Η εβραϊκή ιστορία της Θεσσαλονίκης μέτρι την εισβολή της γερμανικής
Wehrmacht, τον Απρίλιο τοσ 1941
Ομιλία ηης Μαρίας Καβάλας, διδάζκοσζας ζηο Τμήμα Πολιηικών Επιζηημών ηοσ ΑΠΘ ζηην
εκδήλωζη «Σαλόνικα – Αναμνήζεις ηης ταμένης ‘Ιεροσζαλήμ ηων Βαλκανίων’», ποσ
οργανώθηκε από ηο Ίδρσμα Χάινριτ Μπελ Ελλάδας και ηο ζύλλογο Respect for Greece ζηις 25.
Ασγούζηοσ 2018 ζηο Μοσζείο Εσρωπαϊκών Πολιηιζμών ηοσ Βερολίνοσ ζηο πλαίζιο ηοσ
πολιηιζηικού μήνα αθιερωμένοσ ζηη Θεζζαλονίκη (9.8.-9.9. 2018).
Δβξαίνη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη από ην 2ν αηώλα π.Υ. θαη ε παξνπζία ηνπο
ζπλερίζηεθε θαη ζηε δηάξθεηα ηεο Ρσκατθήο θαη ηεο Βπδαληηλήο πεξηόδνπ (Δβξαίνη
Ρνκαληώηεο). Ωζηόζν, ην 1492 ζεκεηώζεθε ε κεγάιε έμνδνο ησλ Δβξαίσλ από ηελ Ιβεξηθή
Υεξζόλεζν, νη νπνίνη κε δηάηαγκα ησλ θαζνιηθώλ βαζηιέσλ Φεξδηλάλδνπ θαη Ιζαβέιιαο
[δηάηαγκα ηεο Αιάκπξα] είραλ ππνρξεσζεί λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πεξηνρή, αλ δελ
εθρξηζηηαλίδνληαλ. Γησγκέλνη νη εθαξαδίηεο (από ηελ Ιζπαλία) θαη ιίγν αξγόηεξα νη
Μαξάλνο (από ηελ Πνξηνγαιία) θηλήζεθαλ αλαηνιηθά θαη κεγάινο αξηζκόο ηνπο
εγθαηαζηάζεθε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Άιισζηε ζηελ Κεληξηθή Δπξώπε ήδε από
ην 1431 ε ζύλνδνο ηεο Βαζηιείαο πνπ απνζθνπνύζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αηξεηηθώλ είρε
επηθπξώζεη ηνλ ρσξηζκό Δβξαίσλ θαη ρξηζηηαλώλ κέζα ζηελ ίδηα πόιε θαη άηππα ηε
δεκηνπξγία γθέην. Η Θεζζαινλίθε είρε ήδε θαηαθηεζεί από ηνπο Οζσκαλνύο ην 1430. Λόγσ
ησλ βηαηνηήησλ είρε εγθαηαιεηθζεί από ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό (ρξηζηηαλνί, Δβξαίνη θ.ά.) θαη
κεηαβιεζεί ζε κηα κηθξή πόιε ησλ 7.000 θαηνίθσλ. Μεηά ην 1453 θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο, νη Οζσκαλνί πξνεηνίκαζαλ έλα ζρέδην ελίζρπζεο ησλ πόιεσλ, νη
νπνίεο είραλ ππνζηεί κεγάιεο θαηαζηξνθέο ιόγσ ησλ πνιέκσλ. Γη’ απηόλ ην ιόγν, ν
νπιηάλνο Βαγηαδήη Β΄ άλνημε δηάπιαηα ηηο πύιεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο γηα ηνλ
εκπνξηθό πιεζπζκό ησλ εθαξαδηηώλ πνπ ζα κπνξνύζε λα θέξεη ηηο λέεο νηθνλνκηθέο ηάζεηο
ηεο επνρήο, ηνλ εκπνξηθό θαπηηαιηζκό, ζηηο παξεθκαζκέλεο πόιεηο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη
ηεο Κώλ/πνιεο. Ο πιεζπζκόο ηεο Θεζζαινλίθεο απμήζεθε ζε 20.000 ςπρέο από ην 1493
έσο ην 1536.
Οη εθαξαδίηεο αξρηθά ήξζαλ ζε κηθξνζπγθξνύζεηο κε ηηο ληόπηεο κηθξέο θνηλόηεηεο ησλ
Ρνκαλησηώλ θαη ησλ ιίγσλ Αζθελαδί Δβξαίσλ ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξώπεο πνπ
είραλ εγθαηαζηαζεί από ην 14ν ζηε Βαιθαληθή ρεξζόλεζν. ηαδηαθά νη δηαθνξέο
ακβιύλζεθαλ θαη ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εθαξαδηηώλ ήηαλ εθείλα πνπ ππεξίζρπζαλ
ζηηο πεξηνρέο όπνπ εγθαηαζηάζεθαλ.
Πνιύ ζύληνκα ε Θεζζαινλίθε έγηλε γλσζηή σο «Ιεξνπζαιήκ ησλ Βαιθαλίσλ» θαη «Μεηέξα
ηνπ Ιζξαήι» όρη κόλν ιόγσ ηνπ κεγάινπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ αιιά θαη ιόγσ ηεο
πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ξαβηληθώλ ζρνιώλ θαη βηβιηνζεθώλ πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ θαη ησλ responsorum. Ο 16νο αηώλαο ήηαλ ε ρξπζή επνρή ησλ Δβξαίσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζηελ Κ. Δπξώπε κέζα ζηελ νμεία πόισζε θαζνιηθώλ θαη
πξνηεζηαληώλ ε παιαηά «εβξατθή ζπλνηθία» ησλ επξσπατθώλ πόιεσλ κεηαηξεπόηαλ ζε
ζεζκνζεηεκέλν γθέην κε ηείρε θαη κε πύιε πνπ έθιεηλε ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ
αξρόλησλ ηεο πόιεο. Σν 1620 ε εβξατθή θνηλόηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο αξηζκνύζε ζρεδόλ
30.000 κέιε θαη είρε πιήξε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. Ο 17νο αηώλαο ζηε Θεζζαινλίθε
ζεκαηνδνηήζεθε από ην θίλεκα ηνπ Sabbetai Tzvi ηνπ νπνίνπ νη δηδαζθαιίεο, νη πξνθεηείεο,
νη ηζρπξηζκνί όηη είλαη ν Μεζζίαο, δηέζπαζαλ ηε ζπλνρή ηεο θνηλόηεηαο ηεο πόιεο θαη
πξνθάιεζαλ αλαηαξαρέο. Ο Sabbetai ζπλειήθζε από ηηο νζσκαληθέο αξρέο θαη αλαγθάζηεθε
λα αζπαζηεί ην Ιζιάκ. Οη νπαδνί ηνπ ηνλ αθνινύζεζαλ θαη απνηέιεζαλ ηνπο Νηνλκέ
(Dönme) ηεο Θεζζαινλίθεο.
Οη παξαπάλσ αλαηαξαρέο ηεο θνηλόηεηαο, ε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο επνρήο θαη πνιιέο θπζηθέο
θαηαζηξνθέο είραλ σο απνηέιεζκα κηα πεξίνδν εζσζηξέθεηαο θαη παξαθκήο πνπ
ζπλερίζηεθε κέρξη ηα κέζα ηνπ 18νπ αηώλα, ελώ ηα Βαιθάληα εηζέξρνληαλ ζηελ επνρή ηνπ
δηθνύ ηνπο δηαθσηηζκνύ, ησλ κεγάισλ ηδεώλ, ησλ εζληθώλ-αζηηθώλ επαλαζηάζεσλ, ησλ
εζληθώλ θξαηώλ θαη ηεο θαηαξξένπζαο Οζ. Απηνθξαηνξίαο. Η ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ
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1821 είρε νδεγήζεη ζε επαλαζηαηηθό θίλεκα ελαληίνλ ησλ Οζσκαλώλ θαη ζηε Θεζζαινλίθε.
Ωζηόζν, ε θαηαζηνιή, νη θπιαθίζεηο, νη βαζαληζκνί, νδήγεζαλ ζε απνηπρία ην θίλεκα. Ο
επαλαζηαηηθόο αγώλαο επηθεληξώζεθε ζηε λόηηα Διιάδα θαη θαηέιεμε ζηελ αλαγλώξηζε ηεο
αλεμαξηεζίαο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ην 1830 θαη ζηε ζπλαθόινπζε «αιπηξσηηθή» πνιηηηθή
ηνπ ζε πεξηνρέο κε ειιεληθνύο πιεζπζκνύο.
Πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, ε Θεζζαινλίθε θπξηαξρνύληαλ από ηελ επηζπκία γηα
δπηηθνπνίεζε πνπ επηθξαηνύζε ηελ επνρή εθείλε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Οζσκαλνί
αμησκαηνύρνη, Δβξαίνη θαη Έιιελεο έκπνξνη θαη επηρεηξεκαηίεο ζπζπεηξώζεθαλ ζηελ
εθζπγρξνληζηηθή πξνζπάζεηα. ε απηό ζπλέβαιε θαη ε άθημε από πην λσξίο ησλ Ιηαιώλ
Δβξαίσλ (Αιαηίλε, Μνδηαλό), νη νπνίνη έθεξαλ νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή αλαγέλλεζε
ζηελ θνηλόηεηα κε ηελ ίδξπζε ηεο «Alliance Israelite Universelle» ην 1873 θαη ηελ θνζκηθή
παηδεία. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Tanzimat ην 1856, ν γαιινπξσζηθόο πόιεκνο ην 1870, ν
Ρσζνηνπξθηθόο ην 1877 θαη ν ειιελνηνπξθηθόο ην 1897, είραλ κεηαηξέςεη ηελ πόιε ζε
θέληξν ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη αλεθνδηαζκνύ θαη νδήγεζαλ ζε κηα άλεπ
πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθή αλαδσπύξσζε θαη ζε κηα ζεηξά πνιύ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο,
πνπ άιιαμαλ ηελ εηθόλα ηεο πόιεο.
Σν ίδην δηάζηεκα ζηελ Κ. Δπξώπε ηα ηείρε ησλ γθέην άξρηζαλ λα θινλίδνληαη θαζώο πιένλ,
θάησ από ηνλ αζηεξηζκό ηνπ θαπηηαιηζκνύ, ηα παιαηά ζηεγαλά παξαρσξνύζαλ ηε ζέζε ηνπο
ζηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνύζε ε κηζζσηή εξγαζία θαη ε αλαγθαία κεηαθίλεζε θαη
πξνζαξκνγή ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Μεηά ηηο θηιειεύζεξεο επαλαζηάζεηο ηνπ 1848 θαη ηε
δηαδηθαζία ηεο ρεηξαθέηεζεο ζηαδηαθά ηα επξσπατθά γθέην άξρηζαλ λα θαηαξγνύληαη:
ζύληνκα όκσο νη ειεύζεξνη, σο πξνο ηνλ ηόπν πιένλ ηεο δηακνλήο ηνπο Δβξαίνη, δηαπίζησζαλ
όηη ζηε ζέζε ηνπ παξαδνζηαθνύ αληηζεκηηηζκνύ θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο πξνθαηάιεςεο, λέεο,
πην «πνιηηηθέο» πξνθαηαιήςεηο θαη ερζξόηεηεο ηνπο έθαλαλ θαη πάιη αλεπηζύκεηνπο, ίζσο
πεξηζζόηεξν από πξηλ. Ο θπιεηηθόο αληηζεκηηηζκόο κε ηνλ Βίιρεικ Μαξ, ηα πνγθξόκ ζηελ
ηζαξηθή Ρσζία θαη ην ζησληζηηθό θίλεκα, ε εβξατθή εζληθή ηδέα, έθαλαλ δπλακηθά ηελ
εκθάληζε ηνπο αιιά αθόκε δελ επεξέαδαλ ηελ θνηλόηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο.
Φηάλνληαο ζηνλ 20ό αηώλα, ε Θεζζαινλίθε ήηαλ κηα πόιε κε ζρεδόλ 160.000 θαηνίθνπο κε
62.000 Δβξαίνπο, 46.000 Οζσκαλνύο κνπζνπικάλνπο θαη 40.000 Υξηζηηαλνύο. Τπήξραλ
αθόκε Γπηηθνί, Βνύιγαξνη θαη Αξκέληνη.
Οη κνπζνπικάλνη είραλ εγθαηαζηαζεί από θαηξό ζην ιόθν κέρξη ηελ Αθξόπνιε (Άλσ Πόιε),
θαζώο ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο ήηαλ θαιύηεξν, αιιά θαη γηα ιόγνπο θνηλσληθνύ θύξνπο.
Η δσή ηνπο ήηαλ νξγαλσκέλε γύξσ από ην ηδακί. Οη αζρνιίεο ηνπο ήηαλ θπξίσο αγξνηηθέο,
κε εμαίξεζε ηηο θάζηεο ησλ θξαηηθώλ αμησκαηνύρσλ, ησλ αμησκαηηθώλ ηνπ ζηξαηνύ θαη ησλ
γαηνθηεκόλσλ, από όπνπ μεπήδεζαλ νη εγέηεο ηεο επαλάζηαζεο ησλ Νενηνύξθσλ.
Καηεθνξίδνληαο από ηελ Αθξόπνιε ζην Ληκάλη, ν δηαβάηεο πεξλνύζε ζηαδηαθά από ην
παξαδνζηαθό ζην κνληέξλν κε ηηο ζηνέο, ηηο ππαίζξηεο αγνξέο θαη ηα κεγάια ηεκέλε από ηε
κηα θαη από ηελ άιιε θάπνηα θηίξηα ηξαπεδώλ, θαη ην εθζπγρξνληζκέλν από ην 1870 ιηκάλη.
Οη εβξατθέο ζπλνηθίεο θαη ηα θαηαζηήκαηα κε μύιηλα θπξίσο νηθήκαηα ππεξηεξνύζαλ
αξηζκεηηθά ζην θέληξν ηεο πόιεο, θνληά ζηε ζάιαζζα, ζηε ζεκεξηλή πιαηεία Αξηζηνηέινπο,
ελώ ππήξραλ απηνί ηεο Καιακαξηάο ζηα αλαηνιηθά ηεο πόιεο θαη ηνπ Βαξώλνπ Υηξο, ζηα
δπηηθά, θαζώο θαη 32 εβξατθέο ζπλαγσγέο θαη κηθξόηεξνη νίθνη πξνζεπρήο ζε όιε ηε
Θεζζαινλίθε. Σν ιηκάλη έζθπδε από δσή. Αληερνύζε παληνύ ε ιαληίλν, ε ζεθαξαδίηηθε
δηάιεθηνο. Η εβξατθή θνηλόηεηα αξηζκνύζε πεξίπνπ 9.000 θνξηνεθθνξησηέο, ρακάιεδεο,
βαξθάξεδεο. Γηέζεηε αθόκε κηθξνπσιεηέο, κηθξνβηνηέρλεο, ππαιιήινπο θαη κηθξεκπόξνπο,
ελώ νη έκπνξνη θαη ηξαπεδίηεο ηεο δηέζεηαλ ην ζεκαληηθόηεξν πνζνζηό ηεο πόιεο ζε αθίλεηα.
Από ηελ άιιε, ζην νηθνλνκηθό θέληξν ηεο πόιεο, θπξίαξρνη ειιεληθνί πιεζπζκνί
εκθαλίδνληαλ ζην Φξαγθνκαραιά θαη ζηελ πεξηνρή λνηηναλαηνιηθά ηεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο
νθίαο αιιά ππθλνθαηνηθεκέλεο ήηαλ θαη νη ζπλνηθίεο πνπ βξίζθνληαλ απνκνλσκέλεο κέζα
ζηνπο κνπζνπικαληθνύο καραιάδεο, ελώ αλάκεζα ζηηο εβξατθέο ζπλνηθίεο βξίζθνληαλ νη πην
αξαηνθαηνηθεκέλεο ειιεληθέο. Ήηαλ έκπνξνη θαη επαγγεικαηίεο, αιιά θαη θαηώηεξα
ζηξώκαηα παιαηώλ θαηεζηξακκέλσλ επί νζσκαληθήο θπξηαξρίαο κηθξντδηνθηεηώλ. ε όιε
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ηελ πεξίνδν πξηλ από ην 1913, ήηαλ πνιύ έληνλε ε ειιεληθή εζληθηζηηθή πξνζπάζεηα κέζσ
ηνπ ειιεληθνύ πξνμελείνπ, ησλ ειιεληθώλ εθεκεξίδσλ θαη ζρνιείσλ αιιά θαη ησλ
νηθνλνκηθώλ πξαθηόξσλ πνπ πξνζπαζνύζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ εβξατθή νηθνλνκηθή ηζρύ. Ο
Μαθεδνληθόο Αγώλαο (1904-1908) αλέδεημε ηνλ έληνλν αληαγσληζκό αλάκεζα ζε Έιιελεο,
Βνύιγαξνπο θαη Σνύξθνπο γηα ηα εδάθε ηεο Μαθεδνλίαο, ελώ ε λεσηεξηθόηεηα έπαηξλε ηε
κνξθή αλάπηπμεο θηλεκάησλ κέζα ζηελ πόιε.
Σν θίλεκα ησλ Νενηνύξθσλ ηνπ 1908 από ηε Θεζζαινλίθε αλέηξεςε ηνλ νπιηάλν Αβδνύι
Υακίη Β΄ θαη θαηαιάγηαζε ηηο εληάζεηο θαζώο αξρηθά, ελέπλεπζε έλαλ αέξα εθζπγρξνληζκνύ
θαη ηζόηεηαο. Ωζηόζν, ζύληνκα ε πνιηηηθή ηνπο ππέξ ηνπ ηνπξθηζκνύ θαζώο ην ηδενιόγεκα
ηνπ νζσκαληζκνύ θαηέξξεε κπξνζηά ζηε ζπξξίθλσζε ηεο απηνθξαηνξίαο, απνκάθξπλε
νξηζηηθά ηηο εζλόηεηεο από απηό. Πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή (1909), από ηνπο θόιπνπο ηεο
πνιππιεζνύο εβξατθήο εξγαηηθήο ηάμεο ηεο Θεζζαινλίθεο, αλαδύζεθε ε νζηαιηζηηθή
Οκνζπνλδία Δξγαηώλ κε εβξαίνπο, ρξηζηηαλνύο θαη κνπζνπικάλνπο εξγάηεο, γλσζηή σο
"Federation" κε εγέηε ηνλ Αβξαάκ Μπελαξόγηα, πνπ απνηέιεζε κία από ηηο πην ζεκαληηθέο
κνξθέο ηνπ ειιεληθνύ ζνζηαιηζηηθνύ θηλήκαηνο θαζώο ην 1918 σο επηθεθαιήο ηεο
Federation ππήξμε έλαο από ηνπο ζπληδξπηέο ηνπ νζηαιηζηηθνύ Δξγαηηθνύ Κόκκαηνο
Διιάδνο (.Δ.Κ.Δ., 1924 Κ.Κ.Δ.).
Καη ελώ ν Μεγάινο Αζζελήο θαηέξξεε θαη νη κεγάιεο δπλάκεηο δηαθσλνύζαλ γηα ην κέιινλ
ηεο Θεζζαινλίθεο, ε Διιάδα έιαβε κέξνο ζηε βαιθαληθή ζπκκαρία πνπ θήξπμε πόιεκν ζηελ
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Μεηά ηνλ α΄ βαιθαληθό πόιεκν (1913), ε Θεζζαινλίθε έγηλε
θνκκάηη ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Απηή ε κεγάιε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλαθαηάηαμε
νδήγεζε έλα πνζνζηό Δβξαίσλ (800 κεγαιέκπνξνη θαη θεθαιαηνύρνη θαη πεξίπνπ 500
ηερλίηεο, μπινπξγνί θαη ρηίζηεο) ζε κεηαλάζηεπζε ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο, ελώ15.000 κνπζνπικάλνη άθελαλ επίζεο ηα ζπίηηα ηνπο. Με ην μέζπαζκα
ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηνλ επηέκβξην 1915 δπλάκεηο ηεο Entente (300.000 μέλνη
ζηξαηηώηεο) απνβηβάζηεθαλ θαη ζηξαηνπέδεπζαλ ζηε Θεζζαινλίθε, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ
ηνπο γηα ην Μαθεδνληθό κέησπν θαη κε ηελ άδεηα ηνπ πξσζππνπξγνύ Δι. Βεληδέινπ, ε νπνία
δόζεθε ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Βνπιήο (θίλεκα Δζληθήο Άκπλαο, Δζληθόο Γηραζκόο). Ο
εξρνκόο θαη ε παξακνλή ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ αξρηθά ηόλσζαλ ηελ νηθνλνκία ηεο. Η
καθξόρξνλε παξνπζία ηνπο, σζηόζν, έθεξε αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ, ρσξίο λα
κεηαβάιιεηαη ε ζπλαιιαγκαηηθή αμία ηεο δξαρκήο. Μέζα ζ’ απηό ην θιίκα βξήθε ηελ πόιε ε
ππξθαγηά ηνπ 1917.
Η θσηηά θαηέζηξεςε ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο, 3.900 καγαδηά, 14.200
λνηθνθπξηά, θαη άθεζε άζηεγνπο 73.448 θαηνίθνπο, 52.000 από ηνπο νπνίνπο ήηαλ Δβξαίνη. Ο
επαλαζρεδηαζκόο ηεο πόιεο ζηόρεπε ζηνλ εθζπγρξνληζκό αιιά θαη ζηελ ειιελνπνίεζή ηεο.
Ο εβξατθόο ραξαθηήξαο ηεο πόιεο άιιαδε. Η ρσξηθή πεξηζσξηνπνίεζε ζήκαηλε ζαθέζηαηα
θαη νηθνλνκηθή πεξηζσξηνπνίεζε, γηα ηνπο εβξαίνπο ηδηνθηήηεο ηνπ θέληξνπ. Βέβαηα, ε
θνηλόηεηα θαη Δβξαίνη κεγαινεπηρεηξεκαηίεο ζηε ζπλέρεηα αγόξαζαλ γε ζην θέληξν, όκσο, νη
θησρνί Δβξαίνη ηνπ θέληξνπ εμνβειίζηεθαλ ζηα αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηεο πόιεο, εθεί όπνπ
ιίγν αξγόηεξα εγθαηαζηάζεθαλ θαη νη θησρνί πξόζθπγεο. Μέρξη ηηο παξακνλέο ηνπ β΄ π. π. ε
γεσγξαθία απηή δελ είρε αιιάμεη. Δπεηδή από ηελ ππξθαγηά επιήγεζαλ όια ηα κηθξά εβξατθά
πηζησηηθά θαηαζηήκαηα, απνδπλακώζεθε θαη ν εβξατθόο ηξαπεδηηηθόο ηνκέαο ζε αληίζεζε κε
ηνλ ειιεληθό, πνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 ήηαλ πηα ν θπξίαξρνο. Οη λέεο νηθνλνκηθέο
δπζρέξεηεο νδήγεζαλ 3.000-4.000 Θεζζαινληθείο Δβξαίνπο, πνπ αληηπξνζώπεπαλ θεθάιαηα
120 εθ. θξάγθσλ, λα κεηαλαζηεύζνπλ ζην Παξίζη. Σν ζησληζηηθό θίλεκα άξρηζε λα απνθηά
δπλακηθή ζην εζσηεξηθό ηεο θνηλόηεηαο ηαπηόρξνλα κε ηνπο θνκκνπληζηέο.
Ο Μεζνπόιεκνο ήηαλ κία πεξίνδνο αληηζέζεσλ θαη πξνζαξκνγώλ γηα ην ζύλνιν ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο, κία πεξίνδνο κεηάβαζεο ηδηαίηεξα κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή
(1922), ην ηέινο ηεο Μεγάιεο Ιδέαο θαη ηελ έιεπζε 1 εθ. πξνζθύγσλ ζηε ρώξα. Γηα ηελ
θνηλσλία ηεο Θεζζαινλίθεο, κηα θνηλσλία ζε κεηάβαζε από ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αη. ήηαλ
έληνλεο νη αληηζέζεηο αλάκεζα ζην Λατθό θόκκα θαη ηνπο Φηιειεύζεξνπο κε ηνπο δεύηεξνπο
λα επηθξαηνύλ, αλάκεζα ζηα αζηηθά θόκκαηα θαη ην θνκκνπληζηηθό κε ην ιατθό ηνπ έξεηζκα
θαη ην ηζρπξό εξγαηηθό θίλεκα, αλάκεζα ζην θνκκνπληζηηθό θόκκα θαη ζηηο εζληθηζηηθέο
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θαζηζηηθέο νξγαλώζεηο σο πνιηηηθή ηεο εηδηθήο αζθάιεηαο Θεζζαινλίθεο, αλάκεζα ζηνπο
ληόπηνπο θαη ηνπο 100.000 πξόζθπγεο αιιά θπξίσο αλάκεζα ζηνπο ληόπηνπο, ηνπο πξόζθπγεο
θαη ηηο αξρέο ηεο πόιεο από ηε κία κε ηνλ εβξατθό πιεζπζκό ηεο από ηελ άιιε. ηαδηαθά ηελ
πξσηνθαζεδξία ησλ Δβξαίσλ ζην ρώξν ηνπ εκπνξίνπ ηελ δηαδέρζεθαλ νη πξόζθπγεο.
Αλνηρηή ζύγθξνπζε αλάκεζα ζε Δβξαίνπο θαη πξόζθπγεο ππήξμε ην πξνγθξόκ ηνπ 1931 ζην
ζπλνηθηζκό Κάκπει κε ζύηεο ηελ εζληθηζηηθή θαζηζηηθή νξγάλσζε Δ.Δ.Δ. (Δζληθή Έλσζηο
«Η Έιιαο») ηδξπκέλε από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1927 σο αιιεινβνεζεηηθό ζσκαηείν, κε
επηθεθαιήο ηνλ έκπνξν, Γ. Κνζκίδε, γλσζηό γηα ηελ αληηεβξατθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, θαη κε
ζηελέο ζρέζεηο κε ηηο ηνπηθέο αιιά θαη ηηο θεληξηθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ειίη, θπξίσο
ηνπο θηιειεύζεξνπο αιιά θαη κε ζύιαθεο ηνπ ιατθνύ θόκκαηνο. Σα κέιε ηεο ζηε
Θεζζαινλίθε ζε ζεκαληηθό βαζκό ήηαλ πξόζθπγεο. Οη θησρνί πξόζθπγεο, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπο λα μεθηλήζνπλ από ηελ αξρή ηε δσή ηνπο θαη έρνληαο θηάζεη σο «γλήζηνη» Έιιελεο
ζηελ παηξώα γε, ζεσξνύζαλ ηνπο «μέλνπο» Δβξαίνπο σο εκπόδην ζηα ζρέδηά ηνπο. Απηό ην
ηδενιόγεκα θαιιηεξγνύληαλ κέζα από ην ιόγν ηνπ Σύπνπ, αιιά θαη ησλ εζληθηζηηθώλ
νξγαλώζεσλ. Η αληηζεκηηηθή εθεκεξίδα Μακεδονία, ήηαλ απηή πνπ δηέδσζε θαη ηε
ζπθνθαληία ζρεηηθά κε ην ζησληζηηθό εβξατθό αζιεηηθό ζσκαηείν Μαθάκπη θαη ηε
θηινβνπιγαξηθή ζηάζε ηνπ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληηθνκκνπληζηηθή ζπλεγνξία ηνπ
αζελατθνύ ηύπνπ, ππνθίλεζε ηηο επηζέζεηο ζηνλ ζπλνηθηζκό 6, ζην ζπλνηθηζκό 151, θαη
νδήγεζε ζην βίαην πνγθξόκ ζην ζπλνηθηζκό Κάκπει.
Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’30 νη ηαμηθέο θαη θνηλσληθέο αληηζέζεηο είραλ
«θακνπθιαξηζηεί» ή νμπλζεί (θαηαπίεζε κεηνλνηήησλ ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο) κέζα ζηνλ
παηεξλαιηζκό, ηνλ εζληθηζκό, ηνλ αληηθνκκνπληζκό θαη ηε ζθιεξόηεηα ηεο κεηαμηθήο
δηθηαηνξίαο, ελώ νη δηαθνηλνηηθέο εληάζεηο αλάκεζα ζε εβξαίνπο θαη ρξηζηηαλνύο
(νηθνλνκηθέο αληηπαιόηεηεο, δεηήκαηα εζληθήο ζπλνρήο) είραλ αξρίζεη λα πεξηνξίδνληαη.
Παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ, ν εβξατθόο πιεζπζκόο ηεο Θεζζαινλίθεο παξά ηε ζπξξίθλσζε πνπ
είρε ππνζηεί ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, παξέκελε ν πνιππιεζέζηεξνο εβξατθόο πιεζπζκόο
ηεο Διιάδαο, πεξίπνπ 45.000-50.000 άλζξσπνη θαη ην 1/5 ηεο πόιεο γηα ηελ πεξίνδν ζηελ
νπνία αλαθεξόκαζηε. Ήηαλ Έιιελεο ππήθννη ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία (ελώ ήηαλ ιίγνη
νη Ιηαινί 112 νηθνγέλεηεο θαη 365 Ιζπαλνί ππήθννη). ε πνιηηηθό επίπεδν, ζην εζσηεξηθό ηεο
ε θνηλόηεηα ζε όιν ην δηάζηεκα ηνπ Μεζνπνιέκνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ηε δηαπάιε ησλ
ζησληζηώλ κε ηνπο αθνκνησηηθνύο θαη σο έλα ζεκείν κε ηνπο ζνζηαιηζηέο θαη ηηο πνηθίιεο
κεηαμύ ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο, ε ζρέζε κεξίδαο ηνπο κε ην Κ.Κ.Δ ιίγν πξηλ από ηνλ πόιεκν
δελ ήηαλ πηα ηόζν ζηελή όζν ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία, ελώ πξηλ από ηε δηθηαηνξία είραλ
εθπξνζώπνπο ζην ειιεληθό θνηλνβνύιην. Παξόηη, νη νηθνλνκηθνί όξνη αλάκεζα ζε
ρξηζηηαλνύο θαη Δβξαίνπο είραλ αληηζηξαθεί ζηελ εηθνζαεηία πνπ είρε κεζνιαβήζεη από ην
1922, εμαθνινπζνύζαλ λα έρνπλ κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ νηθνλνκία θαη ηε δσή ηεο πόιεο,
κε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, κε ηε θνξνιόγεζή ηνπο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο ζεζκνύο ή ηα
θηλήκαηα θαη ηέινο κε ην λα ππνκέλνπλ ηα ίδηα δεηλά κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο ζην δηάζηεκα
ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο θαηνρήο– ηνπιάρηζηνλ πξηλ λα αξρίζνπλ ηα έθηαθηα κέηξα κόλν γηα
εθείλνπο. Σν 25% ησλ νπιηηώλ πνπ ζθνηώζεθαλ ζην κέησπν ηνπ ειιελντηαιηθνύ πνιέκνπ
από ην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα Θεζζαινλίθεο ήηαλ Δβξαίνη, ελώ ζηηο απώιεηεο από ηελ
πείλα, ην 1942, νη κηζνί ήηαλ Δβξαίνη.
Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’30 νη ηαμηθέο θαη θνηλσληθέο αληηζέζεηο είραλ
«θακνπθιαξηζηεί» κέζα ζηνλ παηεξλαιηζκό, ηνλ εζληθηζκό, ηνλ αληηθνκκνπληζκό θαη ηε
ζθιεξόηεηα ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, ελώ νη δηαθνηλνηηθέο εληάζεηο αλάκεζα ζε εβξαίνπο
θαη ρξηζηηαλνύο (νηθνλνκηθέο αληηπαιόηεηεο, δεηήκαηα εζληθήο ζπλνρήο) είραλ αξρίζεη λα
πεξηνξίδνληαη, όπσο απέδεημε θαη ε ζύζζσκε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ ζηνλ
πόιεκν.
Ωζηόζν, ε Γεξκαληθή Καηνρή κε ηνλ λαδηζηηθό αληηζεκηηηζκό θαη αληηθνκκνπληζκό δηέιπζε
ηνλ ηζηό ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κεηέηξεςε ζε ράζκαηα ηα ππάξρνληα ξήγκαηα, μεθιήξηζε
ηηο εβξατθέο θνηλόηεηεο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε όιν ηνλ επξσπατθό ρώξν.
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