
ηζηορίες γηα ηολ Β΄Παγθόζκηο Πόιεκο   ww2istories.gr 

 
 

© Δώρα Σεϊηαλίδοσ 2015 

 

«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το 

παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης» 

Εβραϊκό Μοσζείο 

Γραπηές μαρησρίες 
 

Ελόηεηα κοσζείοσ: Η θαζεκερηλή δωή ηωλ Εβραίωλ: επαγγέικαηα, 

δραζηερηόηεηες, οργαλώζεης 

 

Σπλήζσο ν παππνύο θαζόηαλ έμσ, πάλσ ζην ζθακλάθη ηνπ. Τν 

κπαζηνύλη ηνπ ήηαλ αθνπκπηζκέλν ζηνλ ηνίρν θαη γύξσ καδεύνληαλ πνιιά 

παηδηά. Σε θάζε παηδί κνίξαδε από έλα θέξκα θαη ηα έζηειλε λα αγνξάζνπλ 

θαξακέιεο. Τόηε εγώ ζύκσλα από δήιηα. Δγώ είκαη ν εγγνλόο ηνπ, 

ζθεθηόκνπλα, γηαηί δελ δείρλεη ζε κέλα ηελ πξνηίκεζή ηνπ; Τν δηθό κνπ δώξν 

όκσο ήηαλ πνιύ θαιύηεξν από ην δηθό ηνπο. Ο παππνύο κε αγθάιηαδε από ηε 

κέζε, κε ηξαβνύζε θνληά ηνπ θαη κνπ έιεγε: 

«ηαλ εγώ γελλήζεθα ε Διιάδα αλήθε ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. 

Γη' απηό εγώ μέξσ ηνύξθηθα, θαη ν παηέξαο κνπ κηιάεη ηνύξθηθα. Οη Τνύξθνη 

ήηαλ θαινί κε ηνπο Δβξαίνπο, ηδίσο όηαλ παξαρώξεζαλ άζπιν ζηνπο 

πξόζθπγεο από ηελ Ηζπαλία. Τνλ 15ν θαη ηνλ 16ν αηώλα έθζαζαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε νη Δβξαίνη ηεο Ηζπαλίαο θαη δεκηνύξγεζαλ ηε ζπνπδαηόηεξε 

θνηλόηεηα ησλ Βαιθαλίσλ. Ζ νηθνγέλεηά καο, Τδαθίην, θαηάγεηαη από ηελ 

Θαηαιαλία ηεο Ηζπαλίαο. Θάζε θύκα κεηαλαζηώλ πνπ έθζαλε από ηελ 

Ηζπαλία, έρηηδε ηε δηθή ηνπ ζπλαγσγή. Γηα λα κελ απνθαιύςνπλ ηελ 

ηαπηόηεηα ηεο ζπλαγσγήο ηνπο, επεηδή είραλ ζπλεζίζεη λα δνπλ θξπθά, έδηλαλ 

ζηηο ζπλαγσγέο νλνκαζίεο κε θσδηθά ςεπδώλπκα. Ζ νηθνγέλεηά καο αλήθε 

ζηε ζπλαγσγή πνπ νλνκαδόηαλ «Φίγθν Ιόθν», δειαδή «ηξειό ζύθν». Οη 

Δβξαίνη από ηελ Ηζπαλία γλώξηδαλ ηέρλεο πνπ ήηαλ αθόκε άγλσζηεο ζηελ 

ηνπξθηθή απηνθξαηνξία. Γηαθξίζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ, ηε 

κεηαμνπξγία, ηελ εβξατθή ηππνγξαθία, ηηο βαθέο πθαζκάησλ θαη γλώξηζαλ 

μερσξηζηή επηηπρία ζην εκπόξην. Οη Δβξαίνη ζπλέβαιαλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε πόιε έγηλε ζπνπδαίν εκπνξηθό θέληξν πνπ 

ζπλδεόηαλ κε όια ηα θέληξα ηεο Δπξώπεο». 

[...] Από ηνλ παππνύ έκαζα πσο νη πξόγνλνί καο, νη ζεκειησηέο ηεο 

νηθνγέλεηάο καο ήηαλ δύν αδέιθηα πνπ ήιζαλ ζηελ Διιάδα από ηελ Ηζπαλία 

ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηώλα. Οη δύν αδειθνί Χαληαιί ήηαλ ν έλαο νηλνπνηόο, ν δε 

άιινο κλεκαηνπνηόο. Δκείο ήκαζηαλ απόγνλνη ηνπ κλεκαηνπνηνύ. Ο παππνύο 

αθνινύζεζε ηελ παηξνγνληθή ηέρλε· ήηαλ εξγνιάβνο λεθξνηαθείσλ. 

Από ηνλ παππνύ έκαζα επίζεο πσο ην κνλαδηθό ιηκάλη ζηνλ θόζκν πνπ 

είρε αξγία από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ Σαββάηνπ ήηαλ ην ιηκάλη ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Ήηαλ ην δεύηεξν ζε κέγεζνο ιηκάλη, κεηά ηελ 

Θσλζηαληηλνύπνιε, ζε όιε ηελ απηνθξαηνξία, θαη θάζε θαπεηάληνο ηνλ 19ν 

αηώλα ήμεξε πσο ην Σάββαην ζα άξαδε έμσ από ην ιηκάλη, αθνύ νη 

πεξηζζόηεξνη εξγάηεο, αρζνθόξνη θαη ηεισλεηαθνί ήηαλ Δβξαίνη. [...] Ο 
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παηέξαο Σνινκώ εκπνξεπόηαλ νηθνδνκηθά πιηθά: «Εαθθάη θαη Σηα» ήηαλ ε 

νλνκαζία ηεο επηρείξεζεο θαη ήηαλ ηδηνθηήηεο κηαο από ηηο κεγαιύηεξεο 

κάληξεο κε νηθνδνκηθά πιηθά ζε όιε ηελ πόιε, ζηελ Τζηκηζθή 36. Θαζώο 

θαίλεηαη, από όια ηα αδέιθηα ηνπ, ήηαλ ν πην πεηπρεκέλνο νηθνλνκηθά θαη 

απέθηεζε πεξηνπζία. Δλώ ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηάο καο, ηόζν από ηε 

κεξηά ηνπ παηέξα όζν θαη από ηε κεξηά ηεο κεηέξαο, θαηνηθνύζαλ ζε εβξατθέο 

γεηηνληέο, εκείο κέλακε ζε αθξηβή πεξηνρή όπνπ δνύζαλ ιίγνη Δβξαίνη. Παξά 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ άλεζε, ν παηέξαο πνηέ δελ ήηαλ ππεξόπηεο. Οη επηζθέςεηο 

ζηνπ ζείνπ κνπ ήηαλ γηα κέλα ηδηαίηεξα επράξηζηεο ζηηγκέο. Οη ζπγγελείο κνπ 

από ηελ νηθνγέλεηα ηεο κεηέξαο κνπ, θαινί Δβξαίνη, δνύζαλ απιντθά θαη 

επηπρηζκέλα. Κνπ άξεζε πνιύ λα βξίζθνκαη ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ ηνπο κε ηηο 

θόηεο, ηα άινγα, ηηο κπξσδηέο από ηε θαζνιάδα πνπ εηνίκαδαλ γηα ην 

Σάββαην. 

Δίρα πέληε αδέιθηα θαη αδειθέο κεγαιύηεξα από κέλα. Σαλ κηθξόηεξνο 

απνιάκβαλα θάπνηα πξνλόκηα πνπ κε θαλέλα ηξόπν δελ απεκπνινύζα. Ο 

κεγάινο κνπ αδειθόο, Γενπληά, ήηαλ ππάιιεινο γξαθείνπ· ν άιινο κνπ 

αδειθόο, Σακνπέι, εξγαδόηαλ κε ηνλ παηέξα ζηελ επηρείξεζε. Οη αδειθέο κνπ 

Πέξια, Ινπηζία θαη Ίληα, πεξλνύζαλ ηηο ειεύζεξεο ώξεο κεηά ην ζρνιείν 

ζπληξνθηά κε ηε κεηέξα θαη ηνλ παππνύ, πηζηέο ζηελ παξάδνζε πνπ ιέεη: «ε 

ηηκή ηεο βαζηινπνύιαο είλαη κέζα ζην ζπίηη». Θάζε κηα είρε έλα δηθό ηνπο 

κπανύιν πξνίθαο, πνπ ιεγόηαλ «θνπξζάι» θαη εθεί έθξπβε ηα πξάγκαηα πνπ 

ηνπο αγόξαδαλ. Θαη νη ηξεηο ηνπο πξνζπαζνύζαλ λα γεκίζνπλ ηα κπανύια ηνπο 

κε όια ηα θαιά, γηα λα είλαη έηνηκεο γηα ηελ επηπρηζκέλε εκέξα. Κόλν ε 

κεγάιε αδειθή κνπ, ε Πέξια, αμηώζεθε λα παληξεπηεί· δελ έδεζε όκσο πνιύ 

παληξεκέλε. Θαη ην κπανύιν κε ηα πξνηθηά έπαςε λα έρεη αμία. 
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