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

παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης» 

Εβραϊκό Μοσζείο 

Γενικές πληροθορίες 
 

Σν Δβξατθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο ηδξύζεθε γηα λα ηηκήζεη ηελ 
πινύζηα θαη δεκηνπξγηθή εθαξαδίηηθε θιεξνλνκηά ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ 
αλαπηύρζεθε ζηελ πόιε απηή κεηά ηνλ 15ν αηώλα. Μεηά ηελ θνβεξή εθδίσμή 
ηνπο από ηελ Ιζπαλία από ηνπο βαζηιείο Φεξδηλάλδν θαη Ιζαβέιια ην 1492, 
ρηιηάδεο Δβξαίνη βξήθαλ αζθαιέο θαηαθύγην ζηελ πόιε, θέξλνληαο καδί ηνπο 
ηε γλώζε ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ησλ γισζζώλ ηεο Γπηηθήο 
Μεζνγείνπ. Δηδηθόηεηεο, όπσο ε ηππνγξαθία, ε ραξηνγξαθία, νη ηαηξηθέο 
επηζηήκεο θαη ε γλώζε ησλ ζύγρξνλσλ όπισλ, πξνζέδσζαλ ζηνπο Δβξαίνπο 
από ηελ Ιβεξηθή Χεξζόλεζν ηδηαίηεξε αμία γηα ηνπο Οζσκαλνύο. Ραβηληθέο 
δηδαζθαιίεο θαη ζρόιηα ζπλόδεπαλ ηνπο κεηαλάζηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ήηαλ 
θαη ηα θπξηόηεξα θαββαιηζηηθά ζπγγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε παξάδνζε 
ησλ κπζηηθηζηώλ Δβξαίσλ ηεο Χεξόλα. 

Πνιύ γξήγνξα, ε εθαξαδίηηθε δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ Θεζζαινλίθε 
έθζαζε ζηελ αθκή ηεο ηνλ 16ν αηώλα. Η πόιε πξνζέθεξε έλα θιίκα 
αλεθηηθόηεηαο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο θαη δελ ήηαλ ηπραίν όηη δόζεθε 
ζηε Θεζζαινλίθε ε νλνκαζία «Μάδξε ληε Ιζξαέι», Μεηέξα ηνπ Ιζξαήι. 

Η δεκηνπξγηθή ώζεζε ησλ πξώησλ εθαξαδηηώλ κεηαλαζηώλ είρε ζαλ 
απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή ίδξπζε ηξηάληα δύν θνηλνηήησλ, ε θάζε κηα κε ηε 
δηθή ηεο ζπλαγσγή, παξάδνζε θαη ηδηαίηεξα έζηκα, νη νπνίεο έθεξαλ ηελ 
νλνκαζία ηνπ ηόπνπ πξνέιεπζεο ζηελ Ιζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Ιηαιία. ηηο 
ζρνιέο πνπ ζπλδένληαλ κε ηηο ζπλαγσγέο απηέο, ξαβίλνη θαη κπζηηθηζηέο 
ζπλέρηδαλ λα δηδάζθνπλ ηε κεγάιε παξάδνζε ηνπ Δβξατζκνύ ηεο Ιβεξηθήο 
ρεξζνλήζνπ. Με ην πέξαζκα ησλ αηώλσλ, ην κηθξό εβξατθό λεθξνηαθείν ηεο 
πόιεο επεθηάζεθε γηα λα ζηεγάζεη ηνλ απμαλόκελν αξηζκό ησλ λεθξώλ. Σν 
1940 ππήξραλ πάλσ από 500.000 ηάθνη. 

Καηά ηνλ 19ν θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, νη ζπλζήθεο πνπ είραλ 
ζπκβάιεη ζηελ αθκή ηεο Δβξατθήο θνηλόηεηαο αλαηξάπεθαλ ιόγσ πνιέκσλ, 
εμεγέξζεσλ θαζώο θαη ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαλ ζηελ 
Δπξώπε, ηελ Αζία θαη ηελ Ακεξηθή γηα ηνπο πην εθεπξεηηθνύο θαη 
θαηλνηόκνπο Δβξαίνπο. Σελ ίδηα επνρή, παξνπζηάζηεθε κία λέα πξόθιεζε 
κεηά ηελ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην Διιεληθό θξάηνο ην 1912, ζηελ 
πξνζπάζεηα λα πξνζαξκνζηεί ν εβξατθόο ηξόπνο δσήο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 
ζύγρξνλνπ εζληζκνύ. Η κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1917 πνπ θαηέζηξεςε ην 
κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θεληξηθήο εβξατθήο ζπλνηθίαο ηεο πόιεο επηδείλσζε ηηο 
λέεο ζπλζήθεο. 

Σν 1941, ε Θεζζαινλίθε, ππό Ναδηζηηθή θαηνρή, κε ηελ θνηλόηεηα ησλ 
49.000 Δβξαίσλ, δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλε λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίθε ηεο 
«Σειηθήο Λύζεο». Πξνο ην ηέινο ηνπ 1944 δελ απέκελαλ παξά ιηγνζηνί 
Δβξαίνη. Σν 96,5% ηεο Δβξατθήο Κνηλόηεηαο ηεο πόιεο εμνληώζεθε ζηα 
ζηξαηόπεδα ηνπ ζαλάηνπ ζηελ Πνισλία. 

Σν Μνπζείν ζηεγάδεηαη ζε έλα από ηα ζπάληα θηίξηα εβξατθήο 
ηδηνθηεζίαο πνπ ζώζεθαλ από ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917. Σν επηβιεηηθό απηό 
θηίξην ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζηέγαζε θαηά θαηξνύο ηελ Σξάπεδα 
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Αζελώλ θαη ηα γξαθεία ηεο εβξατθήο εθεκεξίδαο "L' Independent", είλαη 
ζησπειόο κάξηπξαο ηεο Δβξατθήο παξνπζίαο πνπ θάπνηε γέκηδε ηνπο δξόκνπο 
ηεο πόιεο κε ηε γιώζζα ηνπ Θεξβάληεο θαη ηηο επσδηέο ηεο θνπδίλαο ηεο 
εβίιιεο θαη ηνπ Σνιέδνπ, ζησπειή από ηελ Παξαζθεπή έσο ην άββαην, 
ζηελ δηάξθεηα ηνπ ακπάη. 

Σν Δβξατθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο δεκηνπξγήζεθε κέζα από ην πιέγκα 
απηώλ ησλ ηζηνξηθώλ ζπλζεθώλ. Δίλαη κηα από ηηο δεκηνπξγηθέο 
πξσηνβνπιίεο ηεο Ιζξαειηηηθήο Κνηλόηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 
αλαπηύρζεθε κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ Οξγαληζκνύ Πνιηηηζηηθήο Πξσηεύνπζαο 
ηεο Δπξώπεο «Θεζζαινλίθε 1997» πνπ αλαπαιαίσζε ην θηίξην.  

ην Μνπζείν ζηεγάδνληαη αληηθείκελα από ηηο κόληκεο ζπιινγέο, 
θσηνγξαθηθέο εθζέζεηο, θαζώο θαη ε θσηνγξαθηθή έθζεζε άτκνλ Μάξθο, 
«Θεζζαινλίθε, Μεηξόπνιε ηνπ εθαξαδηζκνύ». 

ην Μνπζείν ιεηηνπξγεί θέληξν εξεπλώλ θαη κειέηεο, ην νπνίν εξεπλά 
θαη ςεθηνπνηεί αξρεηαθό πιηθό ηνπ Μνπζείνπ αιιά θαη άιισλ θνξέσλ, 
δεκηνπξγώληαο κηα ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πξνζβάζηκε ζηνπο 
επηζθέπηεο.  

ην ηζόγεην βξίζθνληαη ηαθόπιαθεο θαη επηηύκβηεο ζηήιεο από ηε 
κεγάιε εβξατθή λεθξόπνιε πνπ εθηείλνληαλ αλαηνιηθά από ηα ηείρε ηεο 
πόιεο. Η ζεηξά θσηνγξαθηώλ πνπ ζπλνδεύεη ηεο πιάθεο απεηθνλίδεη ην 
λεθξνηαθείν θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ, όπσο ήηαλ γύξσ ζην 1914. 
ην θεληξηθό ζεκείν ηνπ πξώηνπ νξόθνπ εθηίζεηαη ε ηζηνξία ηεο εβξατθήο 
παξνπζίαο ζηε Θεζζαινλίθε από ηνλ 3ν αηώλα π.θ.π. κέρξη ην Γεύηεξν 
Παγθόζκην Πόιεκν. Η έθζεζε ζρεδηάζηεθε ζην θηκπνύηο Μπέηη Λνρακέη α 
Γθεηαόη ηνπ Ιζξαήι θαη ρξεκαηνδνηήζεθε από ην Ίδξπκα «Michael Marks 
Charitable Trust».  

Οη εθζεζηαθνί ρώξνη ηνπ πξώηνπ νξόθνπ παξέρνπλ ζηνλ επηζθέπηε κία 
ζπλνιηθή εηθόλα ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη θαζεκεξηλήο δσήο ησλ Δβξαίσλ ηεο 
πόιεο.  

Έλαο εηδηθόο εθζεζηαθόο ρώξνο αλαθέξεηαη ζηε γελνθηνλία όπσο απηή 
επεξέαζε ηελ Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα Θεζζαινλίθεο ζην ζύλνιν ηεο. Πεξίπνπ 
49.000 κέιε ηεο ηζηνξηθήο απηήο θνηλόηεηαο εθηνπίζηεθαλ ζηα ζηξαηόπεδα 
Άνπζβηηο θαη Μπέξγθελ Μπέιζελ όπνπ θαη εμνληώζεθαλ. 

Η βηβιηνζήθε θηινμελεί ζεκαληηθά θείκελα πνπ έρνπλ ηππσζεί ζηε 
Θεζζαινλίθε θαηά ηνλ 16ν έσο ηνλ 20ν αηώλα, ηα νπνία θαιύπηνπλ πηπρέο 
ηεο εβξατθήο δσήο-ζξεζθεπηηθήο θαη θνζκηθήο. Πξόζζεηα, ε βηβιηνζήθε 
απνηειεί θέληξν ηεθκεξίσζεο γηα ηελ ηζηνξία, ηα έζηκα θαη ηε γιώζζα ησλ 
εθαξαδηηώλ Δβξαίσλ.  

ην νπηηθναθνπζηηθό θέληξν, νη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα 
παξαθνινπζήζνπλ βίληεν θαη ηαηλίεο κε ζέκαηα ηεο εβξατθήο ηζηνξίαο θαη 
ηδηαίηεξα γηα ην νινθαύησκα.  

Σν Μνπζείν πξνζθέξεη νξγαλσκέλεο κνπζεηνπαηδαγσγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο. 
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