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Γ

ευρύτερων ιστορικών φαινοµένων, όπως
είναι οι µετακινήσεις πληθυσµών ή n επιρροή
της ∆ύσης στην Οθωµανική Ανατολή.
Ακόµη, n διηµερίδα αυτή πλαισιώθηκε
από µια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης,
κατά τη διάρκεια της οποίας οι ιστορικοί
Έφη Αβδελά, Francesco Trivellato, Αντώνης
Μόλχο και Ρένα Μόλχο επικεντρώθηκαν
στους λόγους για τους οποίους n ιστορία
των Εβραίων της θεσσαλονίκης δεν
έχει έως τώρα αποτελέσει αντικείµενο µελέτης
από τους Έλληνες ιστορυχούς, ενώ
παράλληλα υπογραµµίστηκε n σηµασία
που έχει για την ιστορία της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας, της εβραϊκής διασποράς,
αλλά και του ευρύτερου χώρου της Μεσογείου.

Την
Τ
λύπολυκύµαντη
ί
ιστορία των Εβί
Εβραίων
της Θεσσαλονίκης, από την εγκατάσταση
τους στην πόλη, το 1492, µέχρι την επαύριο
της επιστροφής όσων επέζησαν από τα
ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης, το 1945,
είχε στο επίκεντρό της n διεθνής συνάντηση
«Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στη νεότερη
εποχή, 1492-1950», που πραγµατοποιήθηκε
στις 25 και 26 Ιουνίου, στους
χώρους του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδας,
στη Θεσσαλονίκη.Κατά τη διάρκεια
των εργασιών της συνάντησης δεκαπέντε
νεότεροι αλλά και καταξιωµένοι ιστορικοί
από πανεπιστήµια της Ελλάδας, της Ευρώπης,
του Ισραήλ και των ΗΠΑ παρουσίασαν
και συζήτησαν τα πορίσµατα της
Η συνάντηση στου ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
έρευνάς τους ανιχνεύοντας άγνωστες
ολοκληρώθηκεµε την παρουσίαση της
όψεις και προσφέροντας νέες ερµηνείες
βάσης
δεδοµένων οπτικοακουστικών µαρτυριών
για την κοινότητα που συγκροτούσετο πολυπληθέστερο
Ελλήνων Εβραίων επιζώντων του
κέντρο του σεφαραδίτικου
Ολοκαυτώµατοςπου συγκρότησε n Οµάδα
εβραϊσµού.
Εβραίοι φρουτεµποροι της θεσσαλονίκης, αρχές του 20οΰ αιώνα Συλλογή Γιάννη Μέγα
για τη Μελέτη της Ιστορίας των Εβραίων
Στις εισηγήσεις τους οι οµιλητές εστιάστηκαν
στο ζήτηµα της διαµόρφωσης της
του υλικού πολιτισµού και των νοοτροπιών ∆ύση. Η Paula Daccarett, από το Πανεπιστήµιοτης Ελλάδας. Η βάση αυτή συγκεντρώνει
και ταξινοµεί στοιχεία από 1.022 συνεντεύξεις
ιστορικής συνείδησης των Εβραίων της
που διαµόρφωναν την καθηµερινή
της Καλιφόρνιας, ανίχνευσε στην
853 Εβραίων της Ελλάδας, προσφέροντας
Θεσσαλονίκης,ανέδειξαν τις ερµηνευτικές
ζωή των θεσσαλονικών Εβραίων, ανέδειξε
ιστορία της κατασκευής του νοσοκοµείου
µε τον τρόπο αυτό στον ερευνητή
δυνατότητες που προσφέρουν νέα σώµατα
στη δική του οµιλία ο Yaron Ben Naeh,
Χιρς την ανάδυση µιας νέας κοινοτικής
αλλά και σε κάθε ενδιαφερόµενο ένα
πηγών, διερεύνησαν παραγνωρισµένες
από το Εβραϊκό Πανεπιστήµιο της Ιερουσαλήµ,ελίτ, τη διάχυση νέων αντιλήψεων περί
πολύτιµο εργαλείο για την κατανόηση του
ιστορικές περιόδους και διαπραγµατεύθηκαν
ενώ ο φευνητής του Χάρβαρντ
υγιεινής, καθώς και τη διάδοση ενός νέου
σηµαντικότερου γεγονότος στην ιστορία
τις σχέσεις των Εβραίων µε τη ∆ύση
Avner Ben Zaken ανέδειξε τον χαρακτήρα
αισθήµατος συµµετοχής στα κοινά Τέλος,
του
ελληνικού και ειδικότερα του σαλόνικιώτικου
και to οθωµανικό και ελληνικό κράτος.
της πόλης κατά τον 17ο αιώνα όχι µονάχα
ο Πάρις Παπαµίχος Χρονάκης, διδάσκων
εβραϊσµού.
Ειδικότερα, ο Devin Naar (Πανεπιστήµιο ως ασφαλούς καταφυγίου όσων διώκονταν στο Πανειπστήµιο Θεσσαλίας, στη δική
Ουάσιγκτον, Σιάτλ) επικεντρώθηκε
από την Ιερά Εξέταση αλλά και ως
του εισήγηση ανέλυσε τους προβληµατισµούς Η συνάντηση «Οι Εβραίοι της θεσσαλονίκης
στη νεότερη εποχή, 1492-1950»
στην παρουσίαση µιας σειράς, ξεχασµένων πνευµατικού κέντρου, σηµείου επαφής
για το µέλλον της θεσσαλονίκης
σήµερα, τοπικών Εβραίων ιστορικών,
συνδιοργανώθηκε
από το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
των επιστηµονικών δικτύων της ∆ύσης µε
αµέσως µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους
οι οποίοι στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα εκείνων της Ανατολής.
Ελλάδας,
την
Ισραηλιτική Κοινότητα
ως µια κρίσιµη στιγµή αλλαγής των εθνοτικών
συνδιαλέχθηκαν κριτικά µε την εβραϊκή
θεσσαλονίκης, τον δήµο της πόλης και
Την mo άγνωστη περίοδο της ιστορίας
ιεραρχιών µεταξύ των Ελλήνων και
ιστοριογραφία της ∆ύσης και φιλοτέχνησαντων Εβραίων της πόλης, το «µακρύ 18ο αιώνα», των Εβραίων εµπόρων της πόλης.
τον Οργανισµό «θεσσαλονίκη 2012», το
την εικόνα της Θεσσαλονίκης ως
ΕβραϊκόΠαν^στήµιο της Ιερουσαλήµ, το
επιχείρησαν να φωτίσουν οι ανακοινώσειςΗ πρώτη ηµέρα της συνάντησης έκλεισε
«µητέραςπόλης του Ισραήλ».Ano τη µεριά
µε την οµιλία του διεθνούς φήµης καθηγητή Ινστιτούτο Ben Zvi, το Ίδρυµα Misgav
των Eyal Ginio (Εβραϊκό Πανεπιστήµιο,
του, ο Shmuel Rafael, από το Πανεπιστήµιο
Ιερουσαλήµ) και Dilek Akyalcin
σεφαραδιτικής ιστορίας στο ΠανεπιστήµιοYerushalayim και το περιοδικό JewishHistory,
Μπαρ-Ιλάν, φιλοτέχνησε µια ιστορική
το οποίο πρόκειται να δηµοσιεύσει τα
Stanford Axon Rodrigue, ο οποίος
(EHESS, Παρίσι), αναδεικνύοντας παράλληλα
προσωπογραφία του τελευταίου εκπροσώπου
κείµενα των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν
τη σηµασία των οθωµανικών πηγών
στάθηκε σε κοµβικές στιγµές της ιστορίας
αυτής της µακράς αλυσίδας λογίων
σε ειδικό τεύχος αφιερωµένο στην
για τη µελέτη της κοινότητας. Ο πρώτος,
των Εβραίων της πόλης, προκειµένου να
Εβραίων, του Μιχαέλ Μόλχο, παρουσιάζοντας ξεκινώντας από την ανάλυση των τοπικών
ιστορία των Εβραίων της θεσσαλονίκης.
τεκµηριώσει τη σηµασία της για τη µελέτη
το ιδιότυπο ιστορικό και εθνογραφικό οθωµανικών δικαστικών αρχείων, παρουσίασε
του έργο πριν και µετά τον πόλεµο.
τους τρόπους µε τους οποίους το
Οι πρώτοι αιώνες εγκατάστασηςκαι παρουσίας
ΑΥΤΉΤΗΝΤΕΤΑΡΤΗΣΤΟΝΚΗΠΟΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
οθωµανικό κράτος αντιµετώπισε τους
των σεφαραδιτών Εβραίων στη
Εβραίους κατόχους ξένης υπηκοότητας,
Θεσσαλονίκη απασχόλησε µια δεύτερη
ενώ n δεύτερη, βασισµένη σε µια ποσοτική
Καλοκαιρινή γιορτούλα της «Εποχής»
οµάδα οµιλητών, µεταξύ των οποίων την
επεξεργασία της άγνωστης οθωµανικής
Nukhet Varlik (Πανεπιστήµιο Rutgers, N.
απογραφής του 1845, επεχείρησε να προσφέρει Η «Εποχή», n αγαπηµένη µας εφηµερίδα,
Τζέρσεϊ) n διερεύνησε το χαρακτήρα των
µια σφαιρική εικόνα της εβραϊκής
και οι άνθρωποι της, οι διαλεχτοί
εντάσεων και τους τρόπους συνδιαλλαγής
κοινότητας στα µέσα του 19ου αιώνα
σύντροφοι και συντρόφισσες που τόσα
των Εβραίων µε την οθωµανική εξουσία
Τον εκσυγχρονισµό της κοινότητας κατά
χρόνια έχουµε συµπορευτεί µαζί, µας
καθόλη τη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα, την ύστερη οθωµανική περίοδο και τις
καλούν σε µια µικρή γιορτή. Εκεί, στον
µέσα από µια ανάγνωση των επιδηµιών πολλαπλές όψεις που είχε αυτός, καιθώς
όµορφο κήπο του Συλλόγου Αρχαιολόγων
χολέρας που χτυπούσαν συστηµατικά
και τον σύνθετο χαρακτήρα της µετάβασης
(Ερµού 134-135), n «Εποχή» λοιπόν
την πόλη και ειδικότερα τους φηµισµένους από την Αυτοκρατορίαστο ελληνικό έθνοςκράτος
µας
καλεί να συναντηθούµε, να αποχαιρετιστούµε —για
Εβραίους κατασκευαστές τσόχας.
ανέδειξαν µια σειρά ερευνητές στις
λίγο, όσο κρατάνε
Τις διαθήκες των µελών της εβραϊκής
παρουσιάσεις τους. Ο Cengiz Sisman (Πανεπιστήµιο
οι µικρές καλοκαιρινές διακοπές. Με
κοινότητας, µια ιδιαίτερα πλούσια πηγή
Furman, N. Καρολίνα) διαπραγµατεύθηκε
δροσερά ποτά και ζεστές κουβέντες, µε
για τη µελέτη των οικογενειακών σχέσεων,
τις απόπειρες Αµερικανών
τη συντροφιά µουσικής, την Τετάρτη 25
ιεραποστόλων να προσηλυτίσουν τους
Ιουλίου, µετά τις 9 µ.µ.
Εβραίους της θεσσαλονίκης ως µια πρώιµη
Ο Σπύρος Κακουριώτηςείναι δηµοσιογράφος •Mac
στιγµή συνάντησης των Εβραίων µε τη
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