊκές κοινότητες προέβλεπε ότι για να

υπάρξει κοινότητα θα έπρεπε να κατοικούν στην πεΡΙΟΧΙ1 πάνω από 20 οικογένειες

ισραηλιτών, ενώ σε κάθε πόλη θα έπρεπε να υπάρχει μια μόνο Συναγωγή. Κάθε

κοινότητα έπρεπε να έχει δυνατότητα ίδρυσης εκπαιδευτικών, δικαστικών και

'θρησκευτικών οργανισμών. Αναλυτικά ο νόμος προέβλεπε:

Νόμος εκδόθηκε περί εβραϊκών κοινοτήτων" το 1920 ο οποίος προέβλεπε:

Την ίδρυση Ισραηλιτικιjς Κοινότητας όταν κατοικούσαν στην περισχι] τουλάχιστον 20

οικογένειες

1) Τη λειτουργία μιας μόνο Ισραηλιτικής Κοινότητας ανά πόλη

2) Τη ρύθμιση διοικητικών θεμάτων, προσφορών, δωρεών, εισφορών για την

επίτευξη φιλανθρωπικών και θρησκευτικών σκοπών

3) Τη δυνατότητα ίδρυσης και συνάντησης εκπαιδευτηρίων για τα παιδιά

4) Το διορισμό και την απόλυση ενός ραβίνου

5) Τη λειτουργία ενός θρησκευτικού δικαστηρίου

6) Υπέρτατη αρχή κάθε κοινότητας στην κοινοτική συνέλευση, στην οποία

λογοδοτούσε και ο αρχιραβίνος

7) Την τιjρηση των εμπορικών βιβλίων στην ισπανο-εβραϊκή ή τη γαυ,ική γλώσσα.

8) Τα εισαγόμενα είδη για θρησκευτική λατρεία ήταν απαλλαγμένα δασμών

Παρεμβάσεις του νόμου: στα σχολεία και τα ισραηλιτικά και τα ελληνικά

9Ραφαήλ Φρεζής, «Ισραηλίτικη Κοινότητα Βόλου», 1[. Χρονικά, τχ. 54, Δεκέμβριος 1982, σελ 10-11
10Ανώνυμος, π. Φωνl7 του /σραιμ, έτος Α', αριθμός 4 και έτος Α αριθμός 7, Δεκέμβριος 1934
ι 'Ρ. ΦρεζιΊς, ((Η /σραηλΙΤΙΚl7 Κοινότητα Βόλου», Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ 57- 58
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Ι) Τα κοινοτικά ισραηλιτικά σχολεία υπόκεινται υπό την επιθεώρηση του κράτους

2) Οι αποφάσεις του θρησκευτικού δικαστηρίου 17ταν εκτελεστές κατόπιν αίτησης

στο Πρωτοδικείο

3) Ο κανονισμός της κάθε κοινότητας υποβά)J.ονταν προς υπουργική έγκριση

Με βάση το άρθρο 17 του όμου 2456/1920 περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων,

επικυρώνεται ο ιδιαίτερος Κανονισμός της Ισραηλιτικής Κοινότητος Βόλου από τον

επί των Εκκλησιαστικών κ.λ.π. Υπουργό Λιβαθινόπουλο, την 4'1 Ιανουαρίου 1926, το

Καταστατικό της 20ής Ιανουαρίου 1925, που περιλαμβάνει 90 άρθρα. Με τον ίδιο

Νόμο, οι Ισραηλιτικές Κοινότητες αναγνωρίζονται ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Δικαίου. Στο νεότερο Καταστατικό της 17ης Μαρτίου 1933, η Ισραηλιτική

Κοινότητα αναφέρεται «υφισταμένη ως Θρησκευτικόν Σωματείον κατά τους όμους

2456 και 4837». Η έγκριση του Καταστατικού με 138 άρθρα, δημοσιεύεται στο

Φ.Ε.Κ. 79/1933. Σύμφωνα με το άρθρο 10, «Υπερτάτη αρχή της Κοινότητος ενώπιον

της οποίας λογοδοτούν ο Αρχιραβίνος και το Κοινοτικόν Συμβούλιον είναι η

Κοινοτική Συνέλευσις», σύμφωνα με το άρθρο 11: «Η Κοινοτική Συνέλευσις

απαρτίζεται εξ είκοσι αντιπροσώπων, αρρένων πολιτών Ελλήνων, απάντων μελών

της Κοινότητος», ενώ με το άρθρο 14: «Η Κοινοτική Συνέλευσις εκλέγει μεταξύ των

μελών της πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο».

Επίσης στο καταστατικό της κοινότητας του Βόλου και συγκεκριμένα στο άρθρο

135 καθορίζονται οι ημέρες των θρησκευτικών γιορτών κατά τις οποίες οι Εβραίοι

δικαιούνται αργία' αυτές είναι:

1) Το Σάββατο κάθε εβδομάδας.

2) Η μέρα Εξιλασμού (Κιπούρ) που συμπίπτει με τις 1Ο του μήνα Τισρί.

3) Δυο μέρες της γιορτής του νέου έτους (Ρος Ασανά).

4) Δυο μέρες της Πεντηκοστής (Σαβουώτ).

5) Οι δυο πρώτες και οι δυο τελευταίες μέρες του εβραϊκού Πάσχα.

6) Δυο πρώτες και δυο τελευταίες μέρες της επταημέρου εΟΡτΊις της

Σκηνοπηγίας (Σουκώτ).

7) Η ημέρα επετείου της πτώσης της Ιερουσαλήμ (Τισά Μπεάβ).
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Με τον νόμο 3817 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 36 της 7.3.1958 καθοριζόταν το

δικαίωμα εκλογής «υπό πάντων των συμπληρωσάντων το 21° έτος της ηλικίας, μελών

Κ , "") J7
της οινοτητος, ανεςαρτητως φυ .ου» -.

Λίγο πριν το τέλος της τουρκοκρατίας η κοινότητα διοικούνταν από μια

«θρησκευτική γεροντία» με πρόεδρο τον Αβραάμ Πολίτη. Κατά την απελευθέρωση

του Βόλου, το 1881, σε δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, η Εβραϊκι1 Κοινότητα

Βόλου ήταν συγκροτημένη και πρόεδρος της ήταν ο Φρειδερίκος Φόρτης. Άλλοι

πρόεδροι της κοινότητας κατά το πέρασμα του χρόνου ήταν: ο Ζαχαρίας

Μουρτζούκος (1894-1904), ο Xα~μ Πολίτης (1911), ο Αλέξανδρος Λεβής (1927), ο

Ανσέλμος Μουρτζούκος (1933), ο Ισαάκ Κοέν (1936).

2.3. Η επαγγελματική δραστηριότητα των Εβραίων

Τις παλαιότερες ίσως καταγραφές της επαγγελματικής ενασχόλησης των

Εβραίων της πόλης, μας δίνει η επεξεργασία του αρχείου του Δημοτολογίου του

Δήμου Παγασών το 1885, καθώς και η επεξεργασία των ληξιαρχικών πράξεων

θανάτου των ετών 1889-1912.13

Στον παρακάτω πίνακα έχουν συγκεντρωθεί τα επαγγέλματα των Εβραίων του

Βόλου, μέσα από τις συγκεκριμένες αρχειακές πηγές, το Δημοτολόγιο του 1885 και

τις Ληξιαρχικές πράξεις. Διαπιστώνεται ότι αριθμητικά υπερισχύει των υπολοίπων το

επάγγελμα του γυρολόγου και αυτό του αχθοφόρου, ίσως γιατί μελετάμε την

δραστηριότητα των Εβραίων στην πόλη του Βόλου, μια εμπορική πόλη, στην οποία

γίνονται καθημερινά εμπορικές μεταφορές και συναλλαγές.

Τη στενή σχέση των Εβραίων με το εμπόριο κατά τη διάρκεια της

Τουρκοκρατίας τονίζει και ο Γ. Κορδάτος, αναφέροντας πως "Οι εβραίοι ήταν

ευνοούμενοι από τους Τούρκους γιατί ούτε επαναστάσεις έκαναν, ούτε ελευθερία

ζητούσαν. Αυτοί κοίταζαν να φτιάξουν παράδες και τίποτ' άλΛο".14 Η συγκεκριμένη

φιλO-OθωμανΙΚll στάση, "αληθινή ή φανταστική", όπως τη χαρακτηρίζει η Κ. Fleming,

αποτέλεσε σταθερό επιχείρημα των χριστιανών κατά των εβραίων ιδιαίτερα σε

περιόδους έντασης και επέκτασης των συνόρων του ελληνικού κράτους. 15

12Ραφαήλ Φρεζής, «lσραηλΙΤΙΚl7 Κοινότητα Βόλου», Καταστατικό Κοινότητας, Επικοινωνία, Βόλος,

2002,σελ.59

13 Ντίνα Μουστάνη, «Οι δημογραφικές εξελίξεις σε ένα βιομηχανικό κέντρο: Βόλος /881-1922»,
διδακτορική διατριβΙ1, Βόλος, 2014, σελ. 201-202.
14 Γιάwης Κορδάτος, Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς από τα αρχαία χρόνια έως τα σl7μερα, 200ς

αιώνας, Αθήνα, 1960, σελ. 83\, 950-95\.
15 Κ. Ε. Flenling, Ιστορία των Ε)J'17νων Εβραίων, Αθήνα, 2009, σ. 36.
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Επαγγέλματα των Εβραίων δημοτών το 1885 και τα έτη 1889-191216

Κοινά επαγγέλματα στα δυο αρχεία/αριθμός έα επαγγέλματα από

καταγραφών τις ληξιαρχικές πράξεις

Επαγγέλματα Καταγραφές Καταγραφές Γυρολόγοι: 1Ο

Δημοτολογίου Ληξιαρχείου

Αργυραμοιβοί 6 4 Αχθοφόροι: 7

Μετατράπες 5 - Άεργοι: 6

Φανοποίοι 3 5 Μαθητές: 5

Έμποροι 3 6 Δάσκαλοι: 3

Παντοπώλης 1 2 Ράπτες: 2

Κιβωτοποιός 1 - Υπηρέτες: 2

Μεσίτης 1 ')

Κτηματίες: 2.)

Πράκτορας 1 - Υπάλληλοι: 2

Κρεοπώλης 1 - Ραβίνος: 1

Λουτράρης 1 - Εμβαλωμάτης: 1

Εργάτης 1 5 Καφεπώλης: 1

Σύνολο 24 25 Σιγαροποιός: 1

Λαχανοπώλης: 1

Χειρούργος: 1

Άνεργος: 1

Πηγή: Δημοτολόγιο του Διίμου Παγασών ανανεωθέν εν έτη 1896, Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας

και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗ.κ.J.), ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, έτη: 1889-1912.

Επαγγέλματα που συναντάμε να ασκούν Εβραίοι στο Βόλο βρίσκουμε και στα

Τρίκαλα. Οι Εβραίοι των Τρικάλων ασχολούνταν αντίστοιχα κυρίως με το εμπόριο,

ενώ υπήρχαν και αργυραμοιβοί που είχαν δικά τους τραπεζικά γραφεία. Τα

συχνότερα επαγγέλματα που ασκούνταν στην κοινότητα των Τρικάλων είναι: έμποροι

υφασμάτων, νηματουργοί, γυρολόγοι, φανοποιοί και αργυραμοιβοί (σαράφηδες) ι 7.

Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, τα επαγγέλματα που ασκούσε η πλειονότητα

των Εβραίων ήταν: πράκτορες, ασφαλιστές, αργυραμοιβοί, βιομήχανοι, δικηγόροι,

16Ντίνα Μουστάνη <<Αφομοίωση και διάκριση: οι κοινότητες των Οθωμανών και Εβραίων στο Βόλο

μετάτην προσάρτηση», σελ 8
17Ραφαήλ Φρεζής, «Εβραϊκός Τύπος στην EJJ,άδα»,εκδ lσραηλΙΤlΚ11 Κοινότητα Βόλου, 1999, σελ 76
77
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έμποροι εγχώριων προϊόντων, δερμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, νημάτων, σιδήρου

σιδηρικών, υαλικών, υφασμάτων, ψιλικών. Ακόμη ήταν εμπορομεσίτες, ιατροί,

καθηγητές ξένων γλωσσών, κομμωτές, φανοποιοί Κ.α. Οι περισσότεροι Εβραίοι

απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα και είχαν δικά τους καταστήματα. Τα

επαγγέλματα των Εβραίων υποδηλώνουν μεγάλη δικτύωση των ανδρών της

κοινότητας με τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης. Η επαγγελματική τους

δραστηριότητα προϋποθέτει αλισβερίσι με άλλους ανθρώπους, καθώς παίζουν τον

ρόλο του διαμεσολαβητή (ακόμη και ο χώρος στον οποίον ζουν το σημείο εκείνο

μεταξύ της νέας πόλης και της παλαιάς υποδηλώνει το ενδιάμεσο) είτε ως

β
.. . 18

αργυραμοι οι, ειτε ως εμποροι .

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε πως τις δεκαετίες του 1920 και 1930

δημιουργΙ1θηκαν σταδιακά κοινές συνεταιρικές επιχειρήσεις Εβραίων και Χριστιανών

επιχειρηματιών. 19 Αυτές οι συνεταιρικές επιχειρήσεις στάθηκαν ωφέλιμες και για τις

δυο πλευρές. Από την πλευρά των Εβραίων η κίνηση αυτή ήταν ένας τρόπος

αντιμετώπισης της κρίσης, ενώ για τους χριστιανούς Ι1ταν μια ευκαιρία να

διεισδύσουν στο χώρο του εμπορίου στον οποίο μέχρι τότε ηγεμόνευαν οι Εβραίοι.

Μαθαίνουμε από τις πηγές πως τον 19° αιώνα κατασΤ11ματα Εβραίων στεγάζονταν

και δραστηριοποιούνταν στην πόλη του Βόλου και μάλιστα σε κεντρικές περιοχές,

όπως την Λεωφόρο Δημητριάδος που στεγαζόταν η Τράπεζα Βαρούχ. Ένα άλλο

Τραπεζικό γραφείο ήταν αυτό του Μπενβενίστε Αρδίτη που εργαζόταν ως

αργυραμοιβός, ενώ ένα από τα παλαιότερα καπνομάγαζα ήταν αυτό του Σαπόρτα.

Στον τομέα των ετοίμων ενδυμάτων αυτοί που πρωτοτύπησαν και κατέκτησαν την

αγορά του Βόλου ήταν οι γερμανοεβραίοι Βάλτσγερ και Σούλμαν, οι οποίοι

εισήγαγαν ρούχα από μεγάλο εργοστάσιο της Βιέwης. Το εμπόριο κουκουλιών ήταν

κυρίαρχη και ξακουστή ασχολία και Εβραίων του Βόλου. Μάλιστα το εξαγωγικό

εμπόριο κουκουλιών των οποίων η διαλογή και επεξεργασία γινόταν στον Βόλο,

γνώρισε μεγάλη άνθηση. Οι εξαγωγές προς Ιταλία και Γαλλία και ήταν συνεχείς και

μεγάλες. Διαπιστώνουμε πως η επαγγελματική δραστηριοποίηση των Εβραίων και τα

καταστήματα τους συγκεντρώνονταν στο κέντρο του Βόλου, στις οδούς Ερμού,

Ιάσονος, Δημητριάδος και στα μεταξύ τους στενά.

Ι8Ντίνα Μουστάνη: «Αφομοίωση και διάκριση: οι κοινότητες Οθωμανών και Εβραίων στο Βόλο μετά

την προσάρτηση», σελ 8
19 Μαργαρίτα Δρίτσα, "Πολιτισμ\Κ11 ιδιαιτερότητα και επιχειρήσεις η περίπτωση των εβραϊκών

δικτύων", στο Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ο Ελληνικός

Εβραϊσμός, Επιστημονικό Συμπόσιο, 3-4 Απριλίου 1998, Αθιlνα, Ι 999, σ. 3 Ι 8-3] 9,322-323.
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Κατάστημα έτοιμων ενδυμάτων «Αβδελάς»

Ο οίκος των ιταλο-Εβραίων Αλλατίνι 20 υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους

εξαγωγικούς οίκους της περιόδου εκείνης. Η έδρα του εργοστασίου Αλλατίνι

βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστό πως η οικογένεια Αλλατίνι είχε στην

κατοχή της ορυχεία, μεγάλες αγροτικές και δασικές εκτάσεις και ήλεγχε το εμπόριο

των δημητριακών και μεγάλο μέρος του εμπορίου καπνού. Είχαν δημιουργήσει έναν

επιχειρηματικό κολοσσό. Ο Φόρτης ήταν ο πρώτος αντιπρόσωπος της Αλλατίνι για

τον Βόλο, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε ο Ιωάwης Ζάχος και μεταγενέστερα ο επίτιμος

πρόξενος της Γαλλίας Φερλαάντι. Το 1860 ίδρυσε εργοστάσιο στον Άνω Βόλο, στο

οποίο εργάζονταν πάνω από 50 γυναίκες Ισραηλιτών. 21 Στο λιμάνι του Βόλου

υπήρχαν 5 ιδιωτικές αποβάθρες που ανήκαν σε μεγαλέμπορους με μία από αυτές να

ανήκει στους Αλλατίνι. Τα εμπορεύματα φορτώνονταν σε πλοία από αχθοφόρους,

κάποιοι από τους οποίους ήταν Εβραίοι.

20Ραφαήλ Φρεζής, Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, Επικοινωνία, Βόλος,2002, σελ 156- J 58
2ΙΡαφαήλ ΦρεζιΊς, Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, Επικοινωνία, Βόλος,2002, σελ 157
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Εργοστάσιο Αλλατίνι

Παρά τον μικρό αριθμό της κοινότητας, πενήντα και πλέον μέλη είχαν

δραστηριοποιηθεί σε διάφορα επαγγέλματα. Ενδεικτικά σημειώνουμε τα εξής: ο

Δαβίδ Καλαμάρας ορίστηκε πρώτα ως τμηματάρχης και στη συνέχεια ως διευθυντικό

στέλεχος του λογιστηρίου Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων. Το 1905 αναφέρεται ότι ο

Γκανής με τους Αβραμίδη και Κατσιμβρά, εκμεταλλεύονται τον ατμόμυλο

Γιαwακόπουλου στο Βελεστίνο, μύλο που παρήγαγε εκλεκτά άλευρα και μακαρόνια.

Σημαντική τέλος φυσιογνωμία υπήρξε ο Ιάκωβος Πελοσώφ, ο οποίος εργάστηκε ως

διευθυντής στο εργοστάσιο Φωταερίου Βόλου, το οποίο λειτούργησε το 1895.

2.3.1. Η Τράπεζα Βαρούχ

Ο Βαρούχ Μεναχέμ γΕWήθηKε στα Γιάwενα το 1863. Από νεαρή ηλικία

ασχολήθηκε με τραπεζικές εργασίες και ήταν συνιδιοκτήτης της Τράπεζας «Βαρούχ

Σολομών-Λεβή»22 που είχε έδρα τα Τρίκαλα. Το 1898 εγκαταστάθηκε στο Βόλο και

τον επόμενο χρόνο ίδρυσε τράπεζα με συνέταιρό του τον Μωυσή Λεβή. Παράλληλα

εκείνη την περίοδο διατηρούσε και ασφαλιστικό γραφείο και πολλές φορές

εκπροσωπούσε το Βόλο στις μεγάλες εταιρίες «Αδριατική» και «Τεργέστη». Το

κτήριο της τράπεζας βρισκόταν στη λεωφόρο Δημητριάδος, στο κέντρο της πόλης

22Ραφαήλ Φρεζής, «Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου», «Η Τράπεζα Βαρούχ», Επικοινωνία, Βόλος,2002,

σελl77-179
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του Βόλου, η οποία εκείνη την περίοδο γνώριζε μεγάλη ανάπτυξη. Την τράπεζα

κληρονόμησε ο γιός του Βαρούχ, Ισίδωρος, μόλις επέστρεψε από τις σπουδές του στο

εξωτερικό. Μάλιστα κατάφερε να διευρύνει τις εργασίες της τράπεζας και η

επωνυμία από Βαρούχ- Λεβή μετατράπηκε σε Τράπεζα Βαρούχ. Η τράπεζα άρχισε να

χάνει την ισχύ της τα χρόνια του πολέμου και ο Ισίδωρος κατέληξε στην Αθήνα

δίπλα στην κόρη του να ασχολείται με το εμπόριο23 .

2.3.2. Το εργοστάσιο Μουρτζούκου-Λεβιάθαν

Μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της πόλης ήταν αυτή του ατμοκίνητου

υφαντουργείου του Μουρτζούκου- Λεβιάθαν24 που λειτούργησε από το 1906 μέχρι το

1954. Παρήγαγε κασμίρ υψηλής ποιότητας. Το εργοστάσιο εγκαταστάθηκε σε ένα

οικόπεδο 100 τετραγωνικών μέτρων στην τότε οδό Αναπαύσεως, δίπλα στο ποτάμι.

Ιδρυτές του ήταν ο Ζαχαρίας Μουρτζούκος με τον Ζαχαρία Λεβή. Άρχισε να

λειτουργεί το 1908 φερόμενο την επωνυμία «Λεβιάθαν-Μουρτζούκος-Σιγάρας-Λεβής

και ΣΙΑ» με τη συμμετοχή και ενός τραπεζίτη από τη Θεσσαλονίκη. Διέθετε μηχανές

56 ίππων, 34 ατράκτους και απασχολούσε 140 εργατοϋπαλλήλους. Η ημερήσια

23 Ραχήλ Βαρούχ- Παπανδριανού, «Η ιστορία της Τράπεζας Μεναχέμ Βαρούχ, Βαρούχ Βαρούχ&

/σιδώρου Βαρούχ στα Τρίκαλα και στο Βόλο», π. Χρονικά, τ. 35°\ αρ.φ. 236, Απρίλιος- lούνιος 2012,
σελ 6-7

24 Ραφαήλ Φρεζής, «/σραηλΙΤIΚΙ7 Κοινότητα Βόλου», «Το εργοστάσιο Μουρτζούκου 'Λεβιάθαν '»
Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ 177-179
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παραγωγή έφτανε τους 1.200-1.400 πήχεις. Το εργοστάσιο μεγάλωσε σε σύντομο

χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα όταν η βιομηχανία πέρασε στην ιδιοκτησία των

Μουρτζούκου και Λεβή. Την περίοδο του πολέμου (1914) η βιομηχανία λόγω

έλλειψης πρώτων υλών σταμάτησε να λειτουργεί. Ξανάρχισε την παραγωγή το 1920

και απασχολούσε 900 άτομα. Πρόσφερε δουλειά σε ανθρώπους από φτωχογειτονιές

την Νέας Ιωνίας που ήρθαν από την Μικρά Ασία. Την εποχή της μεγάλης

βιομηχανικής ανάπτυξης τροφοδοτούσε εμπόρους σε όλη την Ελλάδα, παρήγαγε

εκλεκτά προϊόντα από μαλλί υψηλής ποιότητας αγγλικής προελεύσεως, τα οποία

υφαίνονταν σε 87 γερμανικής προέλευσης αργαλειούς. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη

που το εργοστάσιο λειτουργούσε σε τρεις βάρδιες. Η καμινάδα του εργοστασίου

δέσποζε στην περιοχή και οι σειρήνες του αντηχούσαν στις γειτονιές του Βόλου και

ξυπνούσαν τους εργάτες για να πιάσουν δουλειά.

«Αμέσως μετά το Πρακτικό Λύκειο δούλεψα περίπου 1-2 χρόνια στο εργοστάσιο

υφαντουργίας Λεβιάθαν, του Ανσέλμου Μουρτζούκου, φίλου του πατέρα μου. Ήταν μια

εξαιρετική εμπειρία. Δούλεψα μερικούς μήνες σαν εργάτης σε όλα τα τμήματα της

παραγωγής, αρχίζοντας από την κατασκευή: διάστρα, βαφείο, φινίρισμα, αποθήκη

εμπορευμάτων, πώληση, λογιστήριο. Στην αρχή έπαιρνα 800 δρχ. το μήνα, που μετά

έγιναν 1000».

Το 1928 η εταιρία μετασχηματίστηκε σε Ανώνυμη Υφαντουργική Εταιρία

«Λεβιάθαν -Μουρτζούκος», αφού αποσύρθηκε ο Ζαχαρίας Λεβής και την επιχείρηση
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ανέλαβαν τα παιδιά του Ζ. Μουρτζούκου. Το κεφάλαιο που διέθετε εκείνη την

περίοδο η βιομηχανία ανερχόταν σε 5.000.000 δρχ., ένα αξιοσέβαστο ποσό, με το

οποίο θα έπρεπε να γίνει εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων, επέκταση του

εργοστασίου, αι λά και διεύρυνση των δραστηριοτήτων με άνοιγμα σε νέες αγορές. Η

επιχείρηση για τον επιπλέον αυτόν εκσυγχρονισμό, το 1930, πήρε δάνειο από την

Εθνική Τράπεζα 15.000 λίρες Αγγλίας, με επιτόκιο 8,5%.
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Για την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων που παρήγαγε το εργοστάσιο

τιμήθηκε με χρυσό μετάλλιο, στην Διεθνή Έκθεση Παρισιού το 1931. Οι επισκέπτες

του εργοστασίου εντυπωσιάζονταν από την καθαριότητα του χώρου, τον σύγχρονο

εξοπλισμό και την καλή συμπεριφορά των εργαζομένων και των ιδιοκτητών.

Σταδιακά όμως, η αύξηση των οικονομικών υποχρεώσεων άρχισε να φέρνει σε

δύσκολη θέση την επιχείρηση. Τον οέμβριο του 1936 η εφημερίδα του

χρηματιστηρίου ανακοινώνει πως το εργοστάσιο αντιμετωπίζει οικονομικές

δυσκολίες, όμως η τράπεζα το διαψεύδει. Τον Ιούνιο του 1938 πάλι, μέσω της

προαναφερθείσας εφημερίδας, γίνεται γνωστό πως η εταιρία πέρασε στα χέρια των

πιστωτών. Τον ίδιο χρόνο έγινε εκχώρηση των μετοχών σε πιστωτές και στη

Διοίκηση πλέον μετείχαν: ο Κυριακόπουλος της Τράπεζας Ελλάδος, ο Ν.

Γεωργούλας και ο Βράτιτς για λογαριασμό των προμηθευτών από το εξωτερικό.

Εξαιτίας της μείωσης του κεφαλαίου και προκειμένου να συνεχίσει την λειτουργία

του το εργοστάσιο προχώρησαν στην έκδοση νέων μετοχών. Με το πέρασμα των
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χρόνων το εργοστάσιο Λεβιάθαν-Μουρτζούκου εξαγοράστηκε από το Δημόσιο, το

οποίο με τη σειρά του το παραχώρησε στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και στο

οικόπεδο κτίστηκαν οι Σχολές Μέσης Εκπαίδευσης. Η κύρια όψη του κτηρίου, επί

της οδού Αναπαύσεως, δεν άλλαξε. Διατηρήθηκε για λόγους παράδοσης η αρχική του

μορφή που θυμίζει ακόμη και σήμερα τη Βιομηχανία στην περίοδο της μεγάλης

δόξας που γνώρισε. Η οικογένεια Μουρτζούκου ήταν από τις πιο σημαντικές στην

ισραηλιτική κοινότητα Βόλου προσφέροντας μεγάλο έργο στην κοινότητα. Στην

βιομηχανία εργάστηκαν, εκτός των υπολοίπων, και πολλοί ομόθρησκοι.

2.3.3. Το συνδικαλιστικό κίνημα του Βόλου και οι Εβραίοι

Η συμμετοχή των Εβραίων του Βόλου στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική

ζωή της πόλης υπήρξε σημαντική. Μετά την απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγό η

πόλη εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε βιομηχανικό κέντρο, με εργοστάσια που

απασχολούσαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Έτσι και στο συνδικαλιστικό τομέα

αναδείχθηκαν δραστήριοι Εβραίοι. Συμμετείχαν με ενεργό τρόπο στο συνδικαλιστικό

κίνημα της πόλης και πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του πρώτου, σε όλη την Ελλάδα,

Εργατικού Κέντρου στις 14 Δεκεμβρίου 190825.

Δύο βιβλία που κυκλοφόρησαν για την ιστορία του Εργατικού κινήματος Βόλου,

γραμμένα από αξιόλογους συγγραφείς, τον Ηλία Λεφούση και την Νίτσα Κόλιου,

αναφέρουν πως πρόδρομος του εργατικού Κέντρου Βόλου ήταν ο Προστατευτικός

Σύλλογος Επαγγελματιών και Εργατών Μαγνησίας26. Εξαιτίας των συνθηκών και των

αντιλήψεων που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο συνελήφθησαν όλοι όσοι σύχναζαν

στο Εργατικό Κέντρο και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο, που εκδίκασε την υπόθεση στο

Ναύπλιο τον Απρίλιο του 1914. Η δίκη κράτησε πολλές μέρες γιατί και ο αριθμός των

κρατουμένων ήταν μεγάλος. Πολλά σχόλια από τη δίκη δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες

γιατί αυτή η δίκη αφορούσε ολόκληρο το Πανελλήνιο. Μεταξύ αυτών που

συνελήφθησαν ήταν και ο εβραίος συνδικαλιστής Σάββας Ραφαήλ του οποίου η

απολογία έκανε μεγάλη εντύπωση στους δημοσιογράφους που παρακολουθούσαν την

δίκη στο Ναύπλιο. Μάλιστα η εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» της Αθήνας δημοσίευσε

στις 25.4.1914 σχετική ανταπόκριση που έγραφε: «Πρώτος απολογείται ο Ισραηλίτης

Σάββας Ραφαήλ, εργάτης, εν μέσω μεγάλης καταπλlΊξεως δια τον θαυμάσιον χειΡισμόν

25Ραφαήλ Φρεζiις, «Ισραηλιτικl] Κοινότητα Βόλου», Επικοινωνία, Βόλος,2002, σελ 185- J 89
26Νίτσα Κολιού, «Οι ρίζες του εργατικού κινιίματος και ο εργάτης του Βόλοω), Οδυσσέας J 988, σελ 89
93
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της γΛωσσης, τον ΠΛουτον των εκφρασεωνκαι τη ..,ωηροτητατων παραστασεων» .

Ο Σάββας Ραφαήλ αθωώθηκε, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι και

συνέχισε το συνδικαλιστικό του έργο. Μετείχε σε εκδηλώσεις του Εργατικού

Κέντρου Βόλου και στήριξε την ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Για μια

περίοδο μάλιστα διετέλεσε και προϊστάμενος του Εργατικού Κέντρου Βόλου28

Είναι επίσης γνωστή η συμμετοχή των Εβραίων σε διάφορους φορείς της πόλης

του Βόλου και μάλιστα έχοντας έναν πολύ ενεργό ρόλο. Αυτό που θα πρέπει

οπωσδήποτε να αναφερθεί είναι η συμμετοχή του Μαυρικίου-Μωρίς Κοφίνα στο

Δημοτικό Συμβούλιο κατά τα χρόνια 1907-1914. Σημαντική προσωπικότητα, καθώς

μετείχε στις Διοικήσεις κοινωνικών, πνευματικών και επιστημονικών Σωματείων

καθώς και στο Μουσείο Βόλου. Ο ίδιος ήταν και ένας από τους ιδρυτές του

«Σταθμού Πρώτων Βοηθειών» αλλά και του «Μαιευτηρίου-Βρεφοκομείου Βόλου».

Η ενεργός δράση του συνεχίστηκε και όταν πλέον εκλέχθηκε βουλευτής. Στον

Θρησκευτικό-Φιλολογικό Σύλλογο «οι Τρεις Ιεράρχες» αναγράφονται στα ονόματα

των ιδρυτικών μελών και αυτά των ΧαΙμ Πολίτη και Ιωσήφ Λεβή. Στη Μουσική

Εταιρία Βόλου καταγράφεται το 1909 η συμμετοχή, μεταξύ άλλων και των κυριών

του Μωυσή και Πολίτη. Η Ωραιοζύλη Λεβή υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του

«Λυκείου Ελληνίδων Βόλου» το 1920, στο οποίο διατέλεσε αντιπρόεδρος για 12

χρόνια, ενώ συνέβαλε και στην κρατικοποίηση του Ασύλου του Παιδιού Βόλου, ώστε

να υπάρξουν νόμιμοι πόροι για την περίθαλψη των άπορων παιδιών. Στη «Φιλόπτωχο

Αδελφότητα», η οποία διατηρούσε Πτωχοκομείο και αργότερα Γηροκομείο και

Ορφανοτροφείο αναφέρεται η συμμετοχή στη διοίκηση του ΧαΙμ Πολίτη, κατά την

περίοδο 1924-1930, ο οποίος διατέλεσε γραμματέας και ταμίας.

Μεγάλη προσφορά στον Εβραϊσμό του Βόλου προήλθε από επίλεκτα μέλη της

κοινότητας. Παραθέτονται ενδεικτικά μερικά ονόματα αυτών: ο Αβραάμ Πολίτης,

πρόεδρος της κοινότητας από το 1880, ο Κάρολος Τίβολι, πρόεδρος κατά τα χρόνια

1890-1899, ο Ζαχαρίας Μουρτζούκος, πρόεδρος στην πενταετία 1899-1904. Επίσης,ο

Ιωσήφ Σίδης, καλλιεργητής των ελληνικών γραμμάτων και στέλεχος ισραηλιτικών

σωματείων από το 1900 ως 1917, ο ΜωυσΙ1ς Ιωσαφάτ, διανοούμενος και ερευνητής,

ο Δαβίδ Ματαθίας, διατελέσας πρόεδρος της κοινότητας, ο γιατρός Μωρίς Κοφίνας.

Ο Ντονάτο Φρατζής, ιδρυτικό μέλος του Σιωνιστικού Συλλόγου. Οι αδελφοί Ιωσήφ

27ΡαφωΊλ ΦρεζlΊς, « /σραηλιτικι] Κοινότητα Βόλοω>, Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ 185-] 89
28Γιάwης Κορδάτος « Ιστορία του Ελληνικού Εργατικού Κινήματος», Μπουκουμάνης, 1972, σελ 70
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και Ιησουάς Λεβής και τα παιδιά τους υπήρξαν από τους μεγαλύτερους παράγοντες

και δωρητές της κοινότητας. Οι Ιωσήφ και Εμμανουήλ Δαφφάς, από τους

σημαντικότερους επίσης κοινοτικούς παράγοντες και από τους ιδρυτές του

Σιωνιστικού Συλλόγου Βόλου (1910). Οι Εμμανουήλ Μπεράχας, Ιωνάς Σακκιι και

Ιακώβ Αρδίτης, ένθερμοι συμπαραστάτες της κοινότητας. Ο Χαιμ Πολίτης,

διατελέσας πρόεδρος της κοινότητας και της συνελεύσεως κατά τα χρόνια 1910-1927

και 1937-1940. Ο Αβραάμ Κοέν που άσκησε τα καθιικοντα του προέδρου στην

κοινότητα της Λάρισας κατά τα χρόνια 1914-1919 και αργότερα έγινε πρόεδρος της

γενικής συνελεύσεως της κοινότητας Βόλου (1933- 1936). Ο Ανσέλμος

Μουρτζούκος που διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας τα έτη 1933-1936. Ο Ασέρ

Φρεζής υπήρξε σημαντικός παράγοντας της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου κατά τα

χρόνια 1915-1940. Αυτοί και άλλοι πολλοί Εβραίοι είχαν και συνεχίζουν να έχουν

ενεργό ρόλο στη διατήρηση του Εβραϊσμού στην πόλη του Βόλου29 .

Εξέχουσα προσωπικότητα, σήμα κατατεθέν την εβραϊκής κοινότητας Βόλου

είναι ο αρχιραβίνος Μωυσής Πέσαχ, ο οποίος καταγόταν από τη Λάρισα και

διορίστηκε στην κοινότητα του Βόλου το 1887. Είχε εκλεγεί από το Κεντρικό

Ισραηλιτικό Συμβούλιο πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Θρησκευτικού Εβραϊκού

Δικαστηρίου και αρχιραβίνος της Ελλάδας. Τα αξιώματα αυτά τα διαΤ11ρησε μέχρι το

θάνατό του, το 1955. Ύστερα από έναν χρόνο έγινε εκταφή από το νεκροταφείο του

Βόλου και η σορός του διακοσμήθηκε στο ειδικό κοιμητήριο των Ιεροσολύμων στον

«λόφο των σοφών».

3. Η εκπαίδευση των Εβραίων του Βόλου

3. 1. Η ίδρυση σχολείου της Alliance Israelίte UniverseIle

Η Alliance Israelite Universelle (Παγκόσμια Ισραηλιτική Ένωση) ιδρύθηκε τον

Ιούνιο του 1860 στη Γαλλία, από μία ομάδα Εβραίων, που αποτελούνταν από τους

Charles Netter, J. Carvalo, Ι. CaI1en, Ν. Leven, Α. AstIUc, Adolfe Cremieux και

E.ManueI, με σκοπό την αντιμετώπιση των φυλετικών διακρίσεων, την υπεράσπιση

των δικαιωμάτων και τη μορφωτική εκπαίδευση των Εβραίων. Τα σχολεία της

Αλλιάνς λειτούργησαν σε πολλές χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

29 Άρθρο δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Θεσσαλία» στις 26.02. Ι982-ειδικό αφιέρωμα στην

Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου-που ξαναδημοσιεύθηκε στο φύλλο 25/ lανουάριος 1980 στο περιοδικό

«Χρονικά)),
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Μέσα σε 25 χρόνια αποτέλεσαν μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εκπαιδευτηρίων

, 30
στον κοσμο .

Στην Ελλάδα λειτούργησαν Σχολές της κατά το διάστημα 1865-1934, σε δέκα

πόλεις, το Βόλο, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, το Διδυμότειχο, τις Σέρρες, τη Ρόδο,

την Καβάλα, την Πρέβεζα, την Κομοτηνή και τη Χίο.

Η Αλλιάνς επιτελούσε μεγάλο κοινωνικό έργο, προσφέροντας στους άπορους

μαθητές συσσίτια, ιματισμό και σχολικά είδη. Με την εκπαίδευση που παρείχε είχε

ως σκοπό να μετατρέψει τους «καθυστερημένους», ως προς την κοινωνική εξέλιξη,

εβραίους σε πολίτες του σύγχρονου κόσμου.

Την περίοδο που ιδρύθηκε η σχολή στο Βόλο δεν υπι1ρχε συγκεκριμένο

πρόγραμμα σπουδών. Γενικά το πρόγραμμα σπουδών στηριζόταν στην ελευθερία και

τον αυτοσχεδιασμό του καθηγητή, γεγονός που είχε και διαφορετικό, κάθε φορά,

αποτέλεσμα καθώς σημαντικός παράγοντας ήταν οι γνώσεις που διέθετε ο

καθηγητής, αλλά και το επίπεδο των μαθητών.

Βασικό αντικείμενο διδασκαλίας των σχολών της Alliance ήταν η εκμάθηση της

γαλλικής γλώσσας. Μέσα από τα γαλλικά οι μαθητές της ήρθαν πιο κοντά στην

Ευρωπαϊκή κουλτούρα. Στη σχολή του Βόλου βάση του σχολικού προγράμματος

αποτελούν η γραμματική, τα μαθηματικά και η γεωγραφία. Για τους Εβραίους,

ωστόσο, σημαντικότερο μάθημα, στο οποίο δίνανε μεγαλύτερη βαρύτητα ήταν η

εκμάθηση της εβραϊκής γλώσσας.

Η Alliance Israelite Universelle το 1867 ίδρυσε στο Παρίσι την Ecole nom1ale

Israelite Orientale (ΕΝΙΟ), που μαρτυρεί τον αναπροσανατολισμό της στην

παιδαγωγική. Προορισμός της η εκπαίδευση των διδασκάλων των σχολείων της. Απ'

αυτή την ημερομηνία, οι μέλλοντες καθηγητές επιλέγονταν από τους διπλωματούχους

μαθητές, από τους οποίους οι καλύτεροι, μετά από έναν ενιαίο τελικό διαγωνισμό,

στέλνονταν στην Ε 10 του Παρισιού, όπου εκπαιδεύονταν σαν καθηγητές. Στη

συνέχεια στέλνονταν στη μεσογειακή λεκάνη ως διευθυντές ή καθηγητές, ξεκινώντας

την καριέρα τους στη Μέση Ανατολή ή στη Βόρεια ΑφΡΙΚ11. Διακατέχονταν από

ιδιαίτερο ζήλο. Γι' αυτούς η Δύση ήταν η ενσάρκωση του απόλυτου και η

δυτικοποίηση η πανάκεια για τη γιατρειά όλων των κακών που χτυπούσαν τις

ανατολικές ισραηλιτικές κοινότητες. Πίστευαν στην αποστολή τους. Κάθε διευθυντής

σχολείου έγραφε σε τακτά διαστllματα στο γενικό γραμματέα της Α.ι.υ. και παρείχε

30 Ραφαιιλ Φρεζι1ς: «Εβραϊκός Τύπος στην Ε}J,άδω), κεφ. ALLlANCE, έκδοση ΙσραηλΙΤlΚ11ς

ΚοινότηταςΒόλου 1999, σελ.345
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στην ετήσια αναφορά λεπτομερείς πληροφορίες. Μέσα από αυτά τα ντοκουμέντα

μπορούμε να εκτιμήσουμε την ταύτιση απόψεων ανάμεσα στο διευθυντll και τους

καθηγητές και το σεβασμό των διδασκόντων στην ιεραρχία τους.

Η εβραϊκή γλώσσα και θρησκεία, όπως και η γαλλική γλώσσα περιλαμβανόταν

στους βασικούς άξονες στα προγράμματα σπουδών της A.I.U. Η θρησκευτική

μόρφωση και η εκμάθηση της εβραϊκής κατείχαν σημαντική θέση στο σχολικό

πρόγραμμα. Στα σχολεία αρρένων, οι μαθητές έπρεπε να μελετούν από 5 έως 6 ώρες

την εβδομάδα την εβραϊκή γλώσσα και 2 ώρες τη θρησκευτική μόρφωση, ενώ

αντίθετα, τα κορίτσια είχαν μόνο 2 ώρες την εβδομάδα για την εβραϊκή γλώσσα. Η

εβραϊκή γλώσσα δεν διδασκόταν ως ζωντανή γλώσσα. Ο σκοπός της εκμάθησης ήταν

η κατανόηση της Βίβλου και του βιβλίου των προσευχών. Η διδασκαλία της εβραϊκής

γινόταν από τους τοπικούς ραβίνους. Αυτό ήταν πολιτική απόφαση, πρώτον γιατί

εξασφάλιζε τη συνεργασία με το τοπικό ραβινικό και δεύτερον ήταν απόφαση

αναγκαιότητας, διότι, παρόλο που οι καθηγητές της Α.Ι.υ είχαν καλή γνώση της

εβραϊκής γλώσσας, ήταν τόσο απασχολημένοι με τα υπόλοιπα μαθΙ1ματα που δεν

υπήρχε διαθεσιμότητα από πλευράς χρόνου. Οι δάσκαλοι της εβραϊκής στο σύνολό

τους δεν είχαν μορφωθεί με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους3! .

Επιστρέφοντας στη σχολή του Βόλου, αξίζει να αναφερθούμε στον Δαβίδ Καζέ,

μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της κοινότητας αλλά και της σχολής.

Ενδιαφερόταν για την επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών του αλλά και για

τις ανάγκες και δυσκολίες που θα συναντούσαν και ήταν υποχρεωμένοι να

αντιμετωπίσουν στον εκάστοτε χώρο εργασίας, κυρίως όμως στον χώρο του

εμπορίου, γι' αυτό και εισήγαγε αντίστοιχο μάθημα στη σχολή.

«Ένα νέο μάθημα που επίσης εισήγαγα είναι η σύνταξη την ίδια στιγμιΊ με τα

γράμματα του εμπορίου, τα συμβόλαια και τα τηλεγραφήματα, μαθήματα μεγάλης

πρακτικιΊς χρησιμότητας στην εμΠΟΡικιΊ ζωή. Τους βάζω να κάνουν κάθε εβδομάδα

τρία εμπορικά γράμματα, ένα συμβόλαιο και δύο τηλεγραφήματω)32.

Η σχολή της Alliance στο Βόλο λειτουργούσε καθημερινά εκτός Σαββάτου και

Κυριακής απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούσαν στις 8 το πρωί και τελείωναν στις 4 το

απόγευμα με μόλις ένα δίωρο διάλειμμα. Κατά το γαλλικό πρότυπο υπήρχαν μόνο

δύο τάξεις.

31Ραφαήλ Φρεζιlς, «Το Εκπαιδευτικό έργο των Σχολών ALLlANCE ISRAELITE UNIVERSELLE»,
Ισραηλιτικιl Κοινότητα Βόλου, 2000, σελ 12-17
32Ραφαήλ Φρεζιlς, «Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου», Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ 120
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Η Κοινότητα παρά τις μικρές δυνατότητές της (σύμφωνα με πληροφορίες που

παίρνουμε από απόσπασμα σχετικά με την Alliance από το βιβλίο του Ρ. Φρεζή)

στήριζε οικονομικά το σχολείο, αφού οι περισσότεροι μαθητές ήταν φτωχοί και δεν

μπορούσαν να πληρώνουν δίδακτρα. Ωστόσο, οι διάφορες κοινωνικοοικονομικές

συγκυρίες που μεσολάβησαν, επέδρασαν στην οικονομία του τόπου, επιδεινώνοντας

τα οικονομικά αρκετών Εβραίων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεισφέρουν

και το σχολείο άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Ένα από τα σημαντικότερα κατορθώματα της Alliance Israelite Universelle ήταν

η ένταξη των κοριτσιών στην εκπαίδευση. Η σχολή ίδρυσε τμήματα και εργαστήρια

θηλέων και εκπαίδευσε γυναίκες καθηγήτριες ώστε να διδάσκουν στα τμήματα αυτά.

Η Alliance χάραξε έναν νέο δρόμο στην εκπαίδευση μέσα από την πρωτοβουλία

ένταξης των γυναικών στα σχολεία και την εκπαίδευση. Συνεχώς υπενθύμιζε την

σημασία που έχει η μόρφωση για τις γυναίκες και πως αυτό θα είχε αντίκτυπο στο

γενικότερο σύνολο της κοινότητας αλλά και της κοινωνίας. Επίσης με αυτόν τον

τρόπο οι γυναίκες κοινωνικοποιούνταν και γίνονταν ενεργά και ανεξάρτητα μέλη. Η

εκπαίδευση των κοριτσιών εκτός από την εκμάθηση της εβραϊκής και γαλλικής

γλώσσας περιελάμβανε την εκμάθηση και εκπαίδευση οικοκυρικών εργασιών33 .

Στη σχολή του Βόλου η συνδιδασκαλία αρρένων και θηλέων υπήρξε από μόνη

της μια καινοτομία. Ο Δαβίδ Καζέ είχε προτείνει στην Alliance τη λειτουργία

χωριστής σχολής θηλέων. Προκειμένου να πετύχει το σκοπό του απευθύνθηκε στην

ελληνική κοινότητα λέγοντας «Αναγνωρίζοντας την άμεση ανάγκη να ανοιχτεί μια

σχολή θηλέων και σκεπτόμενοι τους λίγους πόρους των ισραηλιτών, η κοινότητά μας

απευθύνθηκε στην ελληνική κοινότητα για να δει αν είναι δυνατό να δεχτεί δωρεάν τις

μαθήτριες στη δική τους σχολή θηλέων «προσαρτώντας» μια γαλλίδα δασκάλα

σταλμένη από την Alliance)) 34. Κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε γιατί οι

οικονομικέςσυνθήκες δεν το επέτρεψαν και το σχολείο έγινε μικτό περιλαμβάνοντας

και ένα ποσοστό της τάξης του 15% μαθήτριες.

Η παραδοσιακή διδασκαλία εκμάθησης της εβραϊκής γλώσσας (παπαγαλία),

γινόταν με τρόπο ασυνεχή. Υποτίθεται ότι ο διευθυντής είχε την υψηλή επιστασία της

μεθοδΙΚ11ς διδασκαλίας της γραμμαΤΙΚ11ς της εβραϊκής, όμως συνήθως δεν ασκούσε

33Ντίνα Μουστάνη, «Οι δημογραφικές εξελίξεις σε ένα βιομηχανικό κέντρο: Βόλος 1881-1922»,
διδακτορική διατριβή, Βόλος, 2014, σελ 123
34Ραφαήλ Φρεζής: «Η Alliance ]SΓaelίte Univaselle, Σύντομη ιστορική αναδρομή», π. «Χρονικά»,

τόμος 330ς, αρ. φύλλου 229, Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 20 Ι Ο, σελ 4
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κριτική από το φόβο της αποξένωσης με το τοπικό ραβινικό. Πάντως δε φαίνεται να

ήταν το αγαπημένο μάθημα των μαθητών, οπότε δεν αποτελούσε το αντίβαρο της

γαλλικής γλώσσας, που διδασκόταν σύμφωνα με τις τελευταίες παιδαγωγικές

μεθόδους. Η συνύπαρξη των δύο εκπαιδευτικών μαθημάτων στο ίδιο σχολείο, η

εβραϊκή στη γωνία και η γαλλική επιθυμηηι και άξια προσοχής, δεν ευνοούσε

καθόλου τη διδασκαλία της εβραϊκής. Ο Επιθεωρητής της A.I.u., Sylvain Benedict,

πολλές φορές παραηιρησε ότι η εβραϊκή διδασκόταν με άσχημο τρόπο και ότι η

γαλλική γλώσσα εξαφάνιζε την εβραϊκή. Το καθηγητικό σώμα είχε την τάση να δίνει

περισσότερη σημασία στα άλλα μαθήματα του σχολικού προγράμματος, που έτσι

νομιμοποιούσαν την ύπαρξή τους. Ίσως και να περιφρονούσαν τη θρησκευτική

πρακτική. Φτάνοντας για δουλειά σ' έναν τόπο, του οποίου ο πληθυσμός κατεχόταν

από αμάθεια και προκαταλήψεις, προσπαθούσαν να πετύχουν άμεσα και ορατά

αποτελέσματα. Ήθελαν με όλη τους τη δύναμη να καταπολεμήσουν την αμάθεια,

διδάσκοντας στους μαθητές τους χρήσιμα αντικείμενα όπως τη γαλλική γλώσσα και

την αριθμητική. Ήθελαν να χαράξουν ένα έργο οικουμενοποίησης εντάσσοντας τους

ντόπιους πληθυσμούς στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

3.2. Το πρώτο σχολείο της εβραϊκής κοινότητας

Μετά το κλείσιμο της σχολής Αλλιάνς λίγο πριν την προσάρτηση, ιδρύθηκε το

πρώτο εβραϊκό δημοτικό σχολείο που χτίστηκε το 1881 στον επάνω όροφο της τότε

Συναγωγής. Το σχολείο συντηρούνταν από πόρους της κοινότητας, με ενίσχυση του

Δήμου Παγασών. Σ' αυτό δίδαξαν τα ελληνικά μαθΙ1ματα διάφοροι ιεροδιδάσκαλοι,

καθώς και κρατικοί δάσκαλοι' ανάμεσά τους μπορούμε να αναφέρουμε τους:

Κωστόπουλο, και Παπαευσταθίου. Στο σχολείο δίδαξε και ο ραβίνος Πέσαχ, ο οποίος

το διηύθυνε από το 1887 μέχρι και το 1910. Ο ίδιος είχε ιδρύσει και την ιερατική

σχολή το 1894 που λειτούργησε για έξι χρόνια.

3. 3. Η φοίτηση των παιδιών της εβραϊκής κοινότητας σε άλλα ιδρύματα

Τα Εβραιόπαιδα συμμετείχαν, τα μεταγενέστερα χρόνια, εκτός από τα κοινοτικά

σχολεία στη δημόσια και ιδιωΤl1ΟΙ εκπαίδευση. Συγκεκριμένα από το 1853 που

λειτούργησε το πρώτο σχολείο της πόλης ήταν μεικτό. Το 1870 το σχολείο χωρίστηκε

σε αρρένων και θηλέων. Την ίδια χρονιά δημιουργΙ1θηκαν άλλα δύο «ελληνικά

σχολεία» και μέσα σε δέκα χρόνια σε Βόλο και Πήλιο λειτουργούσαν 46 σχολεία και

το σύνολο των μαθητών τους Ι1ταν περίπου 2.660 άτομα, αγόρια και κορίτσια. Στα
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πρώτα Λευκώματα το 1895-1898 βρίσκουμε και τα ονόματα των πρώτων Εβραίων

μαθητριών που φοιτούσαν σε «ελληνικά σχολεία»· αυτές ήταν η ΕσθΙ1Ρ Πολίτη και η

ΡαΧΙ1λ Φόρτη. Είναι χαρακτηριστικό πως παρά το χαμηλό βιοτικό επίπεδο πολλών

οικογενειών, πολλά παιδιά, ακόμη και ορφανά, έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για

μάθηση με σκοπό να καλυτερεύσουν τις συνθήκες διαβίωσης τους ώστε να μην είναι

ίδιες με των γονιών τους35.

Η καταγραφή του μαθητικού δυναμικού της Εβραϊκής Κοινότητας Βόλου

θεωρήθηκε από τους αρμόδιους (στη συγκεκριμένη περίπτωση τον συγγραφέα του

βιβλίου «Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου», Ρ. ΦρεζΙ1) αναγκαία για να δώσει μια

εικόνα της συμμετοχής των παιδιών της Κοινότητας στην εκπαίδευση και να

καθρεφτίσει το μορφωτικό επίπεδο της κάθε γενιάς.

3.3.1.Το Γυμνάσιο του Βόλου

Το Γυμνάσιο του Βόλου ιδρύθηκε το 1881 και ήταν το μοναδικό που

λειτουργούσε σε όλη την Μαγνησία. Η ίδρυσή του επικυρώθηκε με Β.Δ. στις

25/3/1882 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 28/24.8.1882. Αρχικά λειτουργούσε με δυο

τάξεις και το 1884 ξεκίνησε να λειτουργεί ως εξατάξιο. Στεγάστηκε στο κτήριο

Παπαστράτου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κτίριο Καραβαγγέλη, ενώ τελικά το

1905 νοίκιασε το επιβλητικό και ευρύχωρο κτήριο των σχολών Νικολαίδη. Μεταξύ

των καθηγητών ήταν και ο Ισραηλίτης Εμμανουήλ Δαφφάς ο οποίος δίδασκε τη

γαλλική γλώσσα για οκτώ χρόνια. Ο Λ. Κοέν καθηγητής γαλλικής γλώσσας δίδασκε

στο σχολείο τη χρονιά 1914-1915. Επίσης στη Σχολική Επιτροπή είχε εκλεγεί

Γραμματέας ο έμπορος Ιωσήφ Λεβής, την περίοδο μεταξύ 11.4.1920 με 31.12.192236.

3.3.2. Εκπαιδευτήρια Δ.Ν. ΝικολαΤδη

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Δ.Ν. Νικολαίδη37 λειτουργούν από το 1883. Στόχος

του Νικολαίδη ήταν το «τελειότατον Λύκειον», όπως διαφημιζόταν στον Τοπικό

Τύπο. Το 1887 το Υπουργείο Παιδείας χορήγησε άδεια λειτουργίας των

εκπαιδευτηρίων στα οποία συνεργαζόταν και ο εκπαιδευτικός Παπαχρήστου.

35Ραφαήλ Φρεζής, « Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου», Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ129- 130
36Ραφαήλ ΦρεζΙ1ς, «Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου», Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ 130
37Ραφαήλ Φρεζής, «ΙσραηλΙΤIΚΙ7 Κοινότητα Βόλοω), Επικοινωνία, Βόλος, 2002,σελ 132
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Προσωρινά στεγάστηκαν στο οίκημα του Δ. Χρήστου και αργότερα στου Κ.

Χατζηκωσταντή. Λίγο αργότερα ο ικολαϊδης αγόρασε ένα οικοδομικό οικόπεδο

στις οδούς Ανθίμου Γαζή, Σπύρου Σπυρίδη, Κωνσταντά και Δον Δαλεζίου όπου και

έχτισε τα ΕκπαιδευΤ11ρια. Ανάμεσα στους μαθητές των εκπαιδευτηρίων Νικολαϊδη

αναφέρονται οι παρακάτω: Αμπά Awa Γερουδά (1893), Αρδιτής Ιάκωβος και

Αλβέρτος (1887), Βαρούχ ΜωυσΙ1ς (1887), Λεβή Ματίλδη (1893), Λεβής

Αλέξανδρος (1893), Λεβής Λέων (1892) και πολλοί άλλοι.

Ο Τρύφων Κοντογεωργίου, ως νέος ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων Νικολαίδη

από το 1909 συστέγαζε μέσα στο κτίριο και τη δΙΚΙ1 του σχολή38. Στη σχολή αυΤ11 από

τον πρώτο χρόνο λειτουργούσε νηπιαγωγείο για αγόρια και κορίτσια από 3 έως 6

χρονών αλλά και δημοτικό για παιδιά από 6 ετών και πάνω. Από το 1911 ξεκίνησαν

να λειτουργούν και οικοτροφείο, τμήματα Φροβελιανού νηπιαγωγείου, σχολαρχείου,

γυμνασίου και εμπορικής σχολής. Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας τους στα

Εκπαιδευτήρια ήταν εγγεγραμμένοι 85 μαθητές και κάθε νέα χρονιά ο αριθμός των

μαθητών που φοιτούσαν στα τμήματα και τις σχολές των Εκπαιδευτηρίων αυξανόταν.

Από το 1920 ο Κοντογεωργίου είχε δείξει το ενδιαφέρον του για τη λειτουργία ενός

γυμνασίου Θηλέων και το αρμόδιο Υπουργείο του χορήγησε την άδεια το 1927.

Παρόλο που λειτουργούσε ήδη Δημόσιο Γυμνάσιο Θηλέων προσέλκυσε μεγάλο

αριθμό μαθητριών.

38Ραφαήλ Φρεζής, «/σραηλιτικι/ Κοινότητα ΒόJ.οu», Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ 143-147
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EKπαιδευτllρια Κοντογεωργίου

Με μεγάλη οικονομική θυσία ο Τρ. Κοντογεωργίου υλοποίησε την ανέγερση

δικού του κτηρίου στο οποίο θα μπορούσε να στεγάσει τα Εκπαιδευτήριά του. Το νέο

αυτό κτήριο περιβαλλόταν από τις οδούς Γαλλίας-Χατζηαργύρη και Κοραή.

Αποτελούνταν από δύο διώροφα κτήρια και την κατοικία της οικογενείας

Κοντογεωργίου. Φυσικά και τα Εκπαιδευτήρια Κοντογεωργίου φιλοξένησαν και

μόρφωσαν μεγάλο μέρος των μελών της εβραϊκής κοινότητας του Βόλου. Μερικοί

από τα μαθητές που φοίτησαν εκεί ήταν τα παιδιά του Αβδελά Ααρών -Αwα,

Σταματίνα, Βίκτωρ, Μηναέμ, Σαλώμ-, τα παιδιά των οικογενειών Λεβή, Κοέν, Σακκή

και άλλα.

3.3.3. Σχολή Καλογραιών Λγ. Ιωσήφ

Η Σχολή Καλογραιών Αγ. ΙωσΙ1φ ξεκίνησε από ένα μικρό σχολείο που ιδρύθηκε

το 1894, για να καλύψει τις ανάγκες των μικρών παιδιών της Καθολικής παροικίας.

Το 1904 ήρθαν στον Βόλο, από τον Πειραιά, μερικές καλόγριες που ανήκαν στο

«Τάγμα Αγ. Ιωσήφ της Εμφανίσεως» 39 με σκοπό να δημιουργήσουν ένα σχολείο που

να διδάσκει την Γαλλική γλώσσα. Παρά τις κάποιες τοπικές αντιδράσεις το σχολείο

στεγάστηκε προσωρινά σε οίκημα που ανήκε στον γιατρό Παραθύρη. Τα μαθήματα

ξεκίνησαν στις 19.9.1904, με εγγεγραμμένους για την πρώτη χρονιά 11 μαθήτριες και

19 μαθητές. Κάποιοι από τους μαθητές ήταν οι: Όλγα Λεβή, Ιουλία Σαπόρτα, Αwα

Αμπά, 'Ιντα ΜωυσΙ1 Κ.α. Τη χρονιά 1907-1908 οι μαθητές ήταν 50, 21 κορίτσια και

39Ραφαήλ Φρεζής, ((lσραηλιτικι] Κοινότητα Βόλου)), Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ 138-140
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29 αγόρια, ενώ το 1915-1916 υΠΙ1ρχαν 26 μαθήτριες και 15 μαθητές εβραιόπαιδα. Το

1909 η σχολή απέκτησε δικό της κτήριο επί των οδών Σπυρίδη, ΡΙ1γα Φεραίου και

Δον Δαλεζίου. Το κτήριο αυτό καταστράφηκε την περίοδο των μεγάλων σεισμών που

έπληξαν την πόλη του Βόλου. έο αντισεισμικό και σύγχρονο κτήριο ανεγέρθηκε το

1955. Ο αριθμός των μαθητών αυξανόταν συνεχώς μέχρι το 1931, όταν με τον Νόμο

Παπανδρέου που απαγόρευε στα ελληνόπουλα να φοιτούν σε ξένα σχολεία, ο

αριθμός τους μειωνόταν συνεχώς. Μεταξύ των αριστούχων μαθητών για το

«Cel1ificate D' Etudes» ήταν και η ισραηλίτισσα Αλέγρα Ναχαμούλη η οποία

βραβεύτηκε και πήρε και μετάλλιο σε ειδική τελετή. Στη σχολή διδάσκονταν, πέρα

από τα Γαλλικά, και επιπλέον μαθήματα αντίστοιχα με αυτά των άλλων σχολείων,

ενώ υπήρχαν και προαιρετικά μαθΙ1ματα πιάνου, ζωγραφικής, μουσικής, που

διδάσκονταν όμως με επιπλέον δίδακτρα. Η σχολή δεχόταν και οικότροφους μαθητές.

Η Σχολή Καλογραιών μετατράπηκε σε «Ελληνογαλλικό γυμνάσιο θηλέων» με

τριτάξιο γυμνάσιο και λύκειο. Ο αριθμός των μαθητών της σχολής άρχισε να

μειώνεται όταν αναπτύχθηκαν τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα

την οικονομική δυσχέρεια της σχολής. Στα τέλη του 20
0υ

αιώνα λειτούργησε ως

φροντισηιριο της γαλλικής γλώσσας ενώ όταν πήρε άδεια από το υπουργείο παιδείας

λειτούργησε ως Ιδιωτικό Δημοτικό σχολείο που στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του

αριθμούσε 112 μαθητές. Η συμβολή της Σχολής «Αγ. Ιωσήφ» υπήρξε σημαντική

στην εκπαιδευτική ιστορία του εβραϊσμού αλλά και της πόλης γενικότερα. Επίσης το

Γαλλικό Ινστιτούτο το οποίο λειτουργούσε ως φροντιστήριο της γαλλικής γλώσσας

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Είχε αρκετούς μαθητές και ειδικές αίθουσες

διδασκαλίας στις οποίες πραγματοποιούνταν και πολλές μορφωτικές και πολιτιστικές

εκδηλώσεις.

3.3.4. Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο

Το Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου ιδρύθηκε στις 1 Οκτωβρίου 1908

ύστερα από την απόφαση που είχε λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Αρχικά

στεγαζόταν μεταξύ των οδών Αντωνοπούλου με Αλεξάνδρας σε ιδιοκτησία που

ανήκε στο γιατρό Κ. Εγγλέζο, ενώ αργότερα μεταστεγάστηκε σε άλλο κτήριο επί της

οδού Κοραή. Τόσο η διδασκαλία της δημΟΤΙΚΙ1ς γλώσσας όσο και οι πρωτοπόρες για

την εποχή διδακτικές μέθοδοι προκάλεσαν σοβαρές αντιδράσεις οι οποίες οδήγησαν

στο κλείσιμο του σχολείου τον Μάρτιο του 1911. Στα μαθητολόγια του σχολείου
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βρέθηκαν ονόματα γονέων από κάποιους μαθητές της Ισραηλιτικής Κοινότητας της

πόλης αυτοί ήταν οι Μ. Λεβή, Νησίμ Βαρούχ, Ζαχαρία Λεβή και Ζαχαρία

Μουρτζούκου. Η σύντομη λειτουργία του Παρθεναγωγείου χαραΚτ11ρισε την

δ ' , 'λ 40
εκπαι ευτικη πορεια της πο ης .

4. lίvη στον χώρο

4.1.Εβραϊκά ονόματα στους δρόμους της πόλης

Μεγάλη υπήρξε η συμβολή μελών της Κοινότητας στην ίδρυση Ευαγών

Ιδρυμάτων, πολιτιστικών και αθλητικών Συλλόγων καθώς και επαγγελματικών

φορέων, στις διοικήσεις των οποίων συμμετείχαν πολλοί Εβραίοι, όπως και στα

Δημοτικά θέματα της πόλης. Ο Μωρίς Κοφφίνας (1871-1924), το έργο του οποίου

παρουσιάζουμε περισσότερο παρακάτω, θα διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος από το

1907 έως το 1914 και μέλος των Δημαρχιακών Επιτροπών, ενώ το 1914 εξελέγη

βουλευτής. Ο Δήμος Βόλου για να τιμήσει τον τοπικό εβραϊσμό, έδωσε αντίστοιχα

ονόματα σε δρόμους της πόλης, όπως «Μωϋσέως» (1892). Σε ένδειξη σεβασμού

προς το χώρο που στεγάζεται η Ιερά Συναγωγή, έχουμε την οδό «Παλαιστίνης»

(1922), ενώ μετά τη δήλωση Μπάλφουρ του 1917 και την αναγνώριση από την

Ελληνική Κυβέρνηση του δικαιώματος των Εβραίων ν' αποκτήσουν εθνική εστία,

ανοματοδότησε την οδό «Αβραάμ Μπεναρόγια» (1984) προς τιμήν του πρώτου

σοσιαλιστή ηγέτη στην Ελλάδα και ιδρυτού της πρώτης Εργατικής Ομοσπονδίας επί

τουρκοκρατίας, της «Ρederation », και «Αρχιραβίνου Μωϋσή Πέσαχ» (1993).

Από το 1892 και με απόφαση του Δήμου Παγασών υπάρχουν στο Βόλο δρόμοι

που φέρουν Εβραϊκά ονόματα, τα οποία δόθηκαν από τον τότε δήμο Παγασών.

Συγκεκριμένα με την υπ' αριθμόν 111/22.10.1892 απόφαση του δήμου ονομάστηκε

η οδός Μωυσέως που είναι ο δρόμος που περιβάλει την συναγωγή. Το όνομα αυτό

έχει δοθεί προς ένδειξη σεβασμού προς τον μεγάλο Εθνάρχη Μωυσή. Αντίστοιχα με

την υπ' αριθμόν 58/12.5.1920 απόφαση που πάρθηκε κατά τη δημαρχεία του Σπύρου

Σπυρίδη, ονομάστηκε η οδός Παλαιστίνης, μετά από εγκύκλιο του Υπουργείου

Εξωτερικών προς όλους τους ΔΙ1μους της Ελλάδας να δοθεί το όνομα «Παλαιστίνης»

σε έναν δρόμο της πόλης και σε όσες πόλεις υπήρχε μεγάλος αριθμός Ισραηλιτών. Η

4ΟΡαφαήλ Φρεζής), ((/σραηλιτικι] Κοινότητα Βόλοω), Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ143
Χαρίτος Χαράλαμπος «Η Αχιλλοπούλειος Εμπορική Σχολή. Συμβολ στην ιστορία των σχολέιων της

Τσαγκαράδας», Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, Βόλος 1992, σελ.249-252
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οδός Παλαιστίνης αρχίζει από την οδό Ξενοφώντος και φθάνει μέχρι την σημερινή

οδό Θουκυδίδου που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Συναγωγής. Η οδός Αβραάμ

Μπεναρόγια ΠΙ1ρε το όνομά της ύστερα από την υπ' αριθμόν 100126.4.1984 απόφαση

του Δήμου Βόλου και βρίσκεται στη συνοικία Χρυσοχοίδη. Το όνομα της δόθηκε

προς τιμΙ1ν ενός μεγάλου αγωνιστή του εργατικού Κινήματος Βόλου, του Αβραάμ

Μπεναρόγια που υπήρξε και ο πρώτος σοσιαλιστής ηγέτης στην Ελλάδα και ιδρυτής

της πρώτης ΕργαΤΙΚΙ1ς Ομοσπονδίας, της Federation, το 1909. Για να τιμηθεί το έργο

που έφερε εις πέρας κατά την διάρκεια της ζωής του αλλά και η μακρόχρονη

υπηρεσία του ως ιεράρχου των Εβραίων του Βόλου το όνομα του αρχιραββίνου

Βόλου Μωυσή Πέσαχ δόθηκε στον δρόμο μεταξύ των οδών ΑδμΙ1του και

Π δ
. 41

απα ιαμαντη .

4.2. Η εβραϊκή Συναγωγή

Η Εβραϊκή ΣυναγωγΙ1 μετά την ανατίναξη από τους Γερμανούς το ]943

Η πρώτη εβραϊκή συναγωγή βρισκόταν μεταξύ των σημερινών δρόμων

Μωυσέως, Πλάτωνος και Ξενοφώντος. Μέχρι το 1867 ήταν ένα παλιό ξύλινο κτήριο,

μικρό και στενό 42, το οποίο δεν μπορούσε να φιλοξενήσει όλα τα τότε μέλη της

εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Τα μέλη της αρκετά ευρύχωρης αυτής συναγωγής

ανέρχονται σε 200 περίπου μέλη τα οποία προέρχονται και από άλλα μέρη της

Ελλάδας. Η κοινότητα διοικούνταν από μια θρησκευτική γεροντία. Σε ανώγειο τμήμα

4 ΙΡαφαήλ Φρεζής, «lσραηλιτικι! Κοινότητα Βόλου)), Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ 281-283
42 Γιάνης Κορδάτος, «Ιστορία της επαρχίας Βόλου και ΑΥιάς από τα αρχαία χρόνια έως τα σήμερα»,

20
0ς

αιώνας, Αθιlνα, σελ. 950
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της Συναγωγής, στεγάζονταν κοινοτικό δημοτικό σχολείο και αργότερα τα γραφεία

της κοινότητας και των συλλόγων. Το 1934 επί προεδρίας Α. Μουρτζούκου η

κοινότητα αποφασίζει την ανέγερση νέου κτηρίου καθώς ο πληθυσμός της εβραϊκής

κοινότητας είχε αυξηθεί και το τότε κτήριο 11ταν μικρό. Έτσι τον Μάρτιο του 1935

ξεκίνησαν έρανοι, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά αλλά και στον εβραϊκό

τύπο για την ανέγερση νέας μεγαλύτερης συναγωγιlς. Συγκεκριμένα γινόταν

έκκληση προς όλες τις εβραϊκές κοινότητες για συγκέντρωση χρηματικού ποσού για

την ανέγερση νέας συναγωγιις στην πόλη του Βόλου. Στις 25 Οκτωβρίου 1935

συγκεντρώθηκαν από το Παρίσι 8.000 φράγκα. Επί προεδρίας του βιομηχάνου

Άνσελμου Μουρτζούκου, εκπονήθηκε, το 1938, εmβλητικό αρχιτεκτονικό σχέδιο για

την ανέγερση νέας μεγαλοπρεπούς Συναγωγής καθώς η παλιά είχε πλέον

αποσαθρωθεί. Η προσπάθεια αυτή όμως δεν τελεσφόρησε και στο μεταξύ ξέσπασε ο

πόλεμος με τους Γερμανούς και η Κατοχή. Η υπάρχουσα συναγωγή ανατινάχθηκε

από τους Γερμανούς τον Μάρτιο του 1943, ενώ και οι Ισραηλίτες της κοινότητας

προκειμένου να αποφύγουν τον διωγμό είχαν καταφύγει στο Πήλιο. Στη θέση της

κατεστραμμένης πλέον Συναγωγής κτίστηκε μια νέα το 1948 στην οποία πρόεδρος

ήταν τότε ο Ιωσήφ Κοέν και αρχιραββίνος ο Μωυσής Πέσαχ. Κατά το διάστημα αυτό

που μεσολαβούσε μέχρι να χτιστεί η νέα Συναγωγή οι θρησκευτικές λειτουργίες

γίνονταν στο σπίτι του αρχιραββίνου και οι συγκεντρώσεις κατά τις γιορτές στη

μεγαλύτερη αίθουσα της καπναποθήκης Έρμαν Σπήρερ.

Μέσα στο εβραϊκό περιοδικό «Χρονικά», από ανώνυμη μαρτυρία αντλούμε

στοιχεία σχετικά με την ανέγερση της Συναγωγής στην πόλη του Βόλου:

Η Συναγωγή της πόλης κτισμένη το 1870 διατηρείται και λειτουργείμέχρι σήμερα

παρά τις καταστροφές που υπέστη κατά την KaτoXIj, όπως αναφέρεται και στην έκθεση

του Κ. Κωσταντινίδη, με ημερομηνία 31 Αυγούστου 1946.-

«Έχομεν την τιμήν εις εκτέλεσιν υμετέρας εντολής να γνωρίσωμεν ότι κατά την εν

Βόλω την 16
ην

τρέχοντος μετάβασίν μας επελήφθημεν της εξετάσεως των αφορώντων

την εκεί Ισραηλιτικήν Κοινότητα ζητημάτων επιδιώξαντες συνάντησιν μετά του

προέδρου ταύτης κ. Ιωσήφ Μ Κοέν ήτις και επραγμαΤΟΠΟlljθη αυθημερόν.

Κατά ταύτην ο κ. πρόεδρος ανεκοίνωσεν υμίν ότι έλαβεν την απόφασιν δοθέντος

του απαιτούμενου υπερβολικού ποσού δια την ανέγερση J Ν. Συναγωγής, να μην

κατεδαφίσει τους τοίχους ταύτης οίτινες κατά σχετικιjν γνωμάτευσιν του αρμοδίου

μηχανικού είναι αρκούντως ισχυροί, αλλ' επί αυτών να κτίσει την νέαν. Περιοριζομένης

ούτω της δαπάνης εις πεντιjκοντα περίπου εκατομμύρια μέρος της οποίας θα καλύψη εξ
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επιτοπίου εράνου ον είχεν ,Ίδη αρχίση και συλλέξη ποσόν δραχμών τριών περίπου

εκατομμυρίων επί προϋπολογιζόμενου παρά τούτου πέντε εκατομμυρίων.. »43.

Η Συναγωγή που καταστράφηκε από τους ισχυρούς σεισμούς το 1955.

Οι σεισμοί του 1955 κατέστρεψαν και τη νέα Συναγωγή. Στην ίδια θέση κτίστηκε

το 1960, επί προεδρίας του Ιωσήφ Σαμουήλ άλλη μικρότερη αντισεισμική Συναγωγιι

43Ανώνυμος,(( ΕβραϊΚ/7 Κοινότητα Βόλου», Χρονικά, τεύχος 142, Απρίλιος- Μάρτιος 1996, σελίδα 20.
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η οποία, λίγα χρόνια αργότερα με τη βοήθεια δωρεών, ανακατασκευάζεται

εmβλητική και μεγάλη περιλαμβάνοντας και το σχολείο Ταλμούδ Τορά.

4.3. Εβραϊκό νεκροταφείο

Το πρώτο εβραϊκό νεκροταφείο ήταν ένα μικρό απερίφρακτο οικόπεδο, στην οδό

Φιλικής Εταιρίας, στην περιοχή Αγίων Αναργύρων ή αλλιώς αποκαλούμενη

«Καπακλί». Περιελάμβανε λίγους παλιούς τάφους, αλλά και επιτύμβιες πλάκες εκ

των οποίων η μια ανήκει στους Ρίφκα-Μιρκάλε συζύγου Μεναχέμ Μωσσέ η οποία

αναφέρει ημερομηνία θανάτου 9.12.1866 καθώς και των Σάρρα Γιτσχάκ Φιλοσώφ με

χρονολογία θανάτου 10.11.1868. Το 1883 ο δήμος Βόλου αγόρασε οικόπεδο στον

Ξηρόκαμπο με σκοπό να ανεγερθεί εκεί το νέο νεκροταφείο της πόλης και ένα μέρος

του να παραχωρηθεί στους εβραίους και τους εναπομείναντες Οθωμανούς. Το 1889

το νεκροταφείο χωρίστηκε με πόρτες και τοίχους ώστε να διαχωριστούν το

χριστιανικό με το εβραϊκό και το μουσουλμανικό νεκροταφείο. Το 1912 ο δήμος

απέκτησε την οριστική κυριότητα του χώρου. Με την πάροδο του χρόνου ο χώρος

του νεκροταφείου κρίθηκε ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες της κοινότητας.

Έτσι το 1932 γίνεται παράκληση από την εβραϊκή κοινότητα προς το Δήμο για

παραχώρηση μέρους του οικοπέδου από το δημοτικό νεκροταφείο για την

εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας. Ο τότε δήμαρχος παραχώρησε αρχικά

μέρος του τουρκικού νεκροταφείου, το όποιο έμενε σε αχρηστία μετά την ανταλλαγή
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των πληθυσμών, έως ότου βρεθεί ένα μέρος. Οι Εβραίοι λόγω θρησκευτικών

πεποιθήσεων δεν ξεθάβουν τους νεκρούς τους, με αποτέλεσμα τα ταφικά μνημεία να

πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Το σημερινό νεκροταφείο έχει έκταση 4000τ.μ. και

περιλαμβάνει πάνω από 700 τάφους. Στο χώρο του νεκροταφείου έχουν γίνει μνημεία

και χώροι αναμονής με δωρεές από εβραϊκές οικογένειες. Στον χώρο των μνημείων,

μέσα σε μικρό κήπο, υπάρχει το μνημείο θυμάτων «Ολοκαυτώματος» που

περιλαμβάνει τα ονόματα όλων όσων εξοντώθηκαν από τους Ναζί. Το μνημείο αυτό

ανεγέρθηκε το 1989 με σχέδια της αρχιτέκτονα ΛουΙζας Κονέ. Επίσης υπάρχει

«αναμνηστική στήλη» εις ανάμνηση του αρχιραββίνου Μωϋσή Πέσαχ, τα οστά του

οποίου μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Κατά /καιρούς έγιναν αρκετά έργα αναμόρφωσης

του χώρου, διάδρομοι, μικροί κήποι και δενδροφυτεύσεις, αλλά και επισκευές σε

λ
. . . 44

πα ια μνημεια του χωρου .

5. Διατήρηση τηc:; ταυτότητάc:; τους

Η Ισραηλιτική κοινότητα Βόλου ανέκαθεν τηρούσε τα ήθη, έθιμα και τις

εβραϊκές γιορτές. Οι Ισραηλίτες είχαν ανεξάντλητη πίστη και η Συναγωγι1 ήταν πάντα

γεμάτη. Σε περιόδους γιορτών οι έμποροι και καταστηματάρχες κλείνανε τα

καταστήματά τους. Όλα τα χρόνια την θρησκευτική ατμόσφαιρα συνόδευε η μορφή

του αρχιραββίνου Πέσαχ, ο οποίος υπήρξε μέντορας και πατέρας όλων των Εβραίων

της Θεσσαλίας.

44ΡαφωΊλ ΦρεζlΊζ, (( Ισραηλιτικι] Κοινότητα Βόλου», Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ 53- 56
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Ραβίνος Μωυσιlς Πέσαχ

Κάθε γονιός και δάσκαλος υποχρεούται να διδάσκει στα νεότερα μέλη της

κοινότητας την θρησκεία και την ιστορία του λαού τους. Φίλοι και γνωστοί

συγκεντρώνονταν σε σπίτια και γιόρταζαν μαζί τις μεγάλες γιορτές. Οι νέοι της

κοινότητας ήταν πολλοί, όλοι μαζί συγκεντρώνονταν και δημιουργούσαν νέα

πράγματα, δραστηριότητες και συλλόγους. Μεγάλος αριθμός μαθητών φοιτούσε σε

σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ κάποιοι συνέχισαν και σε

ΠανεπισηΙμια. Γενικά υπήρξε μια πρωτοπορία από τους νέους στον αθλητισμό, στην

παιδεία και στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Από το 1916 μέχρι το 1930

αναπτύχθηκε σημαντική καλλιτεχνική δραστηριότητα στο Βόλο. Οι τότε ιδιωτικές

σχολές διοργάνωναν διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν

νέοι, Εβραίοι και μη. Την περίοδο εκείνη είχε αναπτυχθεί εξαιρετικά και το τοπικό

θέατρο. Στις διάφορες παραστάσεις αναφέρεται ότι συμμετείχαν ενεργά οι: ΆWa

Λεβιι, Σαλώμ Αβδελάς, Ρ. Κοέν, Ρ. Σακκή, Α. Αβδελά,Έλσα Σακκή, Έβελιν Σακκιι,

Μ. Αβδελάς,Ίρμα Λεβή, Α. Σακκή, Ρένα Αζούζ, Ροζίτα Κούλια, Φλώρα Κοέν, Awa

Κοέν, Έλσα Λεβή, Ματ. Λεβιι, Ρόζα Λεβή, Δαβίδ Ματαθίας, Μ. Σακκής, Σταματίνα

Αβδελά και Χα'ί'μ Κοέν
45

.

45Ραφαήλ Φρεζι1ς, «Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου», Επικοινωνία, Βόλος,2002,σελ 208-215
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Για τον ΧαΙμ Κοέν, που το όνομα του το συναντάμε σε πολλές παραστάσεις

διαθέτουμε αρκετές πληροφορίες. Στα τέλη του 19
0υ

αιώνα ήταν ένας από τους

πολλούς ταλαντούχους ισραηλίτες του Βόλου. Ήταν γόνος αριστοκρατικής

οικογενείας. Κατά τη διάρκεια της ζωής του εξελίσσεται σε άριστο μουσικό, συνθέτει

εμβατήριο γνωστό ως «μαρς Κοέν» που παιζόταν για πολλά χρόνια από τη

φιλαρμονική του Βόλου. Το 1934 γίνεται πρόταση στον Κοέν να σκηνοθετήσει την

αρχαία τραγωδία «Άλκηστις», για την οποία οι καλές κριτικές προέρχονταν όχι μόνο

από την πόλη του Βόλου αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα. Το τέλος για τον Κοέν

ήρθε στα στρατόπεδα της Γερμανίας το 1944.

Η εβραϊκή κοινότητα του Βόλου αριθμούσε το 1920 περίπου 2.000 άτομα που

στη συνέχεια μειώθηκαν λόγω της μετανάστευσης πολλών οικογενειών στο

εξωτερικό. Κατά τον ναζιστικό διωγμό (1939-1940) η κοινότητα έχασε 131 άτομα

(ένα ποσοστό μικρό σχετικά με κοινότητες άλλων περιοχών). Στα πρώτα αντι

εβραϊκά μέτρα των Γερμανών, που εκδηλώθηκαν τον Οκτώβριο του 1943, οι

περισσότεροι Εβραίοι με την βοήθεια της εκκλησίας, της εθνικής αντίστασης, της

πολιτείας αλλά και των συμπολιτών τους μπόρεσαν να διαφύγουν στα γύρω χωριά

και να σώσουν τον εαυτό και τις οικογένειες τους. Τον Μάρτιο του επόμενου χρόνου

όσα μέλη της κοινότητας συνελΙ1φθησαν από τους Γερμανούς στάλθηκαν αρχικά σε

στρατόπεδα συγκέντρωσης και στη συνέχεια σε στρατόπεδα εξόντωσης.

6. Σύλλογοι και Σωματεία Βόλου

«Η Ισραηλίτικη Νεολαία, συνέστησε ενταύθα ΣύJJ,ογον εις ον συνερχόμενοι

διέρχονται ωφελίμως και τερπνώς οι νέοι, τας ώρας αυτών.

Το παράδειγμα τούτον, θα ιίτο πολύ ευχάριστον, εάν και οι λοιποί νέοι (της

πόλεως μας) συνιίρχοντο και αντάλλασσαν τας ιδέας αυτών, ίνα μη απώληται εις

μάτην, χρόνος όστις, κατά το αληθές του αγγλικού λογίου είναι ΧΡιίμα»46.

Το 1900 ιδρύθηκαν φιλανθρωπικοί οργανισμοί και σύλλογοι της Ισραηλίτικης

Κοινότητας Βόλου όπως ο «ΑΒΑΑΘ ΡΕΙΜ», τον οποίο διαδέχτηκε το 1921 ο

Σύλλογος Αλληλοβοήθειας «ΑΓΟΥΝΤΑΤ ΑΧΙΜ». Το 1910 συστάθηκε ο

Σιωνιστικός Σύλλογος «ΠΑΟΛΕ ΣΙΩΝ» και λίγο αργότερα η Αδελφότης Κυριών

«ΟΖΕΡ ΝΤΑΛΙΜ». Ακόμη ήταν οργανωμένη και Αθλητική Ομάδα Νέων Εβραίων

46Ανώνυμος, «Φωνl7 του Λαού)), αριθμ.90/ 18.3 .1882, Βόλος, Ραφαήλ Φρεζ!lς, ((]σραηλΙΤ/ΚI7 Κοινότητα

Βόλου)), Επικοινωνία, Βόλος, 2002, σελ 108
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Βόλου η οποία ονομαζόταν «ΑΤΙΚΒΑ» ενώ στη συνέχεια μετονομάστηκε σε

«ΑΚΟΑΧ»47.

Στα πλαίσια λειτουργίας και για τη διευκόλυνση του έργου της, η Κοινότητα

διόρισε διάφορες Επιτροπές: Περιθάλψεως Ομήρων, Διανομών και Περιθάλψεως,

Κηδειών-Νεκροταφείου «Χεβρά Κεντοσσά», Σεισμοπλήκτων, Αναμόρφωσης του

Καταστατικού, Σχολική Επιτροπή, Πνευματικής Δράσης, Λέσχης-Κοινοτικού

Κέντρου, Εισφορών «Πέτσια», Συναγωγής.

Το 1949 συστήθηκε η Επιτροπή των Κυριών για ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς

αλλά και επιμορφωτικούς σκοπούς. Η λειτουργία της επιτροπής οφείλεται στην

πρωτοβουλία της αθηναίας Βικτωρίας Καμχή, η οποία μέσα από ομιλία της γέwησε

την επιθυμία για να συσταθεί μια τέτοιου είδους επιτροπή. Εξέχουσες οικογένειες

ανά γενιές που είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργικότητα της επιτροπής ήταν οι

Κάουφμαν, Μόλχο, Φρεζή, Πολίτη και Κοέν. Η επιτροπή αναλάμβανε πρωτοβουλίες

ώστε να εξασφαλίσει έσοδα για την εκπλήρωση των σκοπών της. Οργάνωναν

διάφορες συνεστιάσεις, εορταστικές εκδηλώσεις, παιδικές γιορτές και επιμορφωτικές

ομιλίες στις οποίες συμμετείχαν πολλές συμπολίτισσες. Μέσα από την επιτροπή των

κυριών εκδόθηκαν βιβλία που αφορούσαν τη ζωή του εβραϊκού πολιτισμού και άλλες

εκφάνσεις της.

Η ισραηλίτικη νεολαία είχε ιδρύσει σύλλογο στον οποίο συγκεντρώνονταν όλοι

οι νέοι της εβραϊκής κοινότητας Βόλου. Ο σύλλογος ονομαζόταν το Μέλλον - adid 

και είχε ως σκοπό την συγκέντρωση του νεανικού στοιχείου της κοινότητας καθώς

και την πνευματική και εθνική αγωγή των νέων ισραηλιτών. Πρόεδρος του

σωματείου «Το Μέλλον» ήταν ο Ιωσήφ Δαφφάς.

«Εις την σπανίαν πρωτοβουλίαν των Βολιωτών ισραηλιτών οφείλεται και η

ίδρυσις Εταιρείας σκοποβολής, ην επέσυρεν όμως, εις τον καταστρεπτικόν

" θ ' " 48
χειμμαρον, ο επε,ι. ων πΟ/.εμος» .

Μέσα πάλι από ενέργειες της νεανικής χορωδίας και μαντολινάτων «θεοδ.

Έρτσλ» του συλλόγου συγκέντρωναν χρηματικά ποσά49.

Η εβραϊκή νεολαία του Βόλου αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση για τις

υπόλοιπες εβραϊκές κοινότητες της χώρας. Και μικρότεροι σε ηλικία συμμετείχαν

ενεργά για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου. Το 1925 η Κοινότητα είχε αρκετά

47Ραφαήλ Φρεζής, «Ισραηλιτικι] Κοινότητα Βόλου», «Η Τράπεζα Βαρούχ», Επικοινωνία, Βόλος,2002,

σελ 68-71
48Ανώνυμος, «Φωνl] του Λαού», αριθμ.90/18.3.] 882, Βόλος, αριθμός φύλλου 7
49« lσραηλιτικl] Επιθεώρησις», τεύχος 1/1914

40



νέα σε ηλικία μέλη. Με πρωτοβουλία του Ρ. Δασκαλάκη συστάθηκε ο «Όμιλος των

Νέων Ιουδαίων» με σκοπό την μεταξύ τους αλληλογνωριμία, αλληλεγγύη, την

επιμόρφωση πάνω σε εβραϊκά θέματα και τον αθλητισμό. Λίγο αργότερα ιδρύθηκε

και αθλητική ομάδα «ΑΚΟΑΧ» που μετονομάστηκε σε «Αττικβά» με αρχηγό τον

Ζάχο Ιωνά Σακκι1. Η ομάδα πλαισιωνόταν από καλούς συνεργάτες και συναθλητές

που ήταν δυναμικοί και ελπιδοφόροι έφηβοι. Αρχικά οι προπον11σεις της ομάδας

γίνονταν σε ένα οικόπεδο που είχε παραχωρηθεί από τον Ηλία Σαμπεθάϊ. Υπήρχαν

δύο αθλητικές ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στα τοπικά πρωταθλήματα και μάλιστα

έπαιρναν και ικανοποιητική θέση στον πίνακα κατάταξης. Τα μέλη της ομάδας δεν

ήταν μόνιμα, συνεχώς ανανεώνονταν, καθώς πολλοί νέοι αναγκάζονταν να φύγουν

για σπουδές και άλλες υποχρεώσεις. Το παιδικό κέντρο «Αττικβά» αρχικά

στεγάστηκε οδό Κ. Καρτάλη-Γαλλίας) και αργότερα στην Κοινοτική Λέσχη (στην

οδό Ξενοφώντος). Παράλληλα οργανώθηκε και παιδική χορωδία που έδινε μία

ξεχωριστή νότα στις θρησκευτικές γιορτές της συναγωγής και συμμετείχε σε

διάφορες εκδηλώσεις υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας μουσικής Ερικκέτης

Μόχλο. Ανάμεσα στις διάφορες δραστηριότητες της εβραϊκής νεολαίας υπήρχε και το

καλλιτεχνικό στοιχείο. Οργάνωναν και ανέβαζαν θεατρικές παραστάσεις, εβραϊκού

ενδιαφέροντος, στη συναγωγή και στο κοινοτικό κέντρο. Μέσα στην πάροδο όλων

αυτών των χρόνων και παρά τις κακουχίες και τις αντίξοες συνθήκες θα πρέπει να

σημειωθεί πως η εβραϊκή νεολαία ήταν παρούσα σε κάθε πτυχή της Κοινοτικής ζωής.

Η πρώτη προσκοπική ομάδα Εβραίων «Μακκάμπι» ιδρύθηκε υπό την αιγίδα του

Σιωνιστικού συλλόγου «Παολέ Σιών» και μετά από μεγάλες ενέργειες των Σάμπυ,

Σαμπεθάι και Κοέν. Μέσα στο βιβλίο του Ραφαήλ Φρεζή, βρίσκουμε μαρτυρία του

Ζαχαρία Σακκή ο οποίος κάνει λόγο για την δημιουργία ομάδας βόλεϊ και την

συμμετοχή του σε τουρνουά:

«Μου άρεσε πολύ το βόλεϊ. Γύρω στα 1930-31 είχα δημιουργήσει μια αθλητικι]

ισραηλιτική ομάδα βόλεϊ μπολ, την Ατικβά (Ελπίδα), στην οποία ήμουν ο αρχηγός».

Και λίγο παρακάτω: «Πιjραμε μέρος στο πρωτάθλημα βόλεϊ και η Ατικβά αντιμετώπισε

μεταξύ άλλων και το Πρακτικό Λύκειο, το σχολείο μου. Μετά από αρκετά παιχνίδια,

τελικά η Ατικβά, εκείνη τη χρονιά, πήρε το πρωτάθλημαι»50

50Ζαχαρίας Σακκή, PαφαJlλ Φρεζής, ((Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλοω), Επικοινωνία, Βόλος, 2002
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7. Σημαντικέc; προσωπικότητεc; Εβραίων στο Βόλο

Σε αυτό το σημείο αξίζει να γίνει αναφορά στις τρεις μεγαλύτερες οικογένειες

Ισραηl ιτών της Εβραϊκής Κοινότητας Βόλου. Πρόκειται για τις οικογένειες

Σαπόρτα, Σακκή και Βαρούχ.

Η οικογένεια Σαπόρτα φεύγοντας με τον διωγμό των Εβραίων από την Ιβηρική

Χερσόνησο εγκαταστάθηκε τον 15° αιώνα στη Θεσσαλονίκη5Ι. Μάλιστα βρίσκουμε

στοιχεία συμμετοχής της στην Συναγωγή. Η οικογένεια ζούσε και

δραστηριοποιούνταν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη ασχολήθηκε

με το καπνεμπόριο και άνοιξε κατάστημα καπνού στην πόλη του Βόλου το β' μισό

του 190υ αιώνα, όταν η πόλη γνώριζε μεγάλη οικονομική και πληθυσμιακή

ανάπτυξη. Κατάφερε, το 1890, να ανοίξει εργοστάσιο καπνού στη Μάλτα και έτσι η

οικογένεια μοίραζε τη ζωή της μεταξύ των τριών πόλεων (Θεσσαλονίκης, Βόλου,

Μάλτας). Ο Ισαάκ Σαπόρτα είχε καταφέρει να έχει όλο το εμπόριο καπνού της

Αιγύπτου στα χέρια του. Αργότερα άνοιξε και εργοστάσιο καπνού στο Βόλο στο

οποίο εργάζονταν πάνω από 500 άτομα της ισραηλιτική κοινότητας αλλά και

• 52
ντοπιοι .

Άλλη μια μεγάλη και σημαντική οικογένεια για ολόκληρη την εβραϊκή

κοινότητα Βόλου ήταν η οικογένεια Σακκή53. Η οικογένεια αυτή καταγόταν από την

νότια Σικελία. Το 1890 μέλη της οικογένειας έφτασαν στον Βόλο, ο οποίος εκείνη

την περίοδο αναπτυσσόταν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η οικογένεια Σακκή

προήγαγε το εμπόριο ψιλικών στο εμπόριο υφασμάτων, ενώ διέθετε και

υποκατάστημα στην Αθι1να. Πολύ σημαντικός υπήρξε ο ρόλος της οικογένειας στην

Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου.

Η οικογένεια Βαρούχ εγκαταστάθηκε στο Βόλο το 1898. Μέχρι τότε

δραστηριοποιούνταν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ως υφασματέμποροι. Στο Βόλο

έγιναν συνέταιροι στην Τράπεζα «Βαρούχ-Σολομών-Λεβή» στα Τρίκαλα. Μέλη της

οικογενείας σπούδασαν και εργάστηκαν ως δάσκαλοι σε σχολεία. Επίσης η

οικογένεια άνοιξε δική της τράπεζα στην πόλη του Βόλου 54 .

51Ραφαήλ Φρεζής, «/σραηλιτικι] Κοινότητα Βόλου», Επικοινωνία, Βόλος,2002, σελ 204-205
521.K. Xassiotis, The Jewish CοιηιηunίtiesOf Southeastem ΕUΓΟΡe from the fιfteenth centu!)' to the end
οfWΟΓld waI" If, Thessaloniki 1997, σελ 476- 483
53 Ραφω1λ Φρεζής, «/σραηλιτικι] Κοινότητα Βόλου», Επικοινωνία, Βόλος,2002, σελ 205-207
54Ραφαήλ Φρεζής, «/σραηλιτικι] Κοινότητα Βόλου», Επικοινωνία, Βόλος,2002, σελ 207 & J 77-179
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8. Η εβραϊκή κοινότητα τηc: Λάρισας

------~--~~--_.~------- - --- ------

8.1. Η εβραϊκή συνοικία

Η Λάρισα, η μεγαλύτερη πόλη του Θεσσαλικού κάμπου, χnσμένη πάνω σnς δυο

όχθες του Πηνειού ποταμού, στο νοnανατολικό τμήμα της Θεσσαλικής πεδιάδας, από

την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα αποτέλεσε μεγάλο διοικηnκό και οικονομικό

κέντρο, όχι μόνο του νομού αλλά και ολόκληρης της Θεσσαλίας. Οι Εβραίοι της

Λάρισας έμεναν και μένουν μέχρι και σήμερα στη συνοικία «έξι δρόμοι» γνωστή και

ως «Εβραϊκά». Η συνοικία δεν είχε ποτέ την μορφή του γκέτο, όπως συνέβαινε σε

άλλες περιοχές, καθώς δεν είχε τείχη. Η εβραϊκή συνοικία βρισκόταν στο κέντρο της

πόλης, κοντά στη Συναγωγή και το σχολείο και σε άλλα κοινοnκά ιδρύματα.

Η παρουσία των Εβραίων στην περιοχή της Λάρισας υπολογίζεται από τον 5°

αιώνα μ.Χ, άποψη που ενισχύεται από τοπικό ανασκαφικό εύρημα κοντά στην

κεντρική πλατεία της πόλης με εβραϊκό σύμβολο, την επτάφωτη λυχνία ή αλλιώς

Μενορά. Το εύρημα χρονολογείται τον 1
0

μ.Χ αιώνα. Η πρώτη Μενορά

κατασκευάστηκε από καθαρό χρυσό και αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου (κεφ. 28

& 37). Κατά το πέρασμα των χρόνων η Μενορά αποτελεί σύμβολο που φέρουν

νομίσματα, βιβλία, μωσαϊκά και Συναγωγές τόσο εντός του Ισραήλ όσο και εκτός.

Σήμερα αποτελεί το εθνόσημο του κράτους του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Επαμ. Φαρμακίδη, «Από των πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού

και ιδία από του 70υ μ.Χ αιώνος, τόσον εν Ελλάδι γενικώς, ως και εν Λαρίση, υπήρχον

Ιουδαίοι ασχολούμενοι εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον, έχοντες κυριωτέραν
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εστίαν την Θεσσαλονίκην. Κοινότητες ιουδαίκαί υπιίρχον και εν Λαρίση και Ναυπάκτω

επίσης μετά τριών, εν εκατέρα των πόλεων τούτων, Συναγωγών».«Τρείς επίσης

συναγωγάς μετά !ουδωκής Κοινότητος στην Λάρισα» 55

Ο εβραϊσμός της Λάρισας αποτέλεσε πόλο έλξης και συγκέντρωσης του

Πανελλήνιου Ισραηλιτικού στοιχείου, είναι δε η τρίτη πολυπληθέστερη κοινότητα

μετά από αυτή της Θεσσαλονίκης και είναι ζωντανΙ1 για πάνω από 1900 χρόνια56 ,

όπως αναφέρουν περιηγητές και ιστορικοί που είχαν επισκεφτεί την Λάρισα και όπως

προκύπτει από αρχαιολογικά ευρήματα με εβραϊκά σύμβολα που βρέθηκαν σε

ανασκαφές της πόλης.

Η εβραϊκή κοινότητα της Λάρισας δέχτηκε κατά καιρούς Εβραίους από

Ουγγαρία, Πολωνία (τους λεγόμενους Εσκεναζίμ), από Ισπανία (τους Σεφαραντίμ)

και από Πελοπόwησο (τους ΜωραΙτι).

Οι Ισπανο-Εβραίοι αναμίχθηκαν με τους ομόθρησκούς τους της Λάρισας και

μετέδωσαν σ' αυτούς την κουλτούρα τους και τη γλώσσα, η οποία, με το χρόνο,

υπέστη παραφθορά, αλλά εξακολουθεί να ομιλείται ακόμη μέχρι σήμερα από τους

μεγάλους σε ηλικία, όλο όμως και λιγότερο και φαίνεται ότι σε μια-δυο γενιές θα

εκλείψει, καθώς οι νέοι δεν την μιλούν πια. Αλλά και οι Εβραίοι της Πελοποwήσου,

οι ΜωραΙτι, όταν εξερράγη εκεί η επανάσταση του Μωριά το 1821, έφυγαν και

διασκορπίστηκαν σ' όλα τα μέρη της Ελλάδας, κυρίως στη Θεσσαλία και βεβαίως

στη Λάρισα, στην οποία, κατά το ημερολόγιο του Αρχιραββίνου Μωυσή Πέσαχ,

εγκαταστάθηκαν 50 επώνυμες οικογένειες, οι οποίες και συγκρότησαν την

Αδελφότητα των Μωραϊτών, τη «Χεβρά Κεντοσά ΜοραΙτι» και βρισκόταν μέσα

στους κόλπους της Κοινότητας. Οι ΙσπανοΕβραίοι αναμίχθηκαν λοιπόν με τους

ομοθρήσκους τους, τους μετέδωσαν την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τη γλώσσα

τους και συνέβαλαν όχι μόνο στην εξέλιξη της Κοινότητας, αλλά και στην ανάπτυξη

ολόκληρης της πόλης. Στην αρχή ίδρυσαν ξεχωριστή κοινότητα στη Λάρισα, αλλά

αργότερα, με τη σωστή καθοδήγηση σοφών ραββίνων ενώθηκαν σε μία, που υπάρχει

μέχρι σήμερα.

Η κοινότητα αναπτύχθηκε σημαντικά τον 15° με 18° αιώνα και πήρε τον τίτλο

«Μάντρε ντ' Ισραέλ» (Μητέρα του Ισρωιλ), λόγω της καθιέρωσής της σαν κέντρο

μετανάστευσης.

55Επαμεινώνδας Φαρμακίδης, «Η Λάρισω> ,σελίδες 20-2 Ι

56 ΩραιοζίληΓεωργιάδου,((ΑΘλητικ/] και Πολιτιστικ/] δραστηριότητα των Εβραίων στη Θεσσαλία,

Μακεδονία και Θράκη», Μεταπτυχιακή Διατριβή Κομοτηνιl 2014
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Σύμφωνα με τις εντυπώσεις των περιηγητών της εποχής υπήρχε στη Λάρισα

σπουδαία εβραϊκή επιστημονική ανάπτυξη βασισμένη στην οικονομική άνθηση του

εβραϊκού στοιχείου. Τότε διέπρεψαν και σπουδαίοι Εβραίοι γιατροί. Επικεφαλής της

εβραϊκής παροικίας της Λαρίσης την εποχή εκείνη, ήταν οι ραβίνοι Γιακώβ Μποχώρ

Σολομών και Μωσέ Μπεν Σαμπετάι. Η κοινότητα διατηρούσε στενές σχέσεις και με

άλλες Εβραϊκές κοινότητες, της Θεσσαλονίκης, της Σμύρνης, της Αδριανούπολης

ακόμη και του Σεράγεβου. 57

Η απελευθέρωση της Λάρισας, στις 31 Αυγούστου 1881, βρήκε και τους

Λαρισαίους εβραίους στις επάλξεις, γιατί, και σ' αυτούς, η Τουρκοκρατία είχε

καταφέρει βαριά πλήγματα και η λΙ1ξη της σήμαινε γι' αυτούς την απαρχή μιας

καινούργιας ζωής. Όταν το 1881 η Λάρισα απελευθερώθηκε από τους Τούρκους

είχε 13.000 κατοίκους εκ των οποίων οι 2.200 ήταν Εβραίοι. Ο αρχηγός του

τουρκικού ζυγού, Χαλίλ, στις 31 Αύγουστου 1881 παρέδωσε την πόλη της Λάρισας

στον αρχηγό του απελευθερωτικού στρατού Ελλάδος. Οι Εβραίοι της πόλης

συμμετείχαν ενεργά στον εορτασμό για την απελευθέρωση της πόλης με εmκεφαλής

τους τον ραβίνο Συμεών Ααρών Πεσάχ58.

Την πόλη την νιώθουν και δική τους οι Εβραίοι και μοιράζονται με τους

υπόλοιπους πολίτες της Λάρισας χαρές και λύπες. Ορθοδοξία και Εβραϊσμός ενώνονται

και γιορτάζουν μαζί. Δίνουν τον ίδιο όρκο προς τον βασιλιά 59.

Στη Λάρισα τον Μάρτιο του 1897, στην ελληνοτουρκική σύρραξη που συνέβη

με την εισβολή ελληνικών στρατευμάτων σε οθωμανικό έδαφος κυκλοφόρησαν

φήμες σχετικά με την διπροσωπία των Εβραίων της περιοχής. Σε φυλλάδες της

τοπικής κοινότητας γράφτηκε ότι οι Εβραίοι προδίδουν την πατρίδα τους και ότι

αναπτύσσουν διπλωματικές σχέσεις με τους Τούρκους. Η υποταγή και η υποδοχή των

Εβραίων προς τον Τουρκικό ζυγό δημιούργησαν και συνέχισαν να συντηρούν ένα

αίσθημα οργής εναντίον τους από τους υπόλοιπους. Μετά την ομαλοποίηση της

κατάστασης η μνησικακία και η mκρία δημιουργούσαν προβλήματα στις σχέσεις των

διαφορετικών στοιχείων της κοινωνίας της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα της Λάρισας.

Όλη αυτήν την περίοδο εκδίδονται άρθρα στον τύπο που φημολογούν για τους

Εβραίους άσχημες πράξεις εναντίον του ελληνικού πληθυσμού και κράτους. Μάλιστα

57Μωυσή Έσδρα, «Εβραϊκή Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμα», εβραϊΚΙ1 κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ 23-25
58Βάσου Καλογιάwη, (( Οι Εβραίοι της Λαρίσης)), π. Χρονικά, έτος Ε, τχ. 45, Ιανουάριος 1982.σελ 3
59Μωυσή Έσδρα ((Εβραϊκιί Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμω), εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ 27
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μετά την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Ελλάδα στην Θεσσαλία

κυριαρχεί μια υστερία του πληθυσμού προς τους Εβραίους. Η Alliance Israelite

UniveIselle είχε προβλέψει που θα οδηγούσε όλη αυτή η προπαγάνδα των

εφημερίδων για τους Ισραηλίτες και τι αρνητικές επιπτώσεις θα είχε αυτή η

εκστρατεία για τους ισραηλίτες της Θεσσαλίας.

Από την πρώτη κιόλας μέρα της επανόδου της ελληνικής διοίκησης στη Λάρισα, το

πλήθος εκδήλωσε την εχθρότητα του προς τους Εβραίους. Δεν τολμούν να εμπορευτούν

και μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους εδώ και μια εβδομάδα. Όσοι, σε μια επίδειξη

θάρρους, διασχίζουν τους δρόμους και προσπαθούν ν' ανοίξουν τα μαγαζιά τους,

βρίζονται και ξυλοκοπούνται. Ένας φίλος μας φαρμακοποιός προσπάθησε να δώσει το

καλό παράδειγμα και άνοιξε το φαρμακείο του. Κακό του κεφαλιού του, διότι το

πλ,jθος του επιτέθηκε αμέσως και αναγκάστηκε να κλείσει το μαγαζί του. Ένας άλλος,

πηγαίνοντας στην αγορά να κάνει τα ψώνια του, ξυλοκοπήθηκε αγρία. Τα μαγαζιά ενός

πιλοποιού και ενός μανάβη που προσπάθησαν να μιμηθούν τον φαρμακοποιό

λεηλατιjθηκαν από το πλιjθος μπροστά στα μάτια των αρχών, που παριστάνουν ότι

θέλουν να αποκαταστιjσουν την τάξη, αλλά στην πραγματικότητα, με την αδιαφορία και

'λλ l' θ' 1 θ' , 60την ε ειψη κω,ης εΛησης, εν αρρυνουν τους κακοποιους .

Η κεντρική διοίκηση της Αθήνας έστειλε εντολή για την προστασία της

Κοινότητας και των περιουσιών των Ισραηλιτών. Η κυβέρνηση Θεοτόκη καθησύχασε

τους εβραίους της Θεσσαλίας όσον αφορά το μέλλον τους. Τον Φεβρουάριο του 1899

βγαίνει η τελική απόφαση του δικαστηρίου και οι κατηγορούμενοι Εβραίοι

αθωώνονται.

Αντισημιτικά επεισόδια, την ίδια περίοδο, δεν παρατηρήθηκαν μόνο στη Λάρισα,

αλλά και στο Βόλο, σε μικρότερη όμως ένταση, σε συνέχεια θα λέγαμε των μικρών

σχετικά επεισοδίων που διαδραματίστηκαν στην πόλη το 1889, ύστερα από μία

κατηγορία εναντίον των εβραίων για συκοφαντία του αίματος.61

Η Κοινότητα της πόλης διατηρούσε σε λειτουργία μία Γεσίβα (Ραβινικό

Κολλέγιο) και 7 συναγωγές, που είχαν ιδρυθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους και

υπήρχαν μέχρι λίγα χρόνια, πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Προπολεμικά, η

Κοινότητα αριθμούσε 1.120 μέλη, από τα οποία τα 726 διασώθηκαν στις γύρω

περιοχές, ενώ το 36% χάθηκε στα στρατόπεδαεξόντωσης.

608. Pierron, « Εβραίοι και Χριστιανοί στη εότερη Ελλάδα. Ιστορία διακοινοτικών σχέσεων από το

1821 ως το 1945», μτφρ. Γ. Σαρατσιώτης, Πόλις, σελ 43
61 Κ. E.FleIning, Ιστορία των EJJ"jνων Εβραίων... , ό. π., σ. 63.
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Αναθηματική στήλη στη μνήμη της Άννα Φρανκ

Μνημείο «Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής», που στήθηκε στην ομώνυμη πλατεία «Εβραίων»

Ο Δήμος Λάρισας προς τιμήν των Εβραίων που έπεσαν για την πατρίδα αλλά και

γι' αυτούς που χάθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αφιέρωσε το μνημείο

«Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής», που στήθηκε στην ομώνυμη πλατεία «Εβραίων» στο

κέντρο της πόλης. Ακόμη ο Δήμος τιμώντας το ολοκαύτωμα ανήγειρε με την

οικονομική ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
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αναθημαΤΙΚΙ1 στήλη στη μνήμη της τραγικής μορφής της Αwας Φρανκ σε άλλη

πλατεία της πόλης που πήρε και το όνομά της.

8.2 Επαγγελματική ενασχόληση των Εβραίων της πόλης

Οι Εβραίοι της Λάρισας ασκούσαν διάφορα επαγγέλματα για τον βιοπορισμό

τους, πολλά από τα οποία ήταν απαραίτητα για την ζωή του συνόλου της περιοχι1ς.

Τα συνηθέστερα επαγγέλματα με τα οποία ασχολούνταν οι Εβραίοι της Λάρισας

ήταν: έμποροι, καταστηματάρχες, τεχνίτες, αχθοφόροι, αμαξάδες, παλιατζήδες,

σακάδες (νερουλάδες), γυρολόγοι, δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και σαράφηδες

(αργυραμοιβοί που ασχολούνταν με χρηματικές συναλλαγές, ήταν κάτι σαν μικροί

τραπεζίτες και μεσίτες χρήματος).

Αξίζει, καθώς χαρακτηρίζουν την καθημερινή ζωή και δραστηριότητα της

εβραϊκής κοινότητας, να γίνει αναφορά σε κάποια από τα επαγγέλματα αυτά

αναλυτικά:

Φανοποιοί (τενεκετζήδες): ήταν σύνηθες επάγγελμα που οι Εβραίοι ασκούσαν

και ασκούν μέχρι και σήμερα. Ήταν οικογενειακό επάγγελμα, που κληροδοτούνταν

από πατέρα σε γιο. Κάποιοι από αυτούς ήταν οι: Δαβίδ Γιαμαλής, Μεναχέμ Μωυσής,

Λεών Α. Κοέν, Δαβίδ Μωυσής, Δαβίδ Αράρ, Αβραάμ Εδράς, ΧαΙμ Κοέν, Αλμπέρτος

Φ · 62
ρανσες .

Καροτσέρηδες (καραγωγείς): πρόκειται για σπουδαίο και ζωΤΙΚ11ς σημασίας

επάγγελμα. Η μεταφορά προϊόντων, εμπορευμάτων, πραγμάτων ακόμη και

προσώπων σε μικρές ή μεγαλύτερες αποστάσεις γίνονταν με αυτόν τον τρόπο για

αρκετά χρόνια. Κάποτε δημιούργησαν έναν συνασπισμό, κάτι σαν τα σημερινά

ΚΤΕΛ για συνεργατική μεταφορά. Έκαναν πολυήμερα ταξίδια από και προς την

Αθήνα μεταφέροντας ανθρώπους και εμπορεύματα, ακόμη και από το λιμάνι του

Βόλου. Μερικοί από αυτούς, ανάμεσά τους και Εβραίοι διέθεταν στόλο από κάρα και

στάβλους με την απαραίτητη αποθήκη και τροφή για τα ζώα τους. Καροτσέρηδες στη

Λαρισινή εβραϊκή κοινότητα Ι1ταν οι: Γιουδά Ααρών, Μπεράχας, Ισδραέλ Μπεχάρας,

Ισαάκ Ααρών Βενουζίου, Ααρών Σασών, Γιοσέφ Ταραμπουλούς63.

Σαμαράδες είναι αυτοί που κατασκευάζουν τα σαμάρια για τα γαϊδουράκια και

τα μουλάρια, που ήταν 'εργαλεία' δουλειάς και βοηθούσαν ως μέσο μεταφοράς. Τα

62ΜωυσήΈσδρα«ΕβραϊΚl7 Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμα», εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ76
63Μωυσή Έσδρα «ΕβραϊΚΙ7 Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμω>, εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ77
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σαμάρια ήταν κατασκευασμένα από φύλο, δέρμα και χόρτο. Εβραίοι σαμαράδες 11ταν

οι: Ισχά Ισραέλ Ταραμπουλούς, Ιακώβ Μουσιών Ζακάρ, Μουσιών Ζακάρ.

Έμποροι ζωοτροφών: οι έμποροι ζωοτροφών προμήθευαν όλο το χρόνο με τροφή

τους αμαξηλάτες για τα ζώα τους. Οι πιο συνηθισμένες τροφές για τα ζώα 11ταν το

σανό, το κριθάρι και το τριφύλλι. Τέτοιος εβραίος έμπορος ήταν ο Ναχμούλης Ιακώβ.

Χαμάληδες (αχθοφόροι)· τους συναντάμε και στην κοινότητα του Βόλου: άνδρες

με σαμάρι στην πλάτη μετέφεραν εμπορεύματα, άλλα πιο ελαφριά και άλλα πιο

βαριά, κάτι που εξαρτιόταν από τη σωματική διάπλαση του καθενός. Εκπρόσωποι

του επαγγέλματος ήταν ο ΧαΙμ Καλαμάρο και ο Αβραάμ Λεβιl.

Φορτοεκφορτωτές: φόρτωναν και ξεφόρτωναν στην πλάτη τους εμπορεύματα και

πράγματα τα οποία μετέφεραν από και προς τις αποθήκες. Εβραίοι φορτοεκφορτωτές

αναφέρονται οι: Ααρών Μισδραχής, Σαμουήλ Μισδραχής, Γιοσέφ Ζακάρ

Νερουλάδες (σακάδες): οι άνθρωποι αυτοί μετέφεραν νερό με βαρέλια πάνω σε

ρόδες που έσερναν άλογα. Έπαιρναν νερό από τον Πηνειό, που το αποθήκευαν σε

πήλινα πιθάρια και το μοίραζαν σε σπίτια και μαγαζιά. Οι νερουλάδες πληρώνονταν

με τον ντενεκέ. Εβραίος νερουλάς 11ταν ο Σιαλώμ Μωυσής.

Δημοτικοί υπάλληλοι: σε διάφορες ασχολίες του Δήμου αναφέρονται να

εργάζονται οι: Εσδράς Μωυσιις ως υπεύθυνος για το άναμμα των δημοτικών φώτων,

Ντάνιελ Γιαχμπές που εργαζόταν ως οδοκαθαριστής όπως και ο ΧαΙμ Αλγκάς64.

Σαράφηδες (αργυραμοιβοί): άνθρωποι που ασχολούνταν με τις χρηματιστικές

εργασίες της εποχής, κάτι σαν τους σημερινούς τραπεζίτες, με έδρα συνήθως στην

ύπαιθρο, σε πάγκους ή σε μικρά μαγαζάκια. Αντάλλασσαν χρήματα, αγόραζαν και

πουλούσαν νομίσματα και χρυσαφικά, διακινούσαν ξένα νομίσματα και δάνειζαν.

Μερικοί από αυτούς ήταν οι: Τσελεμπί Ραφαλάτσι Κοέν, Γιουδά Μουσιών Κοέν,

Αβραάμ Κοέν, Αβραάν Μπουρλά, Δαβίδ Πάρδο, Μουσιών Αβραάμ.

Παραγωγοί και πωλητές κρασιού: παρασκεύαζαν στα σπίτια τους κρασί,

τσίπουρο και ξύδι σε μεγάλα βαρέλια και εφοδίαζαν τα εβραϊκά και όχι μόνο σπίτια

όλο το χρόνο. Αυτοί ήταν οι: Οβαδία Σιμχά, Τσιλιμπόν ΧαΙμ Αράρ, Ισχάκ Μουσών

Μαγρίζο, Μουσιών Σαλβατώρ Αλγουστή.

Παλιατζήδες: αγόραζαν παλιά ρούχα, παπούτσια, σκεύη, μπουκάλια, σίδερα,

εξαρτήματα και άλλα και τα μεταπουλούσαν αυτούσια ή επιδιορθωμένα. Πολλοί

Εβραίοι έκαναν αυτό το επάγγελμα όπως οι: Συμεών Φράνσες, Μουσιών Φράνσες,

64ΜωυσήΈσδρα«Εβραϊκι] Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμω>, εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ78
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Συμεών Μαγρίζος, Ιακώβ Ραφαέλ Σουλτάν, Γιομτώβ Μάνο, Χαίμ Σαμπετάι

Σολομών, Δαβίδ Αβραάμ Καλαμάρ065"

Καπελάδες: κατασκεύαζαν λαϊκά καπέλα, τραγιάσκες, σκούφους, σχολικά

πηλίκια. Πουλούσαν έτοιμα καπέλα εμπορίου, κυρίως ψάθινα για τους χωρικούς, ενώ

για τους αστούς μπαγιασόνια, ρεπούμπλικες. Καπελάδες ήταν οι: Αβραάμ Σασών,

Σολομόν Αβραάμ Κοέν, Μπένιος Μιχαέλ Λεβής, Πάρις Λεβής, Λάζαρος Μωυσής

Φελλούς και άλλοι.

Γυρολόγοι: γυρνούσαν τις γειτονιές και τα χωριά με έναν μπόγο στον ώμο και

τόπια υφασμάτων. Πουλούσαν υφάσματα στα λαϊκά στρώματα καθώς και είδη

προίκας. Έβγαιναν σε πανηγύρια και παζάρια σε διάφορα μέρη και περιοχές. Τις

μέρες που διαρκούσε το παζάρι οι γυρολόγοι έμεναν σε παράγκες. Κάποιοι από

αυτούς ήταν οι: Λέων Μπενβενίστε, Ιακώβ Ισραέλ Φίς, Γαβριέλ Καλδερών, Δαβίδ

Γαβριέλ Καλδερών, Μωυσής Λεβής, Αβραάμ Ηλία Αλμπελανσής, Αλβέρτος Σακκής.

Φυσικά υπήρχαν και γυρολόγοι τροφίμων. Αυτοί γυρνούσαν, συνήθως το βράδυ, στις

πλατείες, στα νυχτερινά κέντρα, στα καφενεία, στους κινηματογράφους και γενικά σε

πολυσύχναστους χώρους. Σε χάρτινα χωνάκια πουλούσαν την πραμάτεια τους.

Συνήθως πουλούσαν πασατέμπο, στραγάλια, φιστίκια, αμύγδαλα και άλλα τέτοια.

Είχαν ένα τενεκεδένιο καλάθι με χωρίσματα ανάλογα με τα είδη που πουλούσαν.

Γυρολόγοι τροφίμων ήταν οι: Αβραάμ και Σαμουήλ Σολομών, Ιακώβ Μουσών

Μαγριζός, Ζακινός Νισήμ Μαγριζός και άλλοι66 .

Σίγουρα μπορούμε να εντοπίσουμε και άλλα επαγγέλματα, το ίδιο σημαντικά για

την καθημερινή ζωή στην πόλη της Λάρισας. Υπήρχαν μουσικοί στην μπάντα του

ΔΙ1μου όπως και στην στρατιωτική μπάντα. Υπήρχαν ποδηλατάδες, που

κατασκεύαζαν και συντηρούσαν τα ποδήλατα, το συχνότερο μέσο μεταφοράς. Ακόμη

υπήρχαν καπνέμποροι, παπλωματάδες, μπαουλάδες, τσαγκάρηδες, μπακάληδες,

μανάβηδες, κρεοπώλες, ξυλουργοί και σκουπάδες (αυτοί κατασκεύαζαν σκούπες για

μαγαζιά και νοικοκυριά).

Κλείνοντας την ενότητα των επαγγελμάτων διαπιστώνουμε πως μεταξύ τόσο

διαφορετικών πόλεων όπως ο Βόλος και η Λάρισα, οι δύο κοινότητες συγκλίνουν σε

πολλά σημεία. Μέλη τους ασκούν κοινά επαγγέλματα ή επαγγέλματα που φέρνουν σε

επαφή μεταξύ τους τις δυο αυτές πόλεις. Και στις δυο περιπτώσεις οι Εβραίοι μέσω

65Μωυσή"Εσδρα «Εβραϊκή Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμα», εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ79
66ΜωυσήΈσδρα «Εβραϊκή Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμα», εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ82
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των επαγγελμάτων που ασκούν επωμίζονται το ρόλο του διαμεσολαβηΤ11, του

ενδιάμεσου, που αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ χριστιανών και ισραηλιτών. Όλοι τους

γνώριζαν την ελληνική γλώσσα και μπόρεσαν να αφομοιωθούν και να αναπτύξουν

καλές σχέσεις με τους ντόπιους.

9. Η εκπαιδευτική πορεία των Εβραίων της Λάρισας

9.1. Σχολεία και εκπαίδευση των Εβραίων

Η ισραηλίτικη κοινότητα της Λάρισας διαθέτει δικό της ιδιωτικό σχολείο το

οποίο συστάθηκε και λειτουργεί από το 1881 έως σήμερα. Οι μαθητές του έχουν

αναπτύξει μεγάλη πολιτισμική δραστηριότητα, με εκδηλώσεις και δραστηριότητες

εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων,

συμμετοχή σε θερινές κατασκηνώσεις, επισκέψεις στο Εβραϊκό Μουσείο

Θεσσαλονίκης. Ακόμη το σχολείο διοργάνωσε σχολικές γιορτές και αθλητικές

επιδείξεις.

Το 1868 η Alliance Israelite Universelle ίδρυσε στη Λάρισα σχολείο. Αιτία για

την δημιουργία της σχολής στη Λάρισα ήταν η πρωτοβουλία μελών της κοινότητας

Εβραίων του Βόλου. Διευθυντής του σχολείου ήταν ο Αβραάμ Bloch. Η πρώτη

χρονιά λειτουργίας της σχολ11ς της Αλλιάνς πήγε πολύ καλά. Στη δεύτερη, όμως,

χρονιά γράφτηκαν μαθητές και άλλων θρησκευμάτων, γεγονός που προκάλεσε τις

διαμαρτυρίες πολλών γονέων, οι οποίοι μάλιστα εκφράσανε τη δυσαρέσκεια τους

στα Κεντρικά της Αλλιάνς. Ο μεγάλος αριθμός μαθητών καθιστούσε τη συμβίωση

δύσκολη και η έλλειψη βιβλίων ανάγκαζε πολλούς απ' αυτούς να μελετούν από τα

ίδια βιβλία. Οι εύποροι -κυρίως σεφαραδίτες- έστελναν τα παιδιά τους για σπουδές

στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί υπήρχε η θρησκευτική σχολή "Ταλμούδ Τορά" και

μάθαιναν τις προσευχές, την εβραϊΚΙ1 ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα67 . Το σχολείο της

Αλλιάνς άρχισε έτσι να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και έγιναν

προσπάθειες για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Το σχολείο της Αλλιάνς και η θρησκευτική σχολή «γεσίβα» Τ11ς Λάρισας

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πνευματική ζωή της κοινότητας και το ενδιαφέρον

σχετικά με τον Σιωνισμό.

67Ραφαήλ Φρεζή, « Το Εκπαιδευτικό έργο των Σχολών ALLlANCE ISRAELITE UNIVERSELLE»,
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, 2000, σελ 17-19
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Πνευματικό κέντρο Λάρισας.

Στη Λάρισα λειτουργεί δημοτικό σχολείο της εβραϊκής κοινότητας από το 1881

μέχρι και σήμερα. Η λειτουργία του ξεκίνησε με τον νόμο ΑΙΓ του 1881. Σήμερα

λειτουργεί ως αμιγώς εβραϊκό, προϋπόθεση για το οποίο ήταν ότι εκτός από τα

ελληνικά μαθήματα θα διδάσκονταν και μαθήματα για την εβραϊκή γλώσσα και

ιστορία.

52



Πρόκειται για το 8° Δημοτικό σχολείο Λάρισας. Είναι ένα από τα δημόσια

εβραϊκά σχολεία που υΠΙ1ρξαν στην Ελλάδα. Οι δάσκαλοι του σχολείου Ι1ταν έλληνες

δημόσιοι υπάλληλοι. Το σχολείο μέχρι το 1928 στεγάστηκε στις αίθουσες της

«Ταλμούδ Τορά» και αργότερα στο προαύλιο της Συναγωγής. Το 1931 χτίστηκε νέο

κτίριο, σύγχρονο για την εποχή του, στη σημερινή οδό Σκαρλάτου Σούτσου, το οποίο

παραχωρήθηκε από την Κοινότητα στην σχολική εΠΙΤΡΟΠΙ1 που συστάθηκε με σκοπό

την ανέγερση του σχολείου. Στο σχολείο, πέρα των υπολοίπων, δίδαξαν και μέλη της

Εβραϊκής Κοινότητας Λάρισας68. Το σχολείο Ι1ταν διώροφο με μεγάλες αίθουσες

διδασκαλίας, αποθήκη, και γραφεία. Γρήγορα λειτούργησε εξατάξιο δημοτικό

σχολείο τριθέσιο.

Σε αυτό φοιτούσαν 49 μαθητές και πραγματοποιούνταν αξιόλογες

δραστηριότητες. Εξαιτίας του μικρού αριθμού μαθητών εφαρμοζόταν το σύστημα της

συνδιδασκαλίας δυο τάξεων για την εβραϊκή εκπαίδευση με θετικά ωστόσο

αποτελέσματα. Το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου προέβλεπε τέσσερις ώρες

διδασκαλίας την εβδομάδα για τις τάξεις Α' έως Ε' και πέντε ώρες για την ΣΤ

δημοτικού. Οι μαθητές διδάσκονταν την εβραϊκή θρησκεία, γλώσσα και ιστορία αλλά

και εβραϊκά τραγούδια και χορούς. Κάθε Σάββατο γιορτάζουν το Όνεγκ Σαμπάτ. Οι

γιορτές και οι τελετές οργανώνονται και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εβραϊκές

, 69
γιορτες .

68Μωυσή 'Εσδρα «Εβραϊκι] Κοινότητα Λάρισας. πριν και μετά το Ολοκαύτωμω), εβραϊκι1 κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ 142-150
69Ανώνυμος, « Η Εβραϊκι] Εκπαίδευσις εις το σχολείον Λαρίσης)), π. Χρονικά, έτος Α, αρ. φ. 7, Αθήναι,

Δεκέμβριος] 960,σελ. 3
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Η διδασκόμενη ύλη σε ό,τι αφορά την διδασκαλία της θρησκείας περιλαμβάνει

ανάλογα με την τάξη: ειδικές ευλογίες, την σημασία και την ιστορία των εορτών,

διηγήσεις από την Τορά, παιδικό Σεμάχ, ανάγνωση και ερμηνεία των καθημερινών

προσευχών, τους νόμους σχετικά με το Σάββατο και τις γιορτές και άλλα. Παρόμοια

σειρά τηρείται και για την διδασκαλία της ιστορίας του εβραϊκού έθνους όπως και την

εβραϊκή γλώσσα. Τις δαπάνες του κοινοτικού σχολείου Λάρισας καλύπτει κατά 60%

ΚΙΣ και κατά 40% η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας.

Τα έξοδα για να κτιστεί το σχολείο καλύφθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους

από την Λαρισινή Εβραϊκή Κοινότητα καθώς και με δωρεές από Εβραίους της

Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. Η επιτροπή που συστάθηκε για την ανέγερση του

σχολείου πραγματοποίησε έρανο προς όλες τις κοινότητες εντός και εκτός του

Ελλαδικού χώρου προκειμένου να συνεισφέρουν στα έξοδα της ανέγερσης. Μικρές

χορηγίες έγιναν και από τον Δήμο Λάρισας.

10. Η Δραστηριοποίηση και η ενασχόληση των Εβραίων σε συλλόγους και

οργανισμούς

10.1.Επιτροπές και Σύλλογοι

Μέσα από την ίδρυση επιτροπών και ιδρυμάτων η Λαρισινή Εβραϊκή

Κοινότητα, ακολουθώντας το καταστατικό της, προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους
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και τους σκοπούς της σχετικά με την οικονομική, θρησκευτική και πνευματική

ανάταση, αλλά και την κοινωνΙΚ11 ένταξη και αφομοίωση των μελών της.

Οι επιτροπές εκλέγονται από τα αρμόδια σώματα της Κοινότητας, από το

Διοικητικό Συμβούλιο και από τον πρόεδρο της Κοινοτικής Συνέλευσης. Οι

κυριότερες επιτροπές σύμφωνα με το καταστατικό της Κοινότητας είναι:

1) Η Ανωτέρα επί της Παιδείας Επιτροπή

2) Η Επιτροπή για την Περίθαλψη των Απόρων (<< Μπικούρ Χαλίμ»)

3) Η επί των Συναγωγών Επιτροπή

4) Η Επιτροπή Νεκροταφείου και Ταφής Νεκρών (<<Χεβρά Κεδοσά»)

5) Η Επιτροπή των Εκτιμητών για την Επιβολή της Υποχρεωτικής Εισφοράς

(<<Πέτσια» )

Οι παραπάνω επιτροπές αποτελούνται από τρία έως δώδεκα άτομα. Τα άτομα

αυτά λειτουργούν με βάση κανονισμούς και συμβουλές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε κοινότητα είχε δημιουργήσει μέσα στα χρόνια ιδρύματα και συλλόγους.

Κάποια από τα σωματεία δημιουργήθηκαν για να δώσουν λύση σε θέματα που

προέκυψαν τόσο προπολεμικά όσο και μεταπολεμικά. Βέβαια τα σωματεία αυτά δεν

λειτουργούν σήμερα.

Ένα από αυτά είναι «Το Φιλόπτωχο Σωματείο των, εν Θεσσαλονίκη, Θεσσαλών

Ισραηλιτών «ΟΖΕΡ ΝΤΑΛΙΜ». Το καταστατικό του με άρθρα 39, ψηφίστηκε από τη

Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών την 13 Μαίου 1917, εγκρίθηκε από το

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με τη 385/1917 απόφαση του και καταχωΡιΊθηκεμε αυτόν

τον αριθμό. Τα ιδρυτικά μέλη που συνέταξαν και το καταστατικό ήταν οι: Ισαάκ Α.

ΣακκιΊς, Ισαάκ Μωυσής, Χαϊμ Φιλοσώφ, Ιωσήφ Μ Σίδης, Σαμoυιjλ Α. Κοέν, Σολομόν

Αμπραβανέλ, Ισαάκ ΦαραζιΊς και ΖαχαρίαςΓιαχμπές»70.

Οι σκοποί της σύστασης αυτού του Συλλόγου ήταν η συναδέλφωση των μελών

της Κοινότητας, η όμοια υποστήριξή τους, η βελτίωση της κοινωνικής θέσης τους

αλλά και γενικότερα η βελτίωση των συνθηκών ζωής τους, καθώς και η παροχή

ιατρικής περίθαλψης των μελών της Κοινότητας και η παροχή φαρμάκων σε

οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Σε ακραίες περιπτώσεις και εφόσον το επέτρεπε ο

70Μωυσή Έσδρα «ΕβραϊΚΙ7 Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμα», εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ 140
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προϋπολογισμός του ταμείου ενίσχυαν οικονομικά όσους ζούσαν κάτω από το όριο

της φτώχειας.

Το Σωματείο Λαρίσης «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ» 17 ΣύJλoγoς «ΑΓΟΥΤΑΘ ΑΧΙΜ»

συστάθηκε στη Λάρισα το 1932 με την απόφαση 97/1932/3-3 Πρωτοδικείου Λάρισας

και με αριθμό καταχώρησης 275/1932. Ιδρυτές του 17ταν οι: Ιωσl7φ Σ. Μισδρσχής και

Μπένιος Ισδρά. Το πρώτο Διοικητικό ΣυμβούλlO αποτελούνταν από τους: Αβραάμ Σ.

Κοέν πρόεδρο, Ισαάκ Ισκινατζή αντιπρόεδρο, Αβραάμ Δ. ΜισδραΧΙ7 γενικό γραμματέα,

Αβραάμ Ν. Μπέγα ταμία και μέλη Αβραάμ Φιλοσώφ, Ισαάκ Ταραμπουλούς και Αβραάμ

Ηλ. Αλχανάτη7l.

Σκοπός του Σωματείου ήταν η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της κοινότητας

και η προστασία των συμφερόντων τους, ενώ ανέπτυξε και φιλανθρωπικό έργο και

βοηθούσε άπορες οικογένειες και άτομα που είχαν ανάγκη, οικονομική, ηθική,

ιατρική και κάθε είδους άλλη.

Η σύσταση των παραπάνω συλλόγων μαρτυρά την ύπαρξη οικογενειών και

ατόμων που είχαν οικονομικά προβλήματα και που ζούσαν κάτω από το όριο της

φτώχιας, με μεγάλη ανάγκη την βοήθεια των συνανθρώπων για την επιβίωση τους.

Ταυτόχρονα όμως και στην προκειμένη περίπτωση συνάγεται το συμπέρασμα πως

έχουμε μια Κοινότητα δεμένη που νοιάζεται για τους συμπολίτες της, αλλά και γενικά

γίνεται φανερό το δέσιμο που έχουν οι μεταξύ τους Κοινότητες Εβραίων τόσο εντός

όσο και εκτός Ελλαδικού χώρου 72.

10.2. Σιωνιστικός Σύλλογος Λάρισας

Ο Σιωνιστικός Σύλλογος Λάρισας διοργανώνει συνέδρια και τουρνουά πινγκ

πονγκ και άλλων αθλημάτων. Η Κοινότητα με τις διάφορες εmτροπές, με το

Σιωνιστικό Σύλλογο, που υπάρχει από το 1906 και με το τμήμα εολαίας της

δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, διοργανώνει θρησκευτικές, πνευματικές και

κοινωνικές εκδηλώσεις, που δεν περιορίζονται μόνο στα πλαίσια της Κοινότητας,

καθώς οι Λαρισινοί Εβραίοι, με όλες τις άξιες διοικήσεις τους συμμετέχουν ενεργά

στη ζωή της πόλης και διατηρούν άριστες σχέσεις με τους συμπολίτες τους

Χριστιανούς.

71Μωυσή Έσδρα «ΕβραϊΚΙ7 Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμω>, εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ 140
72Μωυσή Έσδρα «ΕβραϊΚΙ7 Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμα», εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ141
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Εξέχουσα προσωπικότητα της κοινότητας αποτέλεσε ο Μωυσής Εσκενάζυ,

σημαντικός μουσικός που ίδρυσε την πρώτη μουσικοχορευΤΙΚ11 σχολή της Λάρισας.

Στο χώρο της σχολής πραγματοποιήθηκαν πολλές παραστάσεις, εσπερίδες, χοροί

αλλά και πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων.

Οι Ισραηλίτικες Κοινότητες Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας

υπάγονται όπως όλης της χώρας στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Το εβραϊκό

στοιχείο της Θεσσαλίας υπήρξε ζωντανό και τα επιτεύγματά του ωφέλημα για το

γενικό σύνολο. Στις εκδηλώσεις του Θεσσαλικού εβραϊσμού πρωτοπορεί η

κοινότητα της Λάρισας με επικεφαλής την κυρία Μιμή Φελούς, η οποία οργάνωσε

εκδηλώσεις όπως: Έκθεση Ισραηλινού Πανεπιστημίου, ανέγερση μεγαλοπρεπών

λαϊκών πολυκατοικιών αλλά και ιδιωτικό δημοτικό σχολείο, το οποίο έκανε δωρεά

στο ελληνικό κράτος73.

Στο Μουσικό και Λαογραφικό τομέα σημαντική ήταν η συμβολή των Εβραίων

της Θεσσαλίας που μας προσέφεραν αισθηματικές μπαλάντες που τραγουδιούνται

εδώ και 200 χρόνια.

Την Κοινότητα της Λάρισας διοίκησαν σε όλες τις εποχές άνθρωποι, που ο

καθένας τους συνέβαλε στην ανάπτυξή της. Σήμερα η ΣυναγωγΙ1 λειτουργεί με το

ραβίνο κύριο Ηλία Σαμπετάι, κάθε Παρασκευή βράδυ με ενεργή συμμετοχή των

παιδιών του σχολείου, Σάββατο πρωί και φυσικά σε όλες τις εβραϊκές γιορτές.

11.Η παρουσία τους στο 'Χώρο

11.1. Καταστατικό Κοινότητας

Η Εβραϊκή Κοινότητα Λάρισας, υπάρχει και λειτουργεί ως Θρησκευτικό

Σωματείο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Μέσα από μία σειρά νόμους και

τροποποιήσεις η Εβραϊκή Κοινότητα Λάρισας υπάγεται στη δικαιοδοσία του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πριν το 1933 η Κοινότητα λειτουργούσε

σύμφωνα με τις διατάξεις του όμου 2456/1920, στα πλαίσια των νόμων της

Ελληνικής πολιτείας, όπως και κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας

λειτουργούσε σύμφωνα με διατάξεις της οθωμανικής διοίκησης.

Κάθε ελληνική εβραϊκή κοινότητα έχει τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες της

καθώς και διαφορετικά ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Εξαιτίας των παραπάνω κατέστη

73 Βάσου Καλογιάwη «Οι Εβραίοι της Θεσσαλίας», εφημερίδα «Ελευθερία», 28/8/1957 και

«Χρονικά», τόμος 27, τεύχος 193 & τόμος 29, τεύχος 206
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αναγκαία η θέσπιση διατάξεων έτσι ώστε να υπάρξει ένας ξεχωριστός Καταστατικός

Κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο θα λειτουργεί η κάθε κοινότητα. Έτσι

δημιουργήθηκε και ο κανονισμός της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας που ισχύει

από το 1933 έως σήμερα.

Οι σκοποί της κοινότητας που ισχύουν μέχρι και σήμερα είναι οι εξής:

Πλην του κυρίου σκοπού της, που είναι η επαγρύπνηση για την ελεύθερη και πιστι]

εκπλήρωση των θρησκευτικών καθηκόντων και υποχρεώσεων, υπό την αιγίδα και

προστασία των νόμων του Κράτους, που επιβάλλονταν στους οπαδούς της εβραϊκής

θρησκείας, αποσκοπεί:

1) στην συν-αδελφοποίηση των μελών της, ώστε με κοινή συνεννόηση και προσπάθεια

να επιδιώξουν την εκτέλεση κοινωφελών έργων, που αφορούν στην περίθαλψη και

αρωγή των μελών που έχουν ανάγκη και

2) στην ηθικι] και υλική, κατά το δυνατόν, υποστήριξη κάθε ωφέλιμης πρωτοβουλίας,

που θα στοχεύει στην εξυπηρέτηση εθνικών αναγκών, στην ανύψωση του ηθικού,

πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της και στην προαγωγή των εβραϊκών

γραμμάτων και της εβραϊκιίς παιδείας, ενώ κανονίζει θέματα οικονομικά,

προϋπολογισμών, εισφορών, εκλογικών διαδικασιών, συνθέσεων διοικήσεων,

δ
' , 74

ιοικητικων οργανων κ. α. .

11.2. Η Λαρισινή Εβραϊκή Συναγωγή

Στη Λάρισα οι χώροι θρησκευτικής λατρείας καθώς και οι Συναγωγές

κατασκευάστηκαν κατά την ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο. Τον 160 αιώνα όταν

έφτασαν στην πόλη οι Ισπανο Εβραίοι Σεφαραντίμ δημιούργησαν μια δική τους

κοινότητα και Συναγωγή βασισμένη στο ισπανικό τυπικό. Το τυπικό αυτό επικράτησε

των υπολοίπων που υπήρχαν στην πόλη. Οι περισσότερες από τις Συναγωγές που

υπήρχαν στην πόλη καταστράφηκαν με την μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την πόλη

της Λάρισας το 1857. Εξαιτίας του καταστροφικού γεγονότος οικοδομείται η

Συναγωγή Μιδράς η οποία προϋΠ11ρχε της καταστροφής, ενώ το 1860 ανεγείρεται η

Συναγωγή «Ετς Χαγίμ» (Δέντρο της Ζωής) που είναι και η νεότερη και η μόνη που

διασώζεται και λειτουργεί μέχρι και σήμερα75 .

74Μωυσή Έσδρα ((Εβραίκl] Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμα», εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ 139
75 Εσδρά Μωυσή ((Εβραίίο] Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμα», εβρα"ίΚΙ1 κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ 115
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Η εβραϊκή Κοινότητα Λάρισας διατηρούσε σε λειτουργία 7 συναγωγές, που

είχαν ιδρυθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους και υπήρχαν μέχρι λίγα χρόνια, πριν

τον τελευταίο πόλεμο. Στα τέλη του 19
0υ

αιώνα στη Λάρισα λειτουργούν τέσσερις

από αυτές. Αυτές είναι:

1) Ιερά Συναγωγή «Ετς Χαγίμ» (1860)

2) Μικρά Συναγωγή «Μισδράς» (μέχρι Β' ΠΠ)

3) Η Συναγωγή των Σεφαραντίμ

4) Η Συναγωγή του Τσελεμπή Δαβίδ Σακκή (ιδιωτική)

5) Η Συναγωγή του Τσελεμπή Αβραάμ Σαμπετάι (ιδιωτική)

6) Η Συναγωγή του Τσελεμπή Σαλώμ Χακίμ (ιδιωτική)

7) Η Συναγωγή του Ταλμούδ Τορά (ιδιωτική)

«Ετς Χαγίμ» (το δέντρο της ζωής)

«Ετς Χαγίμ»

Η Συναγωγή «Το Δέντρο της Ζωής» βρίσκεται στην καρδιά της εβραϊκής

συνοικίας, μεταξύ των οδών Κύπρου και Κενταύρων. Κτίστηκε το 1860. Για τα

έξοδα της ανέγερσής της έγινε πανελλήνιος έρανος μεταξύ των Εβραίων εντός

Ελλάδας, δωρεές όμως έγιναν και από Εβραίους του εξωτερικού. Η Συναγωγή είναι

χτισμένη σε οικόπεδο που προέρχεται από δωρεά ενός πλούσιου εβραίου, του

Τσελεμπή Ελγιά Κοέν. Υπεύθυνοι για τις εργασίες ανέγερσης της Συναγωγής ήταν οι

Οβαδίας Μπαντάφ και Χαιμ Ιτσχάκ Αλχανάτης, εργασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν
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το φθινόπωρο του 1860. Ανά τα χρόνια έγιναν διάφορες προσθ11κες και επισκευές

συντΊιρησης, τα έξοδα των οποίων καλύπτονταν από τα μέλη της ίδιας της

κοινότητας αλλά και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας. Η

σημαντικότερη συνέβη μετά τον πόλεμο, καθώς οι Γερμανοί την χρησιμοποίησαν για

στάβλο.

Η ΣυναγωγΙ1, λόγω αλλοιώσεων της συνοικίας μέσα στο χρόνο, είναι ορατή από

μακριά. Πρόκειται για ένα μεγάλο ορθογώνιο ισόγειο κτήριο το οποίο αποτελείται

από μία μεγάλη αίθουσα προσευχής, με υπερυψωμένο γυναικωνίτη στη δυτική

πλευρά. Η στέγη της είναι ξύλινη με κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Εξωτερικά το

οικοδόμημα εμφανίζεται απλό χωρίς καμία ιδιαίτερη διακόσμηση. Η απλότητα

υπερισχύει και στο εσωτερικό της Συναγωγής, της οποίας η διαρρύθμιση και

διακόσμηση ακολουθούν τους κανόνες της Ιουδαϊκής θρησκείας. Το φως μέσα στο

χώρο είναι φυσικό χάρη στα πολλά παράθυρα και τους φωταγωγούς που ανοίγονται

'λ ,76
σε ο ο το χωρο .

Δίπλα στη Συναγωγή υπήρχε το Μεγάλο Ιεροδικείο Θεσσαλίας «Μπεθ-Ντιν»,

του οποίου πρόεδρος διετέλεσε για πολλά χρόνια ο σοφός ραβίνος Συμεών Πέσαχ.

Στον ίδιο χώρο βρισκόταν και η κοινοτική βιβλιοθήκη με ανεκτίμητης αξίας παλιά

δερματόδετα βιβλία, παπύρους και σπάνια κειμήλια, που όλα λεηλατήθηκαν από τους

Γερμανούς. Για τις ανάγκες των πιστών της η Κοινότητα διέθετε και «Τέβιλά»

(θρησκευτικό λουτρό).

«Μιδράς»

Η Συναγωγή «Μιδράς» βρισκόταν στην οδό Παπακυριαζή. Ιδρύθηκε από τον

Σαλώμ Χακίμ, ο οποίος Ι1ταν ένας από τους πλουσιότερους εβραίους της Λάρισας. Η

συναγωγή καταστράφηκε κατά την μεγάλη πυρκαγιά του 1857, ανοικοδομήθηκε

αμέσως μετά και λειτούργησε μέχρι τον Β' π.π .. Όταν η Συναγωγή κατεδαφίστηκε

το οικόπεδο πουλήθηκε από την Κοινότητα για την εξασφάλιση χρημάτων. Ήταν

χτισμένη σε σεφαραδίτικο τύπο. Ήταν ένα ισόγειο πλινθόκτιστο ορθογώνιο κτίριο. Η

κύρια πύλη της Συναγωγής βρισκόταν επί τις οδού Σκαρλάτου
77

.

«Σεφαρντίμ»

76Μωυσή ΆΕσδρα «Εβραϊκl] Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμω), εβραϊκιl κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ ] 16-120
77Μωυσή Έσδρα «Εβραϊκή Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το Ολοκαύτωμω), εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ 124
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Η Συναγωγή αυτή λειτουργούσε τον 190 αιώνα στην πόλη της Λάρισας. Δεν

γνωρίζουμε τον τόπο και τον χρόνο της ίδρυσης της78.

Ανώνυμη Συναγωγή

Μια ακόμη Συναγωγή βρισκόταν επί της οδού Ταγματάρχου Βελισσαρίου , της

οποίας την ονομασία δεν γνωρίζουμε. Αυτή η Συναγωγή έπαψε να λειτουργεί πολύ

πριν τον Β'Π.Π .. Ήταν ισόγειο κτίσμα πολύ απλό και λιτό. Άλλη μια Συναγωγή της

οποίας το όνομα δεν γνωρίζουμε είναι αυτή στις όχθες του Πηνειού κοντά σε κάποιο

τζαμί της περιοχής.79

11.3. Εβραϊκό νεκροταφείο Λάρισας

Το εβραϊκό νεκροταφείο Λάρισας βρισκόταν στην περιοχι1 της Νεάπολης.

Λειτούργησε μέχρι το 1900 και τότε καταστράφηκε από κατακτητές, ενώ μέχρι τότε

είχε ζωή 500 χρόνων. Από τότε το εβραϊκό νεκροταφείο μεταφέρθηκε σε μια έκταση,

δίπλα στο χριστιανικό νεκροταφείο, η οποία αγοράστηκε από την Εβραϊκή κοινότητα

της Λάρισας. Για τις ανάγκες των νεκρών η κοινότητα διαθέτει ειδική αίθουσα από το

1973, η οποία βρίσκεται μέσα στην Συναγωγή. Η περίπτωση αυτή του νεκροταφείου

είναι όμοια με αυτή του νεκροταφείου της κοινότητας του Βόλου,

78ΜωυσΙ1 'Εσδρα ((Εβραϊκι, Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το ΟλοκαύτωμωJ, εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ124
79Μωυσή Έσδρα ((Εβραϊκι, Κοινότητα Λάρισας, πριν και μετά το ΟλοκαύτωμωJ, εβραϊκή κοινότητα

Λάρισας 2000, σελ 125
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12. Συμπεράσματα

Η παρουσία των Εβραίων στην περιοχή της Θεσσαλίας υπήρξε μακραίωνη.

Αρχαιολογικά ευρήματα και μαρτυρίες περιηγητών μαρτυρούν την ύπαρξη του

εβραϊκού στοιχείου στη Λάρισα και το Βόλο ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή. Κατά την

Οθωμανική περίοδο το εβραϊκό στοιχείο ενισχύθηκε από την έλευση Εβραίων από

περιοχές της Ευρώπης όπου βίωσαν διωγμούς. Αντίστροφα πάλι, σε περιόδους

έξαρσης του αντισημιτικού πνεύματος και κατά τον 19° και κατά τον 20° αιώνα το

εβραϊκό στοιχείο αποδυναμώθηκε και συχνά αναγκάστηκε να μετακινηθεί σε άλλες

περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Οι Ισραηλίτες της Λάρισας και του Βόλου έζησαν μαζί με τους χριστιανούς

κατοίκους των πόλεων και συμμετείχαν τόσο στα ιστορικά γεγονότα της περιόδου

όσο και στην οικονομική πορεία των πόλεων τους, προσφέροντας την πείρα τους, την

εργατικότητά τους και την αξιοσύνη τους.

Ασχολήθηκαν κυρίως με το εμπόριο και επαγγελματικά έπαιξαν το ρόλο του

διαμεσολαβητή μεταξύ διαφορετικών εθνικών στοιχείων. Συναντούμε Εβραίους σε

όλα τα οικονομικά και κοινωνικά επίπεδα, πάντοτε όμως βασική έγνοια των

κοινοτήτων τους υπήρξε η οικονομική ανάταση των μελών τους και η βοήθεια προς

τα πιο αδύναμα μέλη. Πολλές εβραϊκές οικογένειες διέπρεψαν στο οικονομικό

στερέωμα της Λάρισας και του Βόλου και αναδείχθηκαν σε σημαντικούς

οικονομικούς παράγοντες, όχι μόνο των κοινοτήτων τους, αλλά και ολόκληρης της

πόλης τους.

Βασική τους μέριμνα υπήρξε πάντοτε, αφενός η διατήρηση των παραδόσεων,

των ηθών και των εθίμων και η διαφύλαξη της εθνικής και θρησκευτικής τους

ταυτότητας και αφετέρου η κοινωνική ένταξη και αφομοίωση και η αλληλεπίδραση

με τους υπόλοιπους συνδημότες τους. Επένδυσαν στη μόρφωση των παιδιών τους,

ώστε να λάβουν, γαλλική παιδεία, αλλά και ως γνΙ1σιοι Ισραηλίτες να γνωρίσουν την

εβραϊκή γλώσσα και να υιοθετήσουν την εβραϊκή θρησκεία και κουλτούρα. Έχοντας

ως ιδανικό τη διατήρηση της εθνικής και κυρίως της πολιτισμικής και θρησκευτικής

τους ταυτότητας ίδρυσαν σχολεία, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και

οργανώσεις και συναγωγές. Έχοντας ως στόχο τη γόνιμη αλληλεπίδραση με τους

υπόλοιπους δημότες συμμετείχαν ενεργά στην πολΙΤΙΚ11, πολιτιστική και κοινωνική

ζωή των πόλεων τους.
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