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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η δημιουργία των ιστορικών περιπάτων στον αστικό χώρο, ως εναλλακτική μορφή 

προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής καθώς και της ιστορικής 

εκπαίδευσης των πολιτών της, αποτελεί μια πρακτική που εμφανίζεται ολοένα και 

περισσότερο στις σύγχρονες κοινωνίες και συνδέεται αναπόδραστα με το φαινόμενο 

της «έκρηξης της μνήμης» που παρατηρείται διεθνώς. Διοργανώνονται είτε από τις 

επίσημες αρχές, είτε από πολιτιστικά σωματεία, είτε από διάφορες συλλογικότητες που 

αποσκοπούν στην ανάδυση και την διατήρηση της ιστορικής γνώσης στη δημόσια 

σφαίρα. Είναι γνωστό ότι η εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των πόλεων, έχει 

οδηγήσει στην καταστροφή σημαντικών ιστορικών καταλοίπων προηγούμενων 

εποχών. Η πολυπολιτισμική πόλη του Ηρακλείου, δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αφού 

απέτυχε να διασώσει οποιοδήποτε ιδιωτικού, δημόσιου ή θρησκευτικού χαρακτήρα 

τέχνεργο που θα μπορούσε να συσχετιστεί με  την εβραϊκή παρουσία στην πόλη, 

επιτρέποντας έτσι να οδηγηθεί στη λήθη ένα σημαντικό μέρος της πλούσιας ιστορίας 

της.  Η παρούσα εργασία αντιστικτικά, φιλοδοξεί να αναδείξει την απώλεια και να 

συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος εξωστρέφειας των πολίτων. Προτείνει την 

υλοποίηση μιας ιστορικής διαδρομής στο χώρο και στο χρόνο, η οποία θα διέρχεται 

από σημεία εβραϊκού ενδιαφέροντος, στα οποία μέσω αναφορών σε ιστορικά γεγονότα, 

θα προβάλλονται οι άγνωστες ή οι λιγότερο γνωστές οπτικές της τοπικής ιστορίας που 

σχετίζονται με την παρουσία του εβραϊκού στοιχείου στην πόλη.  

Το ανά χείρας πόνημα δομείται σε τρία κυρίως τμήματα. Στο αρχικό, θεωρητικό 

του μέρος, αναπτύσσεται μια αδρομερής προσέγγιση των όρων της Ιστορίας και της 

Δημόσιας Ιστορίας, καθώς  και της σχέσης που αυτές αναπτύσσουν με το χώρο της 

Συλλογικής και της Ιστορικής μνήμης. Στο εκτενέστερο δεύτερο μέρος του, το 

ερευνητικό, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή στη ζωή και τη δράση των μελών της 

εβραϊκής κοινότητας του Ηρακλείου, ενώ στο τελευταίο τμήμα της εργασίας, στο 

εφαρμοσμένο μέρος της, προτείνεται η διαδρομή ενός ιστορικού περιπάτου ανάδειξης 

τόπων εβραϊκού ενδιαφέροντος στην πόλη του Ηρακλείου.  
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Οι λέξεις κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: Δημόσια Ιστορία, 

Ιστορική μνήμη, Συλλογική μνήμη, Εβραϊκή κοινότητα, Κεντρικό Ισραηλιτικό 

Συμβούλιο, Οθωμανική Κατάκτηση, Κρητική Πολιτεία, Γερμανική κατοχή. 

ABSTRACT 
The creation of the historical pathways in an urban area, as an alternative form of 

promotion of its cultural identity and the historical education of its citizens as well, 

consists a practice which appears more and more at modern societies  and it is 

unavoidably connected with  the ‘explosion of memory’ phenomenon recorded 

globally. They are organized either from the authorities, either from cultural 

associations or other collectivities which aim at the emersion- and conservation of the 

historical knowledge in the public sphere. It is well known that the attendance of cities’ 

modern needs has led to the destruction of a great number  of historic remainings from 

prior  ages. The multicultural city of Heraklion did not make an exception, since it failed 

to rescue any work of private, public or religious character  which could be linked with 

Hebrew presence at the city, letting thus a great portion of its rich history sink in 

oblivion. This present work, counterpointingly, has the ambition  to distinguish this loss 

and contribute in the construction of an extroversive  ambiance for the citizens. A 

historic course in time and space is proposed, which will expose the less or unknown 

sides of the local history concerning the presence of the Hebrew element in the city.  

The intended walkaround will pass through points of Hebrew interest between short 

stops, during which references in historical events will be made. 

  The work in hand is constructed by three sections. In its first, theoretical part, 

a rough approach of the terms of History and Public History is developed, as well as 

one of the relation they create with the domain of Collective and Historic Memory. In 

the second, longest part, a historical retrogradation in the life and action of the members 

of the Jewish community of Heraklion is attempted, whereas in the last part of the 

project, the applied one we offer a description of the course of the historical pathway, 

promoting the spaces of Jewish interest in Heraklion city. 
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KEY WORDS 
Key Words which will be used are the following: Public History, Historic Memory, 

Collective Memory, Jewish Community, Central Israelite Council, Ottoman conquer, 

Cretan State, German Occupation. 
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1. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
Στο ανά χείρας πόνημα θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη ενός ανεπαρκώς μελετημένου 

βιβλιογραφικά και σχεδόν άγνωστου για την τοπική – και όχι μόνο – κοινωνία του 

Ηρακλείου, θέματος. Η παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής της εβραϊκής κοινότητας 

της πόλης που θα επιχειρηθεί, παρότι θα είναι σύντομη, επιλεκτική και σχηματική, θα 

προσπαθήσει να πληρώσει στοιχειωδώς το ιστοριογραφικό ενδιαφέρον και να φωτίσει 

θεμελιωδώς τη συμμετοχή και την προσφορά των Εβραίων στην ιστορική συγκρότηση 

της πόλης. Παράλληλα θα προτείνει την διαμόρφωση μιας καινοτόμας πολιτιστικής 

πρότασης, αυτής του σχεδιασμού και της δημιουργίας ενός ιστορικού περιπάτου που 

θα έχει στόχο διττό. Από τη μια πλευρά θα απευθύνεται σε κατοίκου και επισκέπτες 

του Ηρακλείου διαμορφώνοντας και ξυπνώντας την ιστορική τους μνήμη, ενώ 

παράλληλα θα αποτίνει φόρο τιμής στη χαμένη από χρόνια εβραϊκή κοινότητα της 

πόλης. Ταυτόχρονα θα αποτελεί και μια έξυπνη επιχειρηματική ιδέα1 που θα προσφέρει 

μια εναλλακτική, εξωστρεφή και καινοτόμα θέαση της πόλης στους κατοίκους και 

στους επισκέπτες της. Η μελέτη της συγκεκριμένης περίπτωσης αποτελεί σίγουρα μια 

πρόκληση για τον γράφοντα όχι τόσο επειδή επιχειρεί να αποκαλύψει μια αθέατη έως 

τις μέρες μας ιστορική πλευρά της πρωτεύουσας της μεγαλονήσου, όσο επειδή 

φιλοδοξεί να εκπληρώσει μια επιθυμία του για την ανάδειξη μιας ιδιαίτερης και 

καταπιεσμένης πληθυσμιακής ομάδας, η προσφορά της οποίας υποτιμήθηκε και 

απαξιώθηκε διαχρονικά από τους κυρίαρχους πληθυσμούς της πόλης, οδηγώντας τη 

τελικά εντέχνως; στον αφανισμό και στη λήθη. 

 Ανασταλτικός παράγοντας για την ομαλή εκπόνηση της παρούσας 

μεταπτυχιακής εργασίας, δεν στάθηκε μονάχα η βιβλιογραφική ένδεια και η έλλειψη 

αναφορών που σχετίζονται με το θέμα της, αλλά και η παντελής ταυτόχρονα απουσία 

μαρτυριών και η πλήρης ανυπαρξία απτών ιχνών, που θα συνείχαν την παρουσία της 

Ιουδαϊκής κοινότητας με τη σύγχρονη λειτουργία της πόλης. Ως εκ τούτου η ευόδωση 

της μελέτης – η πληρότητα της οποίας δεν δύναται φυσικά να εξαντληθεί στα 

περιορισμένα όρια μιας διπλωματικής εργασίας, - στηρίχθηκε μερικώς στη συλλογή 

πληροφοριών που προήλθαν από ιστορικούς – ερευνητές οι οποίοι είχαν στο παρελθόν 

ασχοληθεί με το θέμα, στη διενέργεια συνεντεύξεων με ανθρώπους που έζησαν κοντά 

                                                 
 
1 Βλ. Εξερτζόγλου, Χ., Η Δημόσια Ιστορία. Μια εισαγωγή, εκδόσεις του εικοστού πρώτου, Αθήνα 
2020, σελ. 46 
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στους τελευταίους Εβραίους επιζώντες της πόλης, σε ενδελεχείς έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν σε μουσειακά ιδρύματα, αλλά κυρίως στις ελάχιστες αλλά εξόχως 

περιεκτικές βιβλιογραφικές αναφορές και τις πηγές που φιλοξενούνται σε δημόσιες 

βιβλιοθήκες και σε ιδιωτικές συλλογές. 

 Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία επιμέρους τμήματα, το θεωρητικό το ειδικό 

και το εφαρμοσμένο ενώ συνοδεύεται και από ένα παράρτημα σχεδίων, εικόνων και 

τεκμηρίων. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η αδρομερής απόδοση ενός εννοιολογικού 

προσδιορισμού των όρων και των περιεχομένων των επιστημονικών πεδίων της 

Ιστορίας και της Δημόσιας Ιστορίας, καθώς και της Ιστορικής και της Συλλογικής 

Μνήμης, ενώ γίνεται και μια προσπάθεια αναζήτησης των πολυεπίπεδων και 

αμφίδρομων συσχετισμών που αναπτύσσονται ανάμεσά τους.  

Στο δεύτερο και μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα της εργασίας, το ειδικό, 

καταβάλλεται μια προσπάθεια ανίχνευσης και προβολής των ιχνών της εβραϊκής 

κοινότητας του Ηρακλείου σε ένα μεγάλο ιστορικό εύρος, που εκτείνεται από την 

Αρχαιότητα έως τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η χρονολογική 

διάρθρωση εκκινείται με την παρουσίαση των πρώτων ενδείξεων και μαρτυριών που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη του εβραϊκού στοιχείου στην Κρήτη και στο Ηράκλειο από 

την μινωική ακόμη εποχή. Ακολούθως, εξιστορούνται τα διαθέσιμα στοιχεία που 

αφορούν στη δράση της κοινότητας κατά την αραβική και την βυζαντινή κατάκτηση, 

ενώ στη συνέχεια παρατίθενται οι πληροφορίες διαβίωσης και τα στοιχεία της 

κοινωνικής οργάνωσης και λειτουργίας της κατά την μακραίωνη περίοδο της 

ενετοκρατίας. Ακολούθως, αναφέρονται οι μεταβολές που επήλθαν στις συνθήκες 

διαβίωσης των Ιουδαίων τόσο κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατίσχυσης, όσο και  

κατά την πορεία του νησιού προς την ίδρυση της αυτόνομης κρητικής πολιτείας και 

την μετέπειτα ένωση με την μητέρα πατρίδα. Στο τελευταίο μέρος της ενότητας 

παρουσιάζονται αδρομερώς οι αναφορές στη ζοφερή περίοδο και στα θλιβερά 

γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και στις ολέθριες συνέπειες που 

επήλθαν εξαιτίας της, στην υπόσταση της κοινότητας. 

Στο τρίτο μέρος της εργασίας προτείνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

ιστορικού περιπάτου, ο οποίος θα διέρχεται από προκαθορισμένα σημεία – ορόσημα, 

στα οποία θα πραγματοποιούνται αναφορές και υπενθυμίσεις για την ύπαρξη της 

εβραϊκής κοινότητας στην πόλη, με στόχο την επανασύνδεση της ιστορικής μνήμης 

των Ηρακλειωτών με την εβραϊκή παρουσία. 
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2. Μ ΕΘ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Τ Η Σ   Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ 
Κυρίαρχος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη τόπων 

εβραϊκού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Εξαιτίας της έλλειψης 

χειροπιαστών καταλοίπων της ανύπαρκτης πλέον εβραϊκής κοινότητας στην πόλη, η 

εκπόνηση της έρευνας βασίστηκε στις υφιστάμενες βιβλιογραφικές αναφορές, σε 

δημοσιευμένα άρθρα του ημερήσιου τύπου και περιοδικών, σε αρχεία δημόσιων και 

δημοτικών υπηρεσιών όπως η Διεύθυνση Πολεοδομίας, το Γραφείο της Παλιάς Πόλης 

του Δήμου, το Ληξιαρχείο, τα πρακτικά και οι αποφάσεις του  Δημοτικού Συμβουλίου 

Ηρακλείου, σε αρχεία και συλλογές ιδιωτών, καθώς και σε ιστότοπους με ηλεκτρονικά 

προσβάσιμα αρχεία. Σημαντικές ιστοριογραφικές αναφορές αλιεύθηκαν από τις 

ηλεκτρονικές και τις έντυπες εκδόσεις του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 

(Κ.Ι.Σ.), οι οποίες βοήθησαν σημαντικά στο σχηματισμό μιας ενδεικτικής εικόνας για 

τον τρόπο διαβίωσης των Εβραίων της Κρήτης από την Αρχαιότητα έως την Βυζαντινή 

εποχή. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν οι σημαντικές συλλογές που τηρούνται στη 

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, από όπου αντλήθηκαν 

σημαντικές πληροφορίες και εξήχθησαν τεκμηριωμένα συμπεράσματα που αφορούν 

στις πολιτικές, τις οικονομικές και τις κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης των Ιουδαίων 

της πόλης τόσο κατά τη διάρκεια των μακραίωνων περιόδων της Ενετοκρατίας και της 

Οθωμανικής κυριαρχίας στο νησί, όσο και κατά τη διάρκεια της Κρητικής Πολιτείας 

μέχρι και τις παραμονές του Β΄ Π.Π.  

 Στην προώθηση της έρευνας εξόχως σημαντική υπήρξε η ανιδιοτελής 

συνδρομή ερευνητών, ιστορικών και εκπαιδευτικών που κατά το παρελθόν 

ασχολήθηκαν διεξοδικά με το αντικείμενο και δέχθηκαν πρόθυμα να μοιραστούν τις 

γνώσεις και τις πληροφορίες τους με τον γράφοντα. Μεταξύ αυτών, σπουδαία υπήρξε 

η προσφορά του ιστορικού – ερευνητή Κωστή Μαμαλάκη που εξασφάλισε την 

πρόσβαση στα υλικά κατάλοιπα που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και στις αποθήκες 

του Ιστορικού Μουσείου της Κρήτης, καθώς και στις πολύτιμες πληροφορίες που 

παρείχε για τους τελευταίους κυρίως Εβραίους κατοίκους της πόλης. Ο εκπαιδευτικός 

Σταύρος Σφακιωτάκης δέχθηκε να μοιραστεί τις γνώσεις του για την λειτουργία της 

εβραϊκής κοινότητας κατά την περίοδο κυρίως της Οθωμανικής διακυβέρνησης, ενώ 

ιδιαίτερα ευγενική ήταν η χειρονομία του κ. Εμμανουήλ Ζευγαδάκη, που προσέφερε 

τις μοναδικές φωτογραφίες που έχουν έως σήμερα βρεθεί και αφορούν την όψη της 

εβραϊκής Συναγωγής του Ηρακλείου μετά το βομβαρδισμό της το 1941. Οι 
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φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο του πατέρα του, θεολόγου, Νικολάου 

Ζευγαδάκη και αποτέλεσαν το απαραίτητο υπόβαθρο για την προσπάθεια της 

ψηφιακής αναπαράστασης του κτίσματος που καταβλήθηκε (βλ. φωτ. 39-47). Τέλος, 

ιδιαίτερα ευγενική ήταν η προσφορά του ζωγράφου Αριστόδημου Παπαδάκη που 

προσέφερε την φωτογραφία του Εμμανουήλ Λεβή, του Ηρακλειώτη Εβραίου που οι 

Ναζί εκτέλεσαν αναίτια στα πλαίσια μιας πράξης τυφλής αντεκδίκησης ενάντια στον 

τοπικό πληθυσμό. Τον άνθρωπο αυτό αναπαράστησε ο καλλιτέχνης στο σχετικό 

ζωγραφικό πίνακα που φιλοτέχνησε προς τιμήν των  εκ τελεσθέντων εκ των Ναζί, 

εξήντα δύο Μαρτύρων  (βλ. φωτ 31). 
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«Το παρελθόν λειτουργεί πάντα ως η θεραπαίνιδα της εξουσίας» 

 J.H. Plumb, (1911-2001) «Ο θάνατος του παρελθόντος» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ :  

1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ:«ΙΣΤΟΡΙΑ» «ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ», 
«ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ» ΚΑΙ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ» 

1.1. Μια πραγμάτευση για την Ιστορία 
Σύμφωνα με τον Marc Bloch (1886-1944) η επιστήμη της ιστορίας, όπως και οι 

περισσότερες επιστήμες που πραγματεύονται το ανθρώπινο πνεύμα, βρίσκεται σε μια 

διαρκή κίνηση και μια συνεχή αναζήτηση. Επιχειρώντας να περιγράψει το περιεχόμενο 

της συστηματικής μελέτης του ιστορικού παρελθόντος, ο Bloch τοποθετήθηκε 

αρνητικά στην διατύπωση ενός ορισμού που θα επέτασσε την «ιστορία ως την 

επιστήμη του παρελθόντος», και αντιστικτικά υποστήριξε την πεποίθηση ότι η ιστορία 

θα έπρεπε να ορισθεί ως «η επιστήμη των ανθρώπων μέσα στο χρόνο.»2 Την ίδια 

στιγμή, ο Γάλλος ιστορικός και ιδρυτικό μέλος της σχολής των Annales3 πρέσβευε, ότι 

η επιστήμη της ιστορίας εξακολουθεί ακόμη να βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία, 

ισχυριζόμενος ότι αφού αναπτύχθηκε για πολύ καιρό ως απλή αφήγηση η οποία 

μετέφερε μαζί της το βαρύ φορτίο του μύθου και ασχολούνταν μονομερώς με τα 

προφανή ιστορικά γεγονότα, μόλις πρόσφατα κατάφερε να ενηλικιωθεί και να επιδοθεί 

σε μια ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της.4Προσπάθησε δηλαδή να  διαχωρίσει 

το ιστορικό παρελθόν το οποίο θεώρησε εξ ορισμού ως δεδομένο και απαράλλακτο, σε 

αντίθεση με την ιστορική γνώση για την οποία υποστήριξε ότι είναι κάτι διαφορετικό, 

κάτι προοδευτικό το οποίο βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία μεταμόρφωσης και 

τελειοποίησης.5 

Ως απώτερο στόχο της ιστορίας έκρινε, πως δεν θα πρέπει να αποτελεί η στείρα 

και αδιέξοδη ακαδημαϊκή και θεωρητική έρευνα που διεξάγεται στη βάση κοινά 

αποδεκτών κανόνων οι οποίοι αποσκοπούν στην απλή προαγωγή της γνώσης6, αλλά η 

διαμόρφωση μιας αντικειμενικής και ακριβούς αναπαράστασης του παρελθόντος 

                                                 
 
2 Βλ. Goff, J., Le, «Ιστορία και μνήμη», Νεφέλη, Αθήνα 1998, σελ. 153 
3 Βλ. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=marc+bloch#mmc=1 
4 Βλ. Plumb, J.H., Ο θάνατος του παρελθόντος, μτφρ. Αλέξανδρος Κιουπκιολής, εκδ. Μεταίχμιο, 
Αθήνα 2007, σελ. 138. 
5 Βλ. Bloch, Marc, Απολογία για την Ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, Εναλλακτικές εκδόσεις 
Δοκίμια 2, 1994, σελ. 83 
6Βλ. Εξερτζόγλου, Χ., ό.π., σελ. 19 

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/goff-jacques-le-6840
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=marc+bloch#mmc=1
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απαλλαγμένης από προκαταλήψεις και προκαθορισμένους σκοπούς.7 Ως πραγματική 

δηλαδή ιστορία θα πρέπει να ορίζεται πλέον η προσπάθεια θέασης των γεγονότων όπως 

αυτά πραγματικά ήταν, ανεξάρτητα από το εάν η αντικειμενική αυτή προσέγγιση 

αντιτίθεται στον τρόπο που παρουσιάζουν το παρελθόν οι κατά καιρούς σύγχρονες 

αυθεντίες.8 Η ιστορία αρχίζει – και οφείλει - να αναζητεί την αλήθεια και μόνο, χωρίς 

συναισθηματισμούς και υποκειμενικότητες.9 Θα πρέπει να εργάζεται ως αληθινά 

κριτική επιστήμη, απελευθερωμένη από την υποτιθέμενη αυθεντία των 

πατροπαράδοτων αρχών,10 και να μην λειτουργεί ως μοναστική αντίληψη, αλλά ως ένα 

κοινωνικό λειτούργημα που αποσκοπεί στην ωφέλεια της ανθρώπινης 

κοινωνίας.11Τούτο θα υλοποιούνταν διαμέσου της υιοθέτησης και της ενεργοποίησης 

συγκεκριμένων αρχών οι οποίες θα διατυπώνουν θετικές προτάσεις και θα εμπνέουν 

ελπίδα για την ανθρώπινη ζωή.12 Στις μέρες μας όπου οι σύγχρονες κοινωνίες 

αναζητούν διαρκώς νέες ερμηνείες και διαφορετικές απαντήσεις για το παρελθόν, και 

τα μέσα μαζικής επικοινωνίας συνεπικουρούμενα από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες  

αναδιαμορφώνουν την έννοια της αναπαράστασής του προσφέροντας νέα δεδομένα 

στον τρόπο πρόσληψής του,13 η διεύρυνση και η εμβάθυνση της γνώσης σε συνδυασμό 

με την ανάδειξη της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της 

παραδοξότητας των ιστορικών γεγονότων,14 αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα τόσο 

για την ορθή πρόσληψη όσο και για την ερμηνεία τους. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
7 Βλ. Plumb, J.H., ό.π., σελ. 153, 154 
8 Βλ. Ferguson, N., Εισαγωγή, στο: Plumb, J.H., Ο θάνατος του παρελθόντος, μτφρ. Αλέξανδρος 
Κιουπκιολής, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2007, σελ. 29   
9 Βλ. Εξερτζόγλου, Χ., ό.π., σελ. 36 
10 Βλ.Schama, S., Εισαγωγή, στο  Plumb, J.H., Ο θάνατος του παρελθόντος, μτφρ. Αλέξανδρος 
Κιουπκιολής, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2007, σελ. 18 
11 Βλ. Schama, S., ό.π., σελ. 17, 18 
12 Βλ. Plumb, J.H., ό.π., σελ. 137 
13 Βλ. Plumb, J.H., ό.π., σελ. 154 
14 Βλ. Plumb, J.H., ό.π., σελ. 163 
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1.2. Προσδιορισμός του περιεχομένου της «Δημόσιας Ιστορίας» 
(Public History). 
Οι ετερογενείς τάσεις και οι πολύμορφες εξιστορήσεις του ιστορικού και του 

κοινωνικού παρελθόντος που εμφανίζονται με μεταβαλλόμενες μορφές στη δημόσια 

σφαίρα, συνέβαλαν αποφασιστικά στη συγκρότηση και στη διατύπωση του 

νεολογισμού της δημόσιας ιστορίας, η οποία ως διακριτό επιστημονικό πεδίο έκανε 

την εμφάνισή της για πρώτη φορά στις αγγλοσαξονικές χώρες15. Ειδικότερα το 1976 ο 

αποκαλούμενος και πατέρας του όρου και της θεσμοθέτησης της μελέτης της δημόσιας 

ιστορίας Robert Kelley, δημιούργησε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, - τη χώρα όπου η 

δημόσια ιστορία αποτελεί αναγνωρισμένο κλάδο με θεσμική υποδομή και 

εκπροσώπηση -16,  ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που αποσκοπούσε στη 

δημιουργία δημόσιων ιστορικών που θα επάνδρωναν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

της χώρας. Λίγα χρόνια αργότερα το 1983 δημιουργήθηκε στον Καναδά το πρώτο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της νέας επιστήμης, ενώ το 1998 ιδρύθηκε το 

Αυστραλιανό Κέντρο για τη Δημόσια Ιστορία, που στόχευε στην ανάδειξη του 

περιεχομένου της, στον ακαδημαϊκό χώρο και στην κοινωνία της Αυστραλίας.17Στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο και συγκριμένα στη Μ. Βρετανία, πραγματοποιήθηκε το 2005 για 

πρώτη φορά ένα συνέδριο δημόσιας ιστορίας, ενώ μόλις το 2007 ιδρύθηκε το πρώτο 

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Γερμανία. Στη Γαλλία από το 2005 υφίστανται 

δύο ανεξάρτητοι οργανισμοί που στοχεύουν στην υπεράσπιση της ελευθερίας της 

ιστορικής έρευνας και της προστασίας της διδασκαλίας της από τις επίσημες κρατικές 

παρεμβάσεις. Τέλος στην Ελλάδα η ανάπτυξη και η διάδοση της νέας επιστήμης – η 

οποία ομολογουμένως βρίσκεται σε εμβρυακό ακόμη στάδιο - οφείλεται στη συνολική 

και ουσιαστική δραστηριότητα του περιοδικού Historein, στην καθοριστική συμβολή 

του Δικτύου Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων, όπου μέσα από προσωπικές μαρτυρίες 

                                                 
 
15Βλ. Noiret, S., «Υπάρχει τελικά διεθνής δημόσια ιστορία;» στο Ανδρέου, Α., Κακουριώτης Σ., 
Κόκκινος, Γ., Λεμονίδου, Ε., Παπανδρέου Ζ., Πασχαλούδη Ε., (επιμ.), Η δημόσια ιστορία στην 
Ελλάδα. Χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2015, σελ 51 
16 Βλ. Εξερτζόγλου Χ., ό.π.,σελ. 27  
17 Βλ. Λεμονίδου, Ε., «Δημόσια Ιστορία:, Η διεθνής εμπειρία και το ελληνικό παράδειγμα»,  στο 
Ανδρέου, Α., Κακουριώτης Σ., Κόκκινος, Γ., Λεμονίδου, Ε., Παπανδρέου Ζ., Πασχαλούδη Ε., (επιμ.), 
Η δημόσια ιστορία στην Ελλάδα. Χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2015, 
σελ. 84 
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αναδεικνύονται οι πολλαπλές εκφάνσεις της δημόσιας ιστορίας, καθώς και στο 

θεμελιώδες έργο του καθηγητή Χάγκεν Φλάισερ18 για το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.19 

Το αντικείμενο της καινοφανούς επιστήμης στις μέρες μας, προτάσσει ένα 

χαρακτήρα διεθνούς και διεπιστημονικού πεδίου στο οποίο συνδέονται συλλογικές, 

εκλαϊκευμένες και ακαδημαϊκές εφαρμογές με το παρελθόν20. Εξακτινώνεται σε πολλά 

επιστημονικά πεδία, δεν επικεντρώνεται μονοδιάστατα στην παραδοσιακή ακαδημαϊκή 

ιστορική έρευνα, η οποία χαρακτηρίζεται από υπερβολικό σχολαστικισμό και πλήρη 

εξάρτηση από το γραπτό τεκμήριο και την περιοδολόγηση,21αλλά αξιοποιώντας τις 

σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, επιχειρεί να ερμηνεύσει το παρελθόν με 

διαφορετικούς τρόπους και νέους μηχανισμούς νοηματοδότησης, οι οποίοι 

αρθρώνονται και διασπείρονται έξω από τα όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας.22 Η νέα 

μορφή ιστορικής γνώσης, εμπλέκει υποκείμενα και μέσα από τις μεθοδολογίες που 

αναπτύσσει, τους δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας διασύνδεσης του παρόντος με 

το παρελθόν τους, χωρίς την προαπαιτούμενη συνδρομή ή συμμετοχή των 

ακαδημαϊκών ιστορικών.23Ο ενημερωτικός χαρακτήρας της νέας επιστήμης και ο 

εκλαϊκευμένος τρόπος μετάδοσης των πληροφοριών, που άπτονται της καταγραφής 

ακραίων ιστορικών γεγονότων όπως λ.χ. οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, η εβραϊκή Soah, 

κ.α., οδηγεί πολύ συχνά στην οικειοποίηση της ιστορικής γνώσης από το ευρύ κοινό, 

και κατά συνέπεια στην φανέρωση της ιστορικής αλήθειας.24 Ως εργαστήριο 

παραγωγής της Δημόσιας Ιστορίας ορίζεται η ίδια η  κοινωνία, ενώ οι διαφορετικές της 

εκδοχές βρίσκουν εφαρμογή είτε μέσα σε θεσμοθετημένους πολιτιστικούς χώρους 

όπως είναι τα εθνικά μνημεία, τα πολιτιστικά κέντρα και τα μουσεία, είτε 

αναπαράγονται και εξαπλώνονται μέσω των προφορικών μαρτυριών, των δημόσιων 

λόγων, των διαδικτυακών αναρτήσεων και άλλων καινοτόμων σύγχρονων ψηφιακών 

εφαρμογών. Βέβαια, το περιγραφόμενο αυτό φαινόμενο δεν αποτελεί καινοτομία. 

                                                 
 
18 Βλ.. Λεμονίδου, Ε., ό.π., σελ. 87 
19 Βλ. Φλάισερ, Χ., Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στη δημόσια ιστορία, Νεφέλη, 
Αθήνα 2008. 
20Βλ. Serge, N., ό.π., σελ. 55 
21 Βλ. Εξερτζόγλου, Χ., ό.π., σελ. 32 
22Βλ. Αθανασιάδης, Χ., Τα αποσυρθέντα βιβλία. Έθνος και σχολική ιστορία στην Ελλάδα, 1858-
2008, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2015, σελ. 15, 16 
23Βλ. Εξερτζόγλου, Χ., ό.π., σελ. 31 
24Βλ. Moses, D., Α., «Πως και γιατί η χρήση και η κατάχρηση της ιστορίας είναι αναπότρεπτη, 
αναπόφευκτη και ανεκτίμητη για τη ζωή», στο Ανδρέου, Α., Κακουριώτης Σ., Κόκκινος, Γ., 
Λεμονίδου, Ε., Παπανδρέου Ζ., Πασχαλούδη Ε., (επιμ.), Η δημόσια ιστορία στην Ελλάδα. Χρήσεις και 
καταχρήσεις της ιστορίας, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2015, σελ. 9-13 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ                  «Ιστορική μνήμη και Δημόσια Ιστορία: Ιστορικός περίπατος ανάδειξης τόπων  

ΑΝΟΙΚΤΟ                   Εβραϊκού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ      

 

Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [6]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί, αποτελεί 

μια αρχαία προσέγγιση στη μελέτη παλαιών διαδικασιών25, η οποία προσπαθεί να 

εκπληρώσει το ενδιαφέρον των σύγχρονων κοινωνιών για μια ιστορική γνώση που 

εκπονείται στο δημόσιο χώρο και διαδίδεται με νέες μεθόδους και πρωτοποριακά μέσα. 

Αποσκοπεί δηλαδή στην ιστορική αφύπνιση, την ενημέρωση και την επιμόρφωση ενός 

«ανειδίκευτου» τμήματος του πληθυσμού,26το οποίο με τη συνδρομή ποικίλων 

διαμεσολαβητών όπως είναι για παράδειγμα οι φωτογραφίες, το κινηματογραφικό 

υλικό, τα τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ,27τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ιστότοποι και 

οι ψηφιακές διαδικτυακές πλατφόρμες,28καλείται εκ νέου να ανασυνθέσει και να 

ερμηνεύσει το παρελθόν.29Πρόκειται για μια διαδικασία εκδημοκρατισμού στην οποία 

οι αναπαραστάσεις του παρελθόντος συσχετίζονται με αιτήματα δικαίωσης που δεν 

είχαν επαρκώς υποστηριχθεί,30και παραπέμπει σε ιστορικά αφηγήματα το οποία παρότι 

δεν διατυπώνονται σύμφωνα με τους όρους της ακαδημαϊκής έρευνας εντούτοις δεν 

είναι αυθαίρετα.31Η δημόσια ιστορία αντιμετωπίζει το ιστορικό παρελθόν σαν μια 

διανοητική κοινωνική κατασκευή που διαμορφώνεται, αμφισβητείται και διασπείρεται 

σύμφωνα με τις επιθυμίες της εκάστοτε εποχής, η οποία θέτει νέα ερωτήματα, και 

αναζητεί διαφορετικές απαντήσεις.32 Οι προσπάθειες για τον ακριβή προσδιορισμό του 

αντικειμένου της δημόσιας ιστορίας, αυτής δηλαδή που κατά τον Serge Noiret 

βρίσκεται και αναπτύσσεται γύρω μας είναι πολλές. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του 

National Council of Public History, «Ο όρος δημόσια ιστορία περιγράφει τους πολλούς 

και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η ιστορία τίθεται σε λειτουργία στον 

κόσμο. Με αυτήν την έννοια είναι η ιστορία που εφαρμόζεται σε ζητήματα του 

πραγματικού κόσμου, η εφαρμοσμένη ιστορία. Στην πραγματικότητα η εφαρμοσμένη 

ιστορία υπήρξε ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε ως συνώνυμο ή εναλλακτικά με τον 

όρο δημόσια ιστορία για αρκετά χρόνια. Παρόλο που η δημόσια ιστορία κέρδισε 

έδαφος τα πρόσφατα χρόνια ως η προτιμώμενη ορολογία, ιδιαίτερα στον ακαδημαϊκό 

                                                 
 
25Βλ. Kean, Hilda, “Introduction” στο H. Kean, P. Martin (επιμ.), The Public History 
Reader,  Routledge, Νέα Υόρκη και 'Αμπιγκτον, 2013, σελ. Xvii. 
26Βλ. Φλάισερ, Χ., ό.π., σελ. 22 
27Βλ. Αθανασιάδης, Χ, ό.π.,σελ.17,18 
28Βλ. Kalela J., Making History. The Historian and the Uses of the Past, Palgrave Macmillan, 
Μπάσινγκστοουκ, 2012, σελ.71 
29Βλ. Moses, D., Α., ό.π., σελ. 9 
30 Βλ. Εξερτζόγλου, Χ., ό.π., σελ. 21 
31 Βλ. Εξερτζόγλου, Χ., ό.π., σελ. 20 
32 Βλ. Λιάκος, Α., Πως το παρελθόν γίνεται ιστορία, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2007, σελ. 173 
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κόσμο, ο όρος εφαρμοσμένη ιστορία παραμένει ίσως ο περισσότερο διαισθητικός και 

αυτοπεριγραφικός».33 Παράλληλα το περιοδικό The Public History, υποστηρίζει ότι η 

δημόσια ιστορία έχει στόχο διττό, αφού το περιεχόμενό της δεν αποσκοπεί αμιγώς στην 

εξυπηρέτηση των ακαδημαϊκών σκοπών, αλλά προσπαθεί ταυτόχρονα να διευκολύνει 

και τις σύγχρονες ανάγκες των ατόμων, των θεσμών κ.λ.π.34Ο ιστορικός Robert 

Archibald πρεσβεύει ότι, «η ιστορία ανήκει σε αυτούς των οποίων το παρελθόν 

περιγράφεται στην αφήγηση, καθώς αυτή η εξιστόρηση, η δική τους εκδοχή της 

ιστορίας ενοικεί στις μνήμες και διαμορφώνει τις ταυτότητές τους». Οι Γερμανοί 

ιστορικοί  Frank Bosch και Constantin Goschler θεωρούν ότι στον όρο της δημόσιας 

ιστορίας ενσωματώνονται όλες οι μορφές των δημόσιων ιστορικών αφηγήσεων που 

εμφανίζονται στη δημόσια σφαίρα και δεν συνδέονται με επιστημονικές υποθέσεις, 

συναντήσεις κ.λ.π.35 

Από τους πολυάριθμους και διαφορετικούς εν πολλοίς ορισμούς που έχουν 

διατυπωθεί, συνάγεται ότι η δημόσια ιστορία αποτελεί ένα πολυσχιδές αλλά μερικώς 

ακαθόριστο ως προς τις βασικές του συνισταμένες επιστημονικό και ερευνητικό 

πεδίο,36 για το οποίο τίθεται επιτακτικά η ανάγκη για την κωδικοποίηση των 

θεμελιωδών επιστημονικών θέσεων και αρχών του και της περιχαράκωσης του 

αντικειμένου του.37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
33 Βλ. http://ncph.org/vmv/what-is-public-history/.    
34Βλ. Λεμονίδου, Ε., ό.π., σελ. 89 
35Βλ. Λεμονίδου, Ε., ό.π., σελ. 90 
36Βλ. Moses, D., Α., ό.π., σελ. 12 
37Βλ. Moses, D., Α., ό.π., σελ. 13 

http://ncph.org/vmv/what-is-public-history/
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«Η μνήμη, όπου και να την αγγίξεις πονεί». 
Γιώργος Σεφέρης, «Μνήμα α’» Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ’». 

1.3. Προσεγγίσεις για την Συλλογική και την Ιστορική μνήμη. 
Η έννοια της μνήμης ως αντικείμενο μελέτης δεν αποτελεί νεωτερισμό. Από την 

αρχαϊκή ακόμη εποχή, η Μνημοσύνη, ως μητέρα των Μουσών, θεοποιήθηκε στην 

ανθρώπινη σκέψη η οποία αφού αρχικά την κατέστησε άχρονη και την διαχώρισε από 

την ιστορία, της απέδωσε στη συνέχεια τις ιδιότητες της γεφυροποιού, τόσο ανάμεσα 

στο παρόν και στο παρελθόν, όσο και μεταξύ του κόσμου των ζωντανών με τον «Άλλο 

κόσμο».38 Αλλά και μετέπειτα στα χρόνια της κλασσικής εποχής η μνήμη συναρτάται 

με το χρόνο και με τη γνώση. Στην Πλατωνική σκέψη «η γνώση είναι ανάμνηση, 

δηλαδή μια διαδικασία που ανακαλεί στην επιφάνεια κάτι που ενυπάρχει στο νου και 

το καθιστά συνειδητό», ενώ αντίθετα στον Αριστοτελικό συλλογισμό, οι έννοιες της 

μνήμης και της ανάμνησης διαφοροποιούνται, με την πρώτη να αποτελεί μια δύναμη 

του παρελθόντος και τη δεύτερη την εκούσια και αποτελεσματική του ανάκληση. 39 

Στον εβραϊκό εγγράμματο πολιτισμό οι έννοιες της μνήμης και της γνώσης δεν ήταν 

ταυτόσημες. Η μνήμη ως θρησκευτική επιταγή, μεταδίδονταν με τις τελετουργίες και 

τις αφηγήσεις οι οποίες λειτουργούσαν ως μηχανισμοί απόδειξης της θεολογικής και 

της ηθικής διδασκαλίας, ενώ μόνο μετά τη γένεση της εβραϊκής ιστοριογραφίας το 

παρελθόν διαχωρίστηκε ριζικά από τη συλλογική μνήμη. Στα μετέπειτα χρόνια του 

εκχριστιανισμένου Μεσαίωνα η μνήμη αξιοποιήθηκε στην εκπαίδευση, προκειμένου 

να εξασφαλίσει τη διατήρηση του παρελθόντος στην ανθρώπινη μνήμη, καθώς και στη 

συγκρότηση συγκεκριμένων κοινωνικών σχέσεων και την ανάπτυξη στοιχειωδών 

μορφών της ιστοριογραφίας.40Η διασύνδεση της μνήμης και της ιστοριογραφίας από 

τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, σχετίζονταν με την ενίσχυση μιας 

συγκεκριμένης ταυτότητας, η οποία συνδέονταν με την έκφραση μιας εθνικής 

συνείδησης και διαμορφώνονταν από τις άρχουσες κατά κύριο λόγο τάξεις. Από το 

τέλος του 19ου αι. ο θετικιστικός και μονομερής τρόπος προσέγγισης του παρελθόντος 

από την ιστοριογραφική παραγωγή, οδήγησε στην ταύτιση της ιστορίας με τη μνήμη, 

                                                 
 
38 Βλ. Μπενβενίστε. Ρ., Μνήμη και ιστοριογραφία, στο Ρ., Μπενβενίστε, Θ., Παραδέλης (επιμ.), 
Διαδρομές και τόποι της μνήμης. Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Πρακτικά 
επιστημονικής συνάντησης στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(Φεβρουάριος 1995), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999, σελ. 12 
39 Βλ. Μπενβενίστε, Ρ., ό.π., σελ. 11 
40 Βλ. Μπενβενίστε, Ρ., ό.π., σελ. 13-14 
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μια σχέση που μονάχα μετά τα μέσα του 20ου αιώνα διαταράχθηκε με τον διαχωρισμό 

της επαγγελματικής ιστορίας από τη μνήμη.41 

Σύμφωνα με τον Nicolas Offenstadt, «η μνήμη του ατόμου ξεπερνά κατά πολύ το στενό 

πεδίο της ιστορίας και άπτεται των νευροεπιστημών, ενώ η μνήμη των ατόμων, δηλαδή 

η κατασκευή της ταυτότητάς τους με τις χρήσεις και τις ενθυμήσεις του παρελθόντος, 

γίνεται ένα ερευνητικό πεδίο που οι ιστορικοί επισκέπτονται όλο και περισσότερο».42 

Ο Ζακ Λε Γκόφ, περιγράφοντας την μνήμη της αποδίδει την ανθρώπινη φυσική 

– βιολογική ικανότητα της διατήρησης ορισμένων πληροφοριών που μπορούν να 

ενεργοποιηθούν μελλοντικά για να αναπαραστήσουν το παρελθόν.43 Παράλληλα τη 

διαχωρίζει από την Ιστορία επισημαίνοντας ότι, όπως το παρελθόν αποτελεί απλώς ένα 

αντικείμενο της Ιστορίας, έτσι και η μνήμη δεν είναι ολόκληρη η ιστορία αλλά ένα από 

τα αντικείμενά της και αποτελεί μονάχα ένα πρωταρχικό στάδιο ιστορικής 

επεξεργασίας44.  Από την άλλη μεριά, ο κοινωνικός επιστήμονας Maurice Halbwacs 

(1952-1997) πρεσβεύει ότι η ατομική μνήμη δεν περιορίζεται μονάχα στις ιδιότητες 

της αποθήκευσης και της ανάκλησης των πληροφοριών, αλλά σχετίζεται με ένα 

ολόκληρο πλέγμα εξωτερικών σχέσεων που στηρίζουν, προσδιορίζουν και 

ενσαρκώνουν το παρελθόν. H ατομική μνήμη οφείλει την υπόσταση της στη συλλογική 

μνήμη, διότι οι ατομικές ενθυμήσεις συνδέονται άμεσα με το ευρύτερο περιβάλλον στο 

οποίο το άτομο διαβιεί.  Τα άτομα δηλαδή που εντάσσονται σε μια διακριτή κοινωνική 

ομάδα όπως η οικογένεια, η πολιτική παράταξη, η θρησκεία, το έθνος κ.λ.π., θυμούνται 

ως μέλη της, με τη μνήμη αυτή να αποτελεί ένα τμήμα της συλλογικής μνήμης. Επειδή 

όμως τα κοινωνικά πλαίσια και οι κοινωνικές ομάδες στο εσωτερικό των οποίων η 

συλλογική – δημόσια μνήμη αναπαράγεται,45δεν είναι ομοιογενή, αλλά κατά κύριο 

λόγο ετερόκλητα, δημιουργείται μια μεγάλη απόσταση μεταξύ της ατομικής και της 

συλλογικής μνήμης, η οποία διευρύνεται περαιτέρω όταν η συλλογική μνήμη 

αποκτήσει τη μορφή της επίσημης μνήμης.46Η μορφή της υποκειμενικότητας που 

                                                 
 
41 Βλ. Μπενβενίστε, Ρ., ό.π., σελ. 14-15 
42 Βλ. Offenstadt, Ν.,Οι λέξεις του ιστορικού. Έννοιες – κλειδιά στη μέση της ιστορίας, μτφρ. Γκοτσίνας, 
Κ., εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2004, σελ. 126-127 
43 Βλ. Goff, J., Le, ό.π., σελ. 87 
44 Βλ. Goff, J., Le, ό.π., σελ. 182 
45 Βλ. Παραδέλλης, Θ., Ανθρωπολογία της μνήμης, στο Διαδρομές και τόποι της μνήμης. Ιστορικές και 
Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, επιμ. Ρ. Μπενβενίστε – Θ. Παραδέλλης, 
εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999, σελ. 28 
46 Βλ. Φλάισερ, Χ., ό.π., σελ. 85 
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αποκτά η συλλογική μνήμη εξαιτίας της συγκρότησής της ως κοινής συνιστάμενης – 

σύμφωνα με το Α. Λιάκο – των εξατομικευμένων μνημών των υποκειμένων της, της 

προσδίδει το χαρακτήρα ενός επινοημένου παρελθόντος μέσα από μια σύγχρονη ματιά. 

Η συλλογική μνήμη ουσιαστικά αποκτά έναν χαρακτήρα εύπλαστο ο οποίος 

επηρεάζεται από τις εκλαϊκευμένες ιστορικές αφηγήσεις, από τις υποκειμενικές 

αναγνώσεις του ιστορικού παρελθόντος και από τις δεσπόζουσες αντιλήψεις των 

κοινωνιών για την ιστορική πορεία ενός έθνους, ενός λαού, κ.α.47 

Η πρακτική της μνημόνευσης που άρχισε να εφαρμόζεται από τα τέλη του 19ου 

αιώνα και στις αρχές του 20ου, γνώρισε μια νέα αξιοποίηση και αποτέλεσε ένα 

σημαντικό μηχανισμό για την έκφραση της συλλογικής μνήμης. Σε πολλές χώρες μετά 

τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, παρατηρήθηκε η δημιουργία μνημονικών τόπων 

κυρίως με την πρακτική της ανέγερσης των μνημείων του αγνώστου στρατιώτη, τα 

οποία αποσκοπούσαν μεταξύ άλλων και  στην ενοποίηση της μνήμης με την ανωνυμία, 

προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη συνοχή του έθνους στο όνομα της κοινής 

μνήμης.48 

Ως απότοκο των πολιτικών, των οικονομικών και των κοινωνικών εξελίξεων 

που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1970, εμφανίστηκε η εκδήλωση των 

κινημάτων ενάντια στην αποικιοκρατία, και ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού που 

σχετίζονταν είτε με τις έμφυλες διακρίσεις, είτε με τις θρησκευτικές προκαταλήψεις, 

είτε με τις φυλετικές μειονότητες, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε 

αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες να διεκδικήσουν μια θέση στην ιστορία.49Κατά τη 

δεκαετία του 1980, η θεματολογία για τα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας και η 

επανεξέταση του τραυματικού γεγονότος της Εβραϊκής Soah, (εβραϊκός όρος για την 

γενοκτονία που σημαίνει «καταστροφή»)50, αποτέλεσαν ένα ελκυστικό αντικείμενο 

έρευνας, που αναδύθηκε με μεγάλη ένταση στη δημόσια σφαίρα. Η προσήλωση στο 

ιστορικό παρελθόν και η στροφή του δημοσίου ενδιαφέροντος σε γεγονότα στα οποία 

εμπλέκονταν η ατομική και η ιστορική μνήμη, αυξήθηκαν σημαντικά μετά το 

                                                 
 
47 Βλ. https://diavlos.grnet.gr/event/e473 
48 Βλ. Goff, J., Le, ό.π., σελ. 132-133 
49Βλ. Λεμονίδου, Ε.,ό.π., σελ. 9 
50Βλ. Βασάρ-Β., Ο., «Η προβληματική των μουσείων της Γενοκτονίας και της Αντίστασης: ευρωπαϊκό 
και αμερικανικό μοντέλο» στο: Hassoun Jacques, Todorov Tzvetan, Varon – Vassard Odette, 
Θανασέκος Γιάννης, Μπενβενίστε Ρίκα, Εβραϊκή ιστορία και μνήμη (Συλλογικό έργο) εκδ. Πόλις, 
Αθήνα 1998, σελ. 121 
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χαρακτηριζόμενο ως έτος τομή του 1989-1990. Εκτός από την κατεδάφιση του Τείχους 

του Βερολίνου που οδήγησε στον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου και την ενοποίηση 

των δύο Γερμανιών, το έτος εκείνο ολοκληρώθηκε η κατάρρευση όλων σχεδόν των 

καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού και εξαλείφθηκε ο «κομμουνιστικός 

κίνδυνος» ως ένα εναλλακτικό μοντέλο πολιτικής ή στρατιωτικής επικράτησης. Τα 

κοσμοϊστορικά αυτά γεγονότα υποχρέωσαν τις περισσότερες κοινωνίες της ενωμένης 

πλέον Ευρώπης σε μια επώδυνη διαδικασία ενδοσκόπησης.51 Η για πολλές δεκαετίες 

συνειδητή επιλογή της αποσιώπησης και της απώθησης τραυματικών ιστορικών 

γεγονότων προς όφελος πολλών κρίσιμων εθνικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων,52 

μεταβλήθηκε, αποκτώντας άλλη διάσταση. Η άρση των θεμελιωδών πολιτικών, 

οικονομικών και κοινωνικών αξιωμάτων, επέτρεψαν την ανάδυση των τραυματικών 

μνημών (ατομικών και συλλογικών) του παρελθόντος παρέχοντας τη δυνατότητα 

διερεύνησης θεμάτων που άλλοτε αποτελούσαν ταμπού53. Με τα νέα δεδομένα που 

εμφανίστηκαν στο δημόσιο διάλογο, στοιχειοθετήθηκε μια διαφορετική εκδοχή των 

ιστορικών γεγονότων, η οποία συνένωσε το παρελθόν με ένα τρόπο συναισθηματικό, 

συμβάλλοντας σημαντικά στην ερμηνεία του.54 Στο δημόσιο λόγο που αναπτύχθηκε, 

οι όροι της αποκατάστασης και της επανόρθωσης άρχισαν να χρησιμοποιούνται όλο 

και πιο συχνά, αποσκοπώντας στην αποκατάσταση ιστορικών αδικιών που έμεναν στην 

αφάνεια και σχετίζονταν με ιστορικά εγκλήματα και θηριωδίες όπως λ.χ. για τα θύματα 

των ναζιστικών σφαγών του Διστόμου, των Καλαβρύτων, της Βιάννου κ.λ.π.55 Το 

αυξημένο δημόσιο ενδιαφέρον για την αναψηλάφηση και την ανά νοηματοδότηση του 

παρελθόντος, εκφράστηκε μέσω της δημιουργίας μνημονικών τόπων, της ανέγερσης 

εθνικών -  ιστορικών μνημείων, και μέσω της καθιέρωσης μνημονικών τελετών και 

εκδηλώσεων. Η συμμετοχή του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των πολυάριθμων – 

ιστορικού περιεχομένου – ιστότοπων που ανιχνεύονται εύκολα στον κυβερνοχώρο 

προσφέροντας βήμα σε όποιον το επιθυμεί, έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην 

παραγωγή και την κατανάλωση ανα – νοηματοδοτημένων ιστοριών που έθεταν στο 

                                                 
 
51 Βλ. Φλάισερ, Χ., ό.π., σελ.75 
52Βλ.  Foote, Kenneth, E., & Azaryahu Maoz, «Toward a geography of memory: Geographical 
dimensions of public memory and commemoration», Journal of Political and Military Sociology, 2007, 
σελ. 126. 
53Βλ. Φλάισερ, Χ., ό.π., σελ. 75. 
54Βλ. Noiret, S., ό.π., σελ. 61. 
55 Βλ. Φλάισερ, Χ., ό.π., σελ. 77, 81. 
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επίκεντρό τους κοινά τραυματικά γεγονότα του παρελθόντος. Σημαντική συμμετοχή 

στη διατήρηση και την προβολή της ιστορικής μνήμης, του χρόνου και της 

χρονολογικής εξέλιξης, διαδραμάτισαν οι φωτογραφίες και οι ταινίες μυθοπλασίας που 

σηματοδότησαν μια καινοτόμα πηγή για την ιστορία.56 Η γλώσσα επίσης του 

ντοκιμαντέρ αποτέλεσε μια σημαντική μορφή προφορικής ιστορίας η οποία προέβαλε 

τα ιστορικά γεγονότα «από τα κάτω», μέσα από την οπτική και τη φωνή των ανώνυμων 

πολιτών, λειτουργώντας ως ιστοριογραφικός τελεστής στο χώρο διαμόρφωσης της 

κοινωνικής μνήμης.57 Η διακριτή ειδολογική του ταυτότητα, ενθάρρυνε σημαντικά την 

ανάδυση νέων αφηγημάτων και νέων κοινωνικών φαντασιακών εξαιτίας της ανάδειξης 

του θεατή ως μέλους μιας κοινωνικής συλλογικότητας, ως υποτιθέμενο μέτοχο της 

δημόσιας σφαίρας.58 

Το τραυματικό γεγονός του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων, δεν έχει 

ενταχθεί ουσιαστικά στο ελληνικό εθνικό αφήγημα και απουσιάζει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από την δημόσια συζήτηση. Παρότι οι απώλειες των ανθρώπινων ζωών,  που 

θυσιάστηκαν στο βωμό του προγράμματος της «τελικής λύσης» υπήρξαν πολυάριθμες 

και το ποσοστό τους υψηλό ή και μεγαλύτερο από το αντίστοιχο άλλων χωρών, 

εντούτοις η καταστροφή αυτή δεν θεωρήθηκε ικανή να αποτελέσει  τμήμα ενός εθνικού 

παρελθόντος που θα άξιζε να μνημονευθεί. Το «δύσκολο θέμα» της απώλειας των 

Ελλήνων Εβραίων και των περιουσιών τους, αντιμετωπίζεται από την ελληνική 

ιστοριογραφία με τρόπο κατασταλτικό, υποκρύπτοντας μια προσπάθεια απομόνωσης 

και αποσιώπησης ενός ένοχου παρελθόντος και απόκρυψης των τραυματικών 

περιστατικών που το συνέχουν. Η ιστοριογραφική αυτή αντιμετώπιση προσιδιάζει με 

την περίπτωση του επιληπτικού ασθενούς «Η.Μ.» ο οποίος υπεβλήθη σε χειρουργική 

επέμβαση λοβεκτομής προκειμένου να θεραπευθεί από τη νόσο που έπασχε. Οι 

συνέπειες της εγχείρησης ήταν μια ακραία μορφή αμνησίας που διέγραψε ένα 

σημαντικό μέρος της μνήμης και του παρελθόντος του, αφήνοντάς του ενθυμήσεις πριν 

και μετά το επίμαχο διάστημα.59 Κατά αντιστοιχία των συνεπειών που υπέστη ο 

προαναφερόμενος ασθενής, η ελληνική κοινωνία υιοθετεί ένα πρόγραμμα εκούσιας ή 

                                                 
 
56 Βλ. Goff, J., Le, ό.π., σελ. 181. 
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ακούσιας συγκάλυψης ενός ανεπιθύμητου τμήματος της ιστορικής της διαδρομής, το 

οποίο όμως είναι ικανό να οδηγήσει στο θάνατο του παρελθόντος της, αποστερώντας 

της την πρόοδο και την ευημερία της.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
60Βλ. Plumb, J.H., ό.π, σελ., 25. 
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Όπου κι αν αγγίξεις έναν Οβραίο, είναι πληγή. 
Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στο Γκρέκο, σελ. 355 

Α. Π ΡΩ Τ Η  ΕΝΟ Τ Η Τ Α:  

Η παρουσία του Εβραϊκού Στοιχείου στη Κρήτη. 

Από την Αρχαιότητα έως το Βυζάντιο 
Η θαλάσσια λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου υπήρξε μεταξύ άλλων και η κοιτίδα 

των Ελλήνων και των Εβραίων, δύο πανάρχαιων, νομαδικών και ολιγάριθμων λαών με 

ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και παράλληλες ιστορικές διαδρομές. Δύο λαών 

που διακρίθηκαν από τις καινοτόμες και σαγηνευτικές ιδεολογικές απόψεις που 

διατύπωσαν σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης υπόστασης, και οι 

οποίες αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα στην πνευματική ιστορία της ανθρωπότητας, 

επηρεάζοντάς την καταλυτικά.61Στον ελληνικό χώρο γενικότερα, και στο χώρο της 

Κρήτης ειδικότερα, η εμφάνιση της Ιουδαϊκής κοινότητας εντοπίζεται αρκετά πρώιμα 

και συνεχίζεται αδιάκοπα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων ετών, 

(βλ. χάρτη Νο2) συμβάλλοντας με τον τρόπο της στη διαμόρφωση της μακραίωνης 

περιόδου της κρητικής ιστορίας62. Πιο συγκεκριμένα, η έναρξη της εβραϊκής 

παρουσίας στο νησί χάνεται στην αχλή της μινωικής εποχής κατά τη διάρκεια της 

οποίας σύμφωνα με τις παραδιδόμενες μαρτυρίες, υπήρξαν στρατολογημένοι Εβραίοι 

στην επίσημη ανακτορική φρουρά της Κνωσού63. Η παρουσία των πρώτων Ισραηλιτών 

στον ευρύτερο χώρο της Κρήτης χρονολογείται ήδη πριν από τον 1ο αι. π.Χ, και 

σχετίζεται τόσο με τις ανεπτυγμένες εμπορικές συναλλαγές του νησιού με τους λαούς 

της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και με τα σπουδαία αλλά τραυματικά γεγονότα που 

σημάδεψαν τη φυλή των Ιουδαίων, την αιχμαλωσία δηλαδή της Βαβυλώνας (586-530 

π.Χ.) και τον πόλεμο των Μακκαβαίων (170-161 π.Χ), που ευθύνονται για την 

απομάκρυνση των «γιών του Ισραήλ» από τη γενέθλια γη τους.64 Οι μαρτυρίες για την 

πρώιμη παρουσία τους στην Κρήτη τεκμηριώνονται επιπρόσθετα, τόσο από την 

                                                 
 
61 Βλ. Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Έλληνες: μια ιστορία 2500 χρόνων συνύπαρξης. Στο Διδάσκοντας 
για, Πρακτικά Σεμιναρίου, Εβραϊκό μουσείο της Ελλάδος, Αθήνα, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2011, σελ 13 
62 Βλ. Καβάλα Μ. Η καταστροφή των Εβραίων της Ελλάδας (1941-1944), σελ. 116 
63 Βλ. Ματαλλιωτάκη, Ρ., «Η πορεία των Εβραίων στην Κρήτη. Σύντομη ιστορική αναδρομή», 
Χρονικά, τ. 242, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013, σελ. 15 
64 Βλ. Λαμπροπούλου, Ά, Χανιώτης, Γ, Μουτζάλη Α, Rivlin, B., Μόχλο, Ρ., «Θεσμοί και κοινότητες», 
Η εβραϊκή παρουσία στην Πελοπόννησο κατά τη βυζαντινή περίοδο, Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: 
Ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια, Πρακτικά Α’ συμποσίου ιστορίας , Θεσσαλονίκη 23-24 
Νοεμβρίου 1991, εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 1995, σελ. 45  
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έκδοση μιας – σωζόμενης μέχρι σήμερα - εγκυκλίου της ρωμαϊκής συγκλήτου σχετικά 

με έναν διακανονισμό υπέρ των Εβραίων του σημαντικού διοικητικού και εμπορικού 

κέντρου του κρητικού νότου, της Γόρτυνας,  και η οποία εστάλη σε ικανοποίηση της 

αιτήσεως του Συμεών του Χασμοναίου το 142 π.Χ., όσο και από τις αναφορές του 

συγγραφέα και φιλοσόφου Φίλωνα του Αλεξανδρέα (20 π.Χ – 45 π.Χ.) ο οποίος στα 

κείμενά του κατέτασσε την Κρήτη, στους τόπους διαβίωσης σημαντικού αριθμού 

εβραϊκών κοινοτήτων.65 Την διαβίωση εβραϊκών πληθυσμών στο νησί κατά την ύστερη 

αρχαιότητα τεκμηριώνει και η ανακάλυψη του βωμού του Θεού Υψίστου στην Γόρτυνα 

ο οποίος παραπέμπει αναφανδόν σε λατρευτικό χώρο των Ιουδαίων66(βλ. φωτ. 38).  Οι 

προσεγγίσεις που υποστηρίζουν την αδιάκοπη συνέχιση της ιουδαϊκής παρουσίας στο 

νησί κατά την εποχή της ρωμαϊκής διακυβέρνησης, ενισχύονται τόσο από τις αναφορές 

που υφίσταται στις Πράξεις των Αποστόλων, όσο και από τη μαρτυρία του ψευτο-

Αλέξανδρου, ο οποίος υποστήριξε μετά το θάνατο του Ηρώδη ότι ήταν γιος του και 

έλαβε ένθερμη υποστήριξη αλλά και οικονομική ενίσχυση από τους Εβραίους της 

Κρήτης. Οι δεσμοί των Εβραίων με την Μεγαλόνησο συν ομολογούνται επίσης στο 

κείμενο της Καινής Διαθήκης (Πράξεις, 2:11) όπου μαρτυρείται ότι στην Ιερουσαλήμ 

διαβιούσαν Εβραίοι από την Κρήτη,67 Ο εβραϊκός αυτός πληθυσμός που διαβιούσε 

αρμονικά μέσα στον ελληνόφωνο χώρο της Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης 

Ανατολής, δέχθηκε όπως ήταν φυσικό τις επιδράσεις της ελληνικής πολιτισμικής 

παράδοσης. Παράλληλα με αυτήν και διατηρώντας ταυτόχρονα την πατρογονική του 

πίστη και τα παραδοσιακά του έθιμα, δημιούργησε έναν πολιτισμικό συγκρητισμό και 

συγκρότησε μια ιδιαίτερη κατηγορία εξελληνισμένων πια Εβραίων, αυτή των 

Ρωμανιωτών.68Η γλώσσα τους ήταν η ελληνική, η lingua franca της εποχής των 

ελληνιστικών βασιλείων, ενώ ο λατρευτικός τους ρυθμός ήταν αυτός των Ρωμανιωτών 

δηλαδή του εβραϊσμού της ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρωμανίας69. 

                                                 
 
65 Βλ. Βεντούρας, Ι., Οι Εβραίοι της Κρήτης 1900-1950, εκδ. Μελάνι, Αθήνα, 2018, σελ. 15. 
66 Βλ. Antonino, di Vita, Η Γόρτυνα της Κρήτης, Δεκαπέντε αιώνες αστικού βίου, Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 2015, σελ. 214-215. 
67 Βλ. The Holocaust of the Greek Jewry, Monuments and Memories, Κεντρικό Ισραηλιτικό 
Συμβούλιο της Ελλάδος, σελ. 28. 
68 Βλ. Ευθυμίου, Μ., «Οι Εβραίοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: πλευρές της ζωής και της δράσης 
τους», ό.π., σελ. 14. 
69Βλ. Χριστόπουλος, Φ., Παν. «Η εβραϊκή κοινότης στην μεσαιωνική Κρήτη», Χρονικά, τ. 117, 
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1991, σελ. 3. 
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Ο διαμελισμός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η διαμάχη ανάμεσα στο 

ανατολικό και το δυτικό της τμήμα για την κτήση του Ιλλυρικού, της  ελλαδικής 

δηλαδή χερσονήσου, έληξε το 395 με την επικράτηση του ανατολικού τμήματος και 

την ένταξη του ελλαδικού χώρου - και κατ’ επέκταση και της Κρήτης - στη διοικητική 

δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης, μετατρέποντάς την σε μια ακόμη επαρχία της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.70 Η διοικητική αυτή μεταβολή δημιούργησε σημαντικές 

δυσκολίες και δυσχέρειες στην ζωή των Εβραίων που υποχρεώθηκαν πλέον να 

προσαρμοστούν στα δεδομένα της νέας αυτοκρατορίας για τα επόμενα 700 περίπου 

χρόνια. Υπό το βάρος των διωγμών των νομοθετικών διακρίσεων και των πιέσεων που 

ασκήθηκαν από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο το Β’ (401-450), οι οποίοι αποσκοπούσαν 

στην ευρεία διάδοση του Χριστιανισμού σε βάρος των άλλων θρησκειών, 

δημιουργήθηκε ένα διάχυτο αντισημιτικό αίσθημα και προκλήθηκαν σημαντικές 

αλλαγές. Πολλές Εβραϊκές Συναγωγές μετατράπηκαν σε χριστιανικούς ναούς, οι 

ιουδαϊκές κοινότητες μετονομάστηκαν σε εβραϊκές και πολλά από τα μέλη τους 

αναγκάστηκαν να μετοικήσουν από τις μεγαλύτερες και συνήθως παραλιακές πόλεις 

στις οποίες έδρευαν, στην ενδοχώρα του νησιού, όπου άσκησαν αγροτικά κατά κύριο 

λόγο επαγγέλματα.71 Ιδιαιτέρως αυταρχική υπήρξε και η διοίκηση του αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού του Α’ (482-565) ο οποίος διαμέσου της περίφημης Ιουστινιάνειας 

νομοθεσίας του παρενέβη σε τελετουργικά, σε θρησκευτικά και σε κοινωνικά θέματα 

της κοινότητας. Ειδικότερα, θεσπίστηκε η υποχρεωτική χρήση συγκεκριμένων 

μεταφράσεων στις λειτουργίες των Συναγωγών, απαγορεύθηκε στους Εβραίους να 

κατέχουν αιρετικούς ή παγανιστές εκχριστιανισμένους δούλους, αποκλείσθηκαν από 

το δικαίωμα να καταθέτουν ως μάρτυρες σε βάρος Χριστιανών, τους αφαιρέθηκε η 

δυνατότητα κληροδότησης της περιουσίας τους σε μη Χριστιανούς, καθώς και το 

δικαίωμα κατοχής δημοσίων θέσεων και αξιωμάτων και της απόκτησης τιμητικών 

τίτλων. Απειλήθηκαν με την ποινή απέλασης και της επίταξης των περιουσιών τους 

όσοι Εβραίοι αμφισβητούσαν τις χριστιανικές επιταγές για την Κρίση, την Ανάσταση 

ή την ύπαρξη των Αγγέλων.72 Οι αρνητικές συνέπειες της συνύπαρξης των Εβραίων με 

                                                 
 
70 Βλ. Τζομπανάκη, Χ., Χάνδακας. Η πόλη και τα Τείχη. Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1996, σελ. 13. 
71 Βλ. Ματαλλιωτάκη, Ρ., ό.π., σελ. 15. 
72 Βλ. Σαμπετάι, Η., «Οι αρχαιότερες μεταφράσεις της Βίβλου», Χρονικά, τ. 242, Οκτώβριος – 
Δεκέμβριος 2013, σελ. 10-11. 
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το κυρίαρχο χριστιανικό στοιχείο  συνεχίστηκαν και στα χρόνια της Αυτοκρατορίας 

Ρωμανού Α’ του Λεκαπηνού (970-948) και αναδείχθηκαν εμφατικά όταν σε ένα έντονο 

κύμα θρησκευτικών διώξεων οι Εβραίοι της Πόλης εκτοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν 

ακτοπλοϊκώς στο Ηράκλειο, στην περιοχή του κόλπου του Δερματά, καταδικασμένοι 

να βιοποριστούν ασκώντας το πενιχρό επάγγελμα του βυρσοδέψη.73 

Η αραβική κατάκτηση της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε το 823 από τους 

προερχόμενους από την ισπανική Ανδαλουσία, Άραβες Σαρακηνούς, δημιούργησε 

νέες ανακατατάξεις στην κοινωνική και την οικονομική οργάνωση του νησιού. Πολλά 

αστικά κέντρα παρήκμασαν και μετατράπηκαν σε ημιαστικούς ή αγροτικούς οικισμούς 

και μονάχα η πρωτεύουσα του νησιού Γόρτυνα, κατάφερε να διατηρήσει ως ένα βαθμό 

τον αστικό της χαρακτήρα. Το νέο εμπορικό και διοικητικό κέντρο που δημιουργήθηκε 

και εξελίχθηκε στη νέα πρωτεύουσα της Κρήτης, ιδρύθηκε στην περιοχή του παλαιού 

οικισμού του Ηρακλείου, και οχυρώθηκε με ισχυρό φρούριο που περιβάλλονταν από 

ξηρή τάφρο. Λόγω των οχυρωματικών του χαρακτηριστικών μετονομάστηκε σε 

Χάνδακα, ονομασία που προέρχεται από το αραβικό όνομα Rabdhel Khandaq που 

σημαίνει «Φρούριο της Τάφρου».74 Η ίδρυση της νέας πρωτεύουσας και η μεταφορά 

των οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στη βόρεια πλευρά του νησιού, 

υπήρξε η αιτία μετακίνησης πολλών πληθυσμιακών ομάδων μεταξύ των οποίων και 

πολλών Εβραίων. Η ανακατάληψη του νησιού το 961 από τον Νικηφόρο Φωκά, για 

λογαριασμό των Βυζαντινών και η περαιτέρω αξιοποίηση του Χάνδακα, συνέβαλαν 

στην μετακίνηση και των υπόλοιπων εβραϊκών πληθυσμών από την αρχαία 

πρωτεύουσα του νησιού, τη Γόρτυνα, προς τα βόρεια παράλια της Κρήτης.75 Μετά την 

άφιξη των βυζαντινών στρατευμάτων η νέα διοίκηση αφού διαπίστωσε την ύπαρξη 

οργανωμένης εβραϊκής κοινότητας στο νησί, μερίμνησε για την μεταφορά της στον 

κόλπο του Δερματά,  σε μια παραθαλάσσια αλλά όχι ιδιαίτερα εμπορική περιοχή αφού 

απείχε αρκετά από τις κεντρικές λιμενικές  εγκαταστάσεις της πόλης.76 Επιπλέον, η 

                                                 
 
73Βλ. Ankori, Z., “Jews and the Jews community in the history of medieval Crete”, Πεπραγμένα Β’ 
διεθνούς Κρητολογικού συνεδρίου, τόμος 3, Αθήνα 1968, σελ. 327. 
74 Βλ. Τζομπανάκη, Χ., ό.π., σελ. 15-17. 
75Βλ. Ankori, Z., From Zudecha to Yahudi Mahallesi: The Jewish Quarter of Candia in the seventeenth 
Century (A Chapter in the History of Cretan Jewry under Muslim Rule), Salo Wittmayer Baron Jubilee 
Volume-English section, American Academy for Jewish Research 1, S. Lieberman, Jerusalem 1975, 
σελ. 67. 
76 Βλ. Φαϊς, Μ., «Ναυαγισμένοι στην Ιστορία. Η ιστορία των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Κρήτης», 
Χρονικά, τ. 155, Μάιος – Ιούνιος 1996, σελ. 10. 
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συγκεκριμένη θέση υπήρξε και για άλλους λόγους μειονεκτική διότι χωροθετούνταν  

έξω από το οχυρωματικό βυζαντινό τείχος, του οποίου αποτελούσε το δυτικό όριο, και 

ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύνους αφού μπορούσε να προσβληθεί 

στρατιωτικά από δύο πλευρές ταυτόχρονα, τόσο από τη δυτική πλευρά στην ξηρά όσο 

και από τη βόρεια θαλάσσια πλευρά της.77 (φωτ. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
77Βλ. Ankori, Z., From Zudecha to Yahudi Mahallesi, ό.π., σελ. 82, 84-85. 
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Β. Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  ΕΝΟ Τ Η Τ Α:  

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ (1204-1669) 
Η μακραίωνη ιστορική περίοδος, της ενετικής κυριαρχίας στο νησί δεν χαρακτηρίζεται 

μονάχα από μελανές στιγμές και δεσποτικές συμπεριφορές τις οποίες βίωναν σε τακτά 

διαστήματα και σε μεγάλο βαθμό οι αυτόχθονες υπήκοοι. Η παρουσία της 

Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αδρία αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική και γόνιμη για 

την Κρήτη- που υπήρξε μια από τις λαμπρότερες κτήσεις της, - και ιδιαίτερα για την 

πόλη του Χάνδακα, ο οποίος υπό την προστασία του φτερωτού Λέοντα του Αγίου 

Μάρκου γνώρισε μεγάλη ακμή στους τομείς των γραμμάτων και των τεχνών78. Η 

συμβολή της αρχιτεκτονικής, υπήρξε εκπληκτική και σηματοδότησε με τα έργα της τη 

λειτουργία της πόλης αναδεικνύοντας αριστουργηματικής σχεδίασης και μνημειακού 

χαρακτήρα κατασκευές, θρησκευτικού και δημόσιου ενδιαφέροντος.79Τα 

αποτελέσματα του πολιτισμικού συγκρητισμού που συντελέστηκε στο 

Βενετοκρατούμενο Χάνδακα, αποτυπώθηκαν με ενάργεια σε έργα πνευματικά, σε έργα 

εξωραϊστικά και εκπολιτιστικά, σε δημιουργήματα τεχνικά που περιελάμβαναν 

καταπληκτικά κοσμικά και εκκλησιαστικά οικοδομήματα, καθώς και σε ποικίλα 

οχυρωματικά και τεχνικά έργα, προικίζοντας την πόλη με τα λαμπρά μνημεία του 

περιλάλητου Βενετοκρητικού πολιτισμού80. 

 Αφικνούμενοι στις αρχές του 13ου αι. στο Χάνδακα οι Ενετοί, διαπίστωσαν ότι 

εκτός από την παρουσία του κυρίαρχου πληθυσμιακά ελληνορθόδοξου στοιχείου, 

διαβιούσαν αρμονικά κι άλλες εθνότητες μεταξύ των οποίων  οι Τσιγγάνοι, οι Αρμένιοι 

και οι Λατίνοι έμποροι. Δεσπόζουσα θέση μεταξύ των μειονοτικών κοινοτήτων κατείχε 

η ρωμανιώτικη κοινότητα των Εβραίων,81 η οποία θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντική 

και χρήσιμη για τους νέους κατακτητές εξαιτίας της γνωστής ιδιότητας των μελών της 

να κατέχουν και να διακινούν αποτελεσματικά, μεγάλα χρηματικά κεφάλαια.82Από την 

                                                 
 
78Βλ. Φουρναράκης, Κ., Διοίκησις και δικαιοσύνη επί Τουρκοκρατίας εν Κρήτη, Χανιά, 1929, σελ. 10. 
79 Ενδεικτικά αναφέρεται η μνημειώδης κατασκευή των ενετικών τειχών όπου εφαρμόστηκε η πιο 
προηγμένη μορφή οχυρωματικής τέχνης της εποχής, η ανέγερση του θρησκευτικού χαρακτήρα κτιρίου 
της τρίκλιτης ξυλόστεγης Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, η οικοδόμηση του κοσμικού κτιρίου της 
Loggia που αποτελεί την επιτομή της Βενετικής Αναγεννησιακής Αρχιτεκτονικής στο Ηράκλειο, η 
ανοικοδόμηση μνημειωδών υδρευτικών έργων και κρηνών καθώς και πολλά άλλα εξίσου σημαντικά. 
80Βλ. Φουρναράκης, Κ., ό.π., σελ. 11. 
81 Βλ. Τζομπανάκη, Χ., ό.π., σελ. 39. 
82 Βλ. Χαιρέτη, Μ., Ανέκδοτα Βενετικά έγγραφα περί των Εβραίων εν Κρήτη, Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, τ. 33 Τυπογραφείον Αδελφών Μυρτίδη, 1964, σελ. 164-165. 
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ανάλυση των διαθέσιμων πηγών και την αξιοποίηση των ιστορικών πληροφοριών 

τεκμαίρεται, ότι οι συνθήκες διαβίωσης που δημιουργήθηκαν για τους Ιουδαίους του 

Χάνδακα κατά την διάρκεια της Ενετοκρατίας, χαρακτηρίζονταν από μια ιδιαίτερη 

αστάθεια με πολλές μεταπτώσεις. Η αμφίσημη πολιτική που υιοθετήθηκε από την 

ενετική διοίκηση είχε στόχο διττό. Αφενός, αποσκοπούσε στην εξασφάλιση των 

οικονομικών προσόδων που κρίνονταν απαραίτητες για την απρόσκοπτη 

χρηματοδότηση της νέας διοίκησης, ενώ αφετέρου απέβλεπε, στη διατήρηση των 

απαραίτητων, για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης ισορροπιών, μεταξύ της εβραϊκής 

μειονότητας και της πλειοψηφίας του χριστιανικού πληθυσμού και της εκκλησίας. 83Ο 

δυσερμήνευτος τρόπος αντιμετώπισης του εβραϊκού πληθυσμού, μαρτυρείται εναργώς 

και στους όρους της συνθήκης ειρήνης που υπέγραψαν οι Βενετοί κατακτητές με τον 

Αλέξιο Καλλέργη στις 28 Απριλίου 1299, και η οποία σηματοδότησε και τη λήξη της 

ομώνυμης Επανάστασης. Ειδικότερα, ενώ εξαρχής η συνθήκη μεριμνούσε για την 

Ιουδαϊκή κοινότητα και προέβλεπε «Να δικαιούνται οι επαναστάται και οι Εβραίοι και 

Χαλκιάδες (Αθίγγανοι;) να κατοικούν όπου θέλουν πλην των παροικιών των 

Ιπποτειών.», σε επόμενο άρθρο της διατυπώνονταν οικονομικοί περιορισμοί που 

επέφεραν κεφαλαιακές απώλειες αφού ορίζονταν ότι, «Τα οφειλόμενα τέλη υπό των 

παροίκων του δημοσίου και εις τους Ιππότας και εις τους Εβραίους να μή πληρωθούν 

όσον χρόνον ήσαν επαναστάται. Τα χρέη να μη ζητηθούν παρά μετά δύο έτη και τότε 

μόνον το κεφάλαιον.84 

Ωστόσο, οι Εβραίοι επιχειρηματίες τελώντας υπό την προστασία και την 

ελευθερία που τους παρείχαν οι ενετικές αρχές, (η Βενετική διοίκηση είχε 

παραχωρήσει εξαρχής ορισμένους ευνοϊκούς όρους στους Εβραίους του 

Χάνδακα),85μπόρεσαν να επιδοθούν - με λαμπρές επιδόσεις - στις γνωστές και 

αγαπημένες τους δραστηριότητες, όπως εκείνες των εμπορικών συναλλαγών και των 

χρηματιστηριακών εργασιών (τεκμήριο 11α και β), αποκομίζοντας σημαντικότατα 

κέρδη.86Οι ευγενείς φεουδάρχες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες της πόλης, καθώς και οι 

                                                 
 
83 Βλ. Χανιώτης,  Γ., «Η εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας (1860 – 1939): εντός και εκτός της 
‘‘Οβριακής’’», Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: Ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια, Πρακτικά του 
Α΄ Συμποσίου Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, 23 - 24 Νοεμβρίου 1991, Γαβριηλίδης, Αθήνα 1995, σελ. 65 
84Βλ. Ξανθουδίδης, Σ., «Η ενετοκρατία εν Κρήτη και οι κατά των Ενετών αγώνες των Κρητών», επιμ. 
Ι. Καλλιτσουνακης, Αθήνα 1939, σελ. 67. 
85 Βλ. Τσικνάκης, Κ., Γ., «Η εβραϊκή κοινότητα του Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα», Άνθη 
Χαρίτων, Βενετία 1998, σελ.736. 
86 Βλ. Ξανθουδίδης, Σ., «Οι Εβραίοι εν Κρήτη επί Ενετοκρατίας», Κρητική Στοά2, 1909, σελ. 209. 
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μικροκαλλιεργητές της υπαίθρου, εξαιτίας των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που 

κατά περιόδους δημιουργούνταν, αναγκάζονταν να συνεργαστούν με τους Εβραίους 

τοκιστές, δανειζόμενοι χρήματα με τοκογλυφικούς όρους.87Ακόμη και η ίδια η τοπική 

ενετική διοίκηση ενίοτε υιοθετούσε την μέθοδο του υποχρεωτικού δανεισμού, 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε χρηματικά κεφάλαια.88Οι πρακτικές αυτές 

όπως αναμένονταν, ενίσχυαν σε μεγάλο βαθμό το πανάρχαιο, εχθρικό προς τους 

Εβραίους κλίμα, το οποίο είχε τις ρίζες του - εκτός πλείστων  άλλων αιτιών – και στο 

φθόνο που προκαλούσε η συσσώρευση του μεγαλύτερου τμήματος του οικονομικού 

πλούτου της πόλης στα χέρια της εβραϊκής κοινότητας, καθώς και στις 

συνεπακόλουθες δυσμενείς συνέπειες που δημιουργούσαν οι τοκογλυφικού τύπου  

δανεισμοί, στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας. Οι πολιτικές, κοινωνικές και 

οικονομικές για παράδειγμα συνέπειες της μεγάλης αποστασίας του 1363, 

αποδείχθηκαν εξόχως αρνητικές για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης του Χάνδακα. 

Μεταξύ πολλών άλλων δοκιμασιών που υπέστη η κοινωνία του, οι διαμάχες τα εποχής 

οδήγησαν και στην πλήρη οικονομική ανέχεια τόσο του μεγαλύτερου τμήματος του 

κρητικού λαού, όσο και των ευγενών φεουδαρχών του νησιού, οι οποίοι για να 

ανταπεξέλθουν στις σωρευμένες οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενεχυρίασαν με 

υψηλά επιτόκια τα φέουδά τους στους Εβραίους τοκιστές. Οι δυσβάστακτες 

οικονομικές συμφωνίες που ήταν αδύνατον να τηρηθούν, δημιούργησαν μεγάλα δεινά 

στους οφειλέτες, οι οποίοι προκειμένου να απαλλαχθούν από τις επαχθείς τους 

δεσμεύσεις, καλούνταν εναλλακτικά να επιλέξουν μεταξύ της οικειοθελούς 

μετανάστευσης (αυτοεξορία), της δέσμευσης - απώλειας της υποθηκευμένης  (τις 

περισσότερες φορές  συνολικής) περιουσίας τους, ή ακόμη και της προσωπικής τους 

κράτησης (φυλάκιση). Οι ολέθριες αυτές επιλογές όπως αναμένονταν, επιβάρυναν 

περαιτέρω το αρνητικό για το σύνολο της εβραϊκής κοινότητας κλίμα.89 Η κρισιμότητα 

του οξύτατου προβλήματος που αναδύθηκε και οι απειλές που αυτό κυοφορούσε για 

την κοινωνική συνοχή, οδήγησαν στην μεσολάβηση της Ενετικής Κυβέρνησης, η 

                                                 
 
87 Βλ. Χαιρέτη, Μ., ό.π., σελ. 165. 
88 Βλ. Ξανθουδίδης, Σ.,  «Η Ενετοκρατία εν Κρήτη και οι κατά των Ενετών αγώνες των Κρητών», ό.π.,  
σελ. 133. 
89 Ως κύρια αιτία για την έκρηξη της αποστασίας υπήρξε η διαταγή της Βενετικής Κυβέρνησης που 
επέβαλε την υποχρεωτική  διάθεση 3000 υπέρπυρων από τους ενετούς αποίκους, τους εμπόρους και 
τους Εβραίους του Χάνδακα για την επισκευή του λιμένα. Βλ. Ξανθουδίδης, Στ., Η Ενετοκρατία εν 
Κρήτη και οι κατά των Ενετών αγώνες των Κρητών, σελ. 86. 
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οποία το 1398 προέβη στην έκδοση σχετικού διατάγματος, μέσω του οποίου 

καταδικάζονταν η υπέρμετρη τοκογλυφία, επιβάλλονταν χαριστικά και ευεργετικά 

μέτρα υπέρ των οφειλετών και ορίζονταν περιοριστικές διατάξεις προς τους δανειστές. 

Με τις παρεμβάσεις αυτές η κεντρική διοίκηση κατάφερε να αποσείσει τον κίνδυνο 

εσωτερικών αναταραχών και να διατηρήσει την απαιτούμενη κοινωνική ειρήνη.90 

Αντιστιτικά προς τα επαγγελματικά προνόμια και τις διευκολύνσεις που 

παραχωρήθηκαν στην εβραϊκή κοινότητα, εφαρμόστηκε ένας μεγάλος αριθμός 

διακρίσεων, που συνδέονταν αναπόδραστα με την εθνική, φυλετική και θρησκευτική 

τους ιδιαιτερότητα, και υλοποιούνταν είτε μέσω επίσημων περιοριστικών διατάξεων, 

είτε μέσω άτυπων πρακτικών. Στο δημοσιονομικό τομέα, και συγκεκριμένα στις 

δημόσιες δαπάνες που προορίζονταν για την ενίσχυση της οικονομίας, για την 

ισχυροποίηση της άμυνας και για την αποκομιδή των σκουπιδιών της πόλης,91δεν 

εφαρμόστηκε ισότιμη συμμετοχή, αλλά δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερα προκλητική 

φορολογική διαφοροποίηση σε βάρος των Εβραίων φορολογουμένων. Η τακτική αυτή 

εδράζονταν στην παγιωμένη πεποίθηση η οποία αξιολογούσε το σύνολο των μελών της 

εβραϊκής κοινότητας ως ιδιαιτέρως ισχυρό και πλούσιο (quisunt multi et divites ή 

ακόμη potentes et divites), και ως εκ τούτου ικανό να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά 

τη φορολογική αυτή πολιτική.92 Η Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αδρία επινοούσε 

συχνά νέες μεθόδους προκειμένου να συντηρήσει την ωφελιμιστική για τα δημόσια 

ταμεία της διάκριση. Το 1395 λόγου χάρη η Βενετική Διοίκηση, αγνοώντας επιδεικτικά 

την από 25-5-1389 επίσημη αναφορά της εβραϊκής κοινότητας με την οποία οι 

επικεφαλείς της παραπονούνταν για την άθλια οικονομική κατάσταση των μελών της 

καθώς και την πληθυσμιακή της συρρίκνωση, προχώρησε αναίτια στην περαιτέρω 

αύξηση της φορολογίας της. Ως επίσημη δικαιολογία προβλήθηκε ένας ατεκμηρίωτος 

ισχυρισμός περί αύξησης του πληθυσμού της κοινότητας ο οποίος υποτίθετο ότι 

συντελέστηκε εξαιτίας της άφιξης μεγάλων ιουδαϊκών πληθυσμών, που οφείλονταν 

στους ισπανικούς διωγμούς του προηγούμενου έτους. Ωστόσο το επιχείρημα αυτό 

έμοιαζε προσχηματικό, παρέμεινε αναπόδεικτο, ενώ υπήρξε και ανεδαφικό, εξαιτίας 

                                                 
 
90 Βλ. Χαιρέτη Μ. ό.π.., σελ. 168-169. 
91 Βλ. Τσικνάκης, Κ., Γ., «Η εβραϊκή κοινότητα του Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα», Άνθη 
Χαρίτων, Βενετία 1998, σελ.736. 
92 Βλ. Μοσχονάς, Ν.Γ., «Η εβραϊκή διασπορά στο Ιόνιο», στο: Λαμπροπούλου Άννα και Τσικνάκης 
Κώστας (επιμ.), Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4ος – 19ος αι.), Εθνικό ίδρυμα Ερευνών / 
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών – Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσμού, Αθήνα 2008,  σελ. 110.  
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των δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν την περίοδο εκείνη σε βάρος των Εβραίων 

της Κρήτης. Η θεσμοθετημένη απαγόρευση της εδαφικής επέκτασης της κοινότητας,93 

ο αποκλεισμός από την κατοχή κτημάτων και επιχειρήσεων εκτός των ορίων της 

εβραϊκής,94η παρεμπόδιση της ενασχόλησης με το υπερπόντιο εμπόριο,95η υφιστάμενη 

διακριτή και δυσανάλογη σε βάρος της κοινότητας φορολογική πολιτική, καθώς και ο 

αναγκαστικός δανεισμός στον οποίο αυτή υπόκεινταν, αποτελούσαν αρνητικούς 

παράγοντες οι οποίοι περισσότερο θα απωθούσαν παρά θα έλκυαν την προσέλευση και 

την εγκατάσταση των απελαυνώντων Ιουδαϊκών πληθυσμών.96 

Πλέον της συμβατικής ετήσιας και προοδευτικά αυξανόμενης φορολογικής 

τους επιβάρυνσης, τα μέλη της κοινότητας καλούνταν επιπροσθέτως να συνδράμουν 

οικονομικά σε κάθε έκτακτη δημόσια δαπάνη που προέκυπτε, όπως οι επισκευές στα 

ήδη υπάρχοντα οχυρωματικά έργα, στη συντήρηση των υφιστάμενων και στην 

κατασκευή νέων λιμενικών εγκαταστάσεων κ.α.).97 Ενδεικτικά προβάλλεται το 

γεγονός που συνέβη το 1402, όταν το δυτικό παραθαλάσσιο τμήμα του οχυρωματικού 

τείχους της πόλης κατέρρευσε, λόγω της διάβρωσής του από τον έντονο θαλάσσιο 

κυματισμό. Η Βενετία αφού απέστειλε ικανούς τεχνικούς για να συνδράμουν στην 

επιδιόρθωσή του, όπως ο maestro Pietro Cassio, απαίτησε την καταβολή του πενήντα 

της εκατό της προβλεπόμενης δαπάνης από τους Εβραίους κατοίκους της περιοχής, 

θεωρώντας τους αφενός συνυπεύθυνους για τις προκληθείσες φθορές στην οχύρωση 

εξαιτίας των στατικών φορτίων των κτισμάτων τους, τα οποία κατά τους ισχυρισμούς 

τους επιβάρυναν και καταπονούσαν τον οχυρωματικό περίβολο, αφετέρου δε ως άμεσα 

ωφελούμενους από την αποκατάσταση του έργου. Ταυτόχρονα, και παρά το γνωστό 

πρόβλημα του περιορισμένου χώρου της συνοικίας, τους απαγορεύθηκε η ανέγερση 

νέων κατοικιών που θα βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση ή σε επαφή με το τείχος.98 

Οι δυσβάστακτες φορολογικές συνεισφορές, συνεχίστηκαν και κατά το έτος 1492,  

όταν η Βενετική Σύγκλητος αποδέχθηκε το τοπικό αίτημα της κατασκευής ενός νέου, 

ευρύτερου  οχυρωματικού περιβόλου, που θα περιέκλειε τα προάστια– τα οποία είχαν 

                                                 
 
93Βλ. Ankori, Z., From Zudecha to Yahudi Mahallesi:, ό.π., σελ. 87. 
94 Βλ. Ανδρεάδης, Α., « Περί τοῦ ἄν ὐπῆρχον Ἐβραῖοι ἐν Κρήτη, ὄτε οι Βενετοί κατέλαβον την 
Μεγαλόνησον», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, IV 1929, σελ. 34. 
95 Βλ. Χαιρέτη, Μ., ό.π., σελ. 167. 
96 Βλ. Ανδρεάδης, Α., ό.π., σελ. 36-37. 
97 Βλ. Χαιρέτη, Μ., ό.π., σελ. 166.  
98 Βλ. Τζομπανάκη, Χ., ό.π., σελ. 207. 
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πλέον αναπτυχθεί και είχαν εξελιχθεί σε πολυπληθείς οικιστικές περιοχές - και 

χωροθετούνταν στη νότια και τη δυτική εξωτερική πλευρά των βυζαντινών 

οχυρώσεων99(βλ. χάρτη 7). Ο επιμερισμός της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την 

κατασκευή του νέου «φρουριακού συγκροτήματος του Βασιλείου της Κρήτης», 

προέβλεπε ότι το ήμισυ του κόστους υλοποίησης του κολοσσιαίου δημιουργήματος, θα 

καλύπτονταν από τους ευγενείς, τους φεουδάρχες τους αστούς και τον κλήρο του 

νησιού ενώ το υπόλοιπο μισό θα εξασφαλίζονταν από το δημόσιο ταμείο της Candia 

και τους Εβραίους.100Προς επίρρωση των μαρτυριών που μιλούν για μια ολοένα 

αυξανόμενη και άδικη σε βάρος των Εβραίων φορολογικής πολιτικής, παρατίθενται οι 

αναφορές στις οποίες περιγράφεται ότι, ενώ ο ετήσιος φόρος των  Ιουδαίων τον ΙΓ’ 

αιώνα ανέρχονταν στα 900 υπέρπυρα,101στα μέσα του ΙΔ’ αιώνα αυξήθηκε στα 1000, 

το 1387 είχε ανέλθει στα 2500, ενώ προς τα τέλη του ΙΔ’ αιώνα εκτοξεύθηκε στα 4000 

υπέρπυρα.102 

Ενάντια σε κάθε λογική που επιβάλλει την προστασία και την επίδειξη 

ευγνωμοσύνης και ευαρέσκειας στις πληθυσμιακές ομάδες που συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στην εύρυθμη οικονομική και αμυντική λειτουργία της πόλης, οι 

Εβραίοι υποχρεώνονταν να διαβιούν στο περιθώριό της, τόσο μεταφορικά όσο και 

κυριολεκτικά. Ως διακριτή φυλετική και θρησκευτική ομάδα υπόκεινταν στις 

περιοριστικές πρακτικές που εφαρμόζονταν στα περισσότερα αστικά κέντρα του 

δυτικοευρωπαϊκού χώρου. Έτσι, η βενετική κυβέρνηση επεκτείνοντας το μέτρο της 

«γκετοποίησης» που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στους Εβραίους κατοίκους της 

Βενετίας,103υποχρέωσε από το 1350 κ.ε. και τους αντίστοιχους εβραϊκούς πληθυσμούς 

των κτήσεών της, να διαμένουν σε συγκεκριμένη, ευκρινή και περίκλειστη περιοχή της 

πόλης, την (Ιουδαϊκή ή Οβριακή, λατινικά Judaica)104, (βλ. χάρτες 4, 5, 8), η οποία θα 

απομονώνονταν τις νυχτερινές ώρες με τη χρήση κεντρικής πύλης. Στο Χάνδακα 

βέβαια η ύπαρξη της διακριτής και περίκλειστης105εβραϊκής συνοικίας μαρτυρείται 

ήδη πριν από την ενετική κατάκτηση και συνεχίζεται και αρκετά χρόνια μετά από 

                                                 
 
99 Βλ. Τζομπανάκη, Χ., ό.π., σελ. 205. 
100 Βλ. Τζομπανάκη, Χ., ό.π., σελ. 208. 
101Βλ. Θεοτόκης, Σπ., Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βενετίας 1255-1269, Αθήνα 1933, σελ. 29. 
102 Βλ. Χαιρέτη, Μ., ό.π., σελ. 166. 
103 Βλ. Χανιώτης, Γ., ό.π., σελ. 65. 
104 Βλ. Μοσχονάς, Ν.Γ., ό.π., σελ. 103.  
105Βλ. Σπανάκης, Στ.,  Μνημεία της κρητικής ιστορίας, τόμος ΙΙΙ σελ. 11. 
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αυτήν.106Η θέση της εντοπίζονταν στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης σε επαφή με το 

παλαιό θαλάσσιο τείχος, και συγκεκριμένα στο τμήμα που βρίσκεται δυτικά της 

περιοχής του μοναστηριού του Αγίου Πέτρου (βλ. φωτ. 19, 20), πλησίον της παραλίας 

του Δερματά.107 Μαρτυρίες τοποθετούν στο σημείο εκείνο την ύπαρξη ενεπίγραφης με 

τη λέξη Judeca (Εβραϊκή) πύλης (βλ. χάρτες 6, 9, 10), που αποτελούσε και το σημείο 

εισόδου της συνοικίας.108Ο συνοικισμός που δημιουργήθηκε εμπεριείχε  κτίρια 

κατοικίας και καταστημάτων. Χαρακτηρίζονταν από την περιορισμένη του έκταση, την 

έντονη πληθυσμιακή του συγκέντρωση, τις κατά κύριο λόγω ευτελείς και πολυώροφες 

κατασκευές του, τους στενούς δρόμους του (βλ. φωτ. 18) καθώς και τις απαράδεκτες 

συνθήκες υγιεινής που επικρατούσαν και προοδευτικά επιδεινωνόταν. Οι 

αποκρουστικές και απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες, συνδέονταν τόσο με την 

περιορισμένη γεωγραφική έκταση και την μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση, όσο και 

με την ενασχόληση πολλών κατοίκων της με τη ρυπαρό επάγγελμα της βυρσοδεψίας.109 

Πλέον των αρνητικών αυτών περιβαλλοντικών συνθηκών, τα μέλη της κοινότητας 

υποβάλλονταν και σε άλλους ανάρμοστους διαχωρισμούς. Υποχρεώνονταν να φέρουν 

ευμεγέθη διακριτό σημείο της φυλής τους ραμμένο στο εξωτερικό τους ένδυμα, και να 

το αναρτούν στις προσόψεις των οικιών και των καταστημάτων τους.110 Ανά περιόδους 

τα διακριτικά σήματα παραλλάσσονταν, λαμβάνοντας κάποιες φορές τη μορφή ενός 

κίτρινου «Ο»,111άλλοτε τη μορφή ενός «Κίτρινου Δίσκου» (το 1397), ενίοτε τη μορφή 

ενός «Κίτρινου Σκούφου» είτε ακόμη και τη μορφή της μαντίλας ως κάλυμμα της 

κεφαλής για τις γυναίκες (το 1622).112 Η παραλλαγή του σήματος του «Κίτρινου 

Σκούφου» ως διακριτικού της φυλής των Ιουδαίων αναφέρεται και στις σημειώσεις του 

Γάλλου εμπόρου Jacques Le Saigeο, ο οποίος περιδιαβαίνοντας τον Ιούλιο του 1518 

το Χάνδακα στο ταξίδι του προς τους Άγιους Τόπους, αναφέρει την ύπαρξη πολλών 

                                                 
 
106Βλ. Πλάτων Ν. Νέα στοιχεία δια την μελέτην των βυζαντινών τειχών του Χάνδακος, Κρητικά 
Χρονικά τ. Α’, Ιανουάριος – Απρίλιος 1952, εκδ. Αν. Καλοκαιρινός,  σελ. 455. 
107 Βλ. Στεριώτου, Ι., Τα Βενετικά Τείχη του Χάνδακα, τον 16ο και τον 17ο αιώνα (Το ιστορικό της 
κατασκευής τους σύμφωνα με τις βενετικές αρχειακές πηγές), Ηράκλειο 1998: Βικελαία Βιβλιοθήκη, 
Δήμου Ηρακλείου, σελ. 103. 
108 Βλ. Σπανάκης, Στ. Το Ηράκλειο στο πέρασμα των αιώνων, Δήμος Ηρακλείου, 1990, σελ. 129 
109 Βλ. Τσικνάκης, Κ., Γ., «Η εβραϊκή κοινότητα του Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα», ό.π., σελ. 
729. 
110 Βλ. The Holocaust of  the Greek Jewry, Monuments and Memories, Κεντρικό Ισραηλιτικό 
Συμβούλιο της Ελλάδος, σελ. 299. 
111 Βλ. Μοσχονάς, Ν.Γ., ό.π., σελ. 102. 
112 Βλ. Χανιώτης ,Γ., ό.π., σελ. 65. 
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Εβραίων των οποίων η ενδυμασία δεν διέφερε από την αντίστοιχη των υπόλοιπων 

Κρητικών εκτός από την προσθήκη του κίτρινου σκούφου.113 

Οι περιοριστικές πρακτικές και οι θλιβερές τους συνέπειες έβρισκαν πεδίο 

εφαρμογής και στο μοναδικό τμήμα έγγειας ιδιοκτησίας που η κοινότητα δικαιούνταν 

να διατηρεί εκτός των προκαθορισμένων ορίων της, αυτής του νεκροταφείου των 

νεκρών μελών της. Ο χώρος βρίσκονταν έξω από την ενετική οχύρωση, σε μεγάλη 

απόσταση από τον αστικό ιστό (βλ. χάρτη 3), και λόγω της απομακρυσμένης θέσης του 

εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους. Οι νεκρώσιμες πομπές υποχρεούνταν να διέρχονται 

μέσα από χριστιανικές - και ενίοτε προκατειλημμένες και εχθρικές - περιοχές και 

διαμέσου αφύλακτων και επικίνδυνων οδών να οδηγούνται στους χώρους ταφής.114 Οι 

εξ’ ορισμού δύσκολες αυτές συνθήκες επιδεινώνονταν περαιτέρω κατά τη διάρκεια 

κρίσεων ή πολεμικών επιχειρήσεων, οπότε για λόγους ασφαλείας αποφεύγονταν η 

χρήση του κοιμητηρίου, και οι Εβραίοι αναγκάζονταν να θάβουν τους νεκρούς μέσα 

στη συνοικία τους.115 Στις κρίσιμες εκείνες περιόδους η στοχοποίηση της εβραϊκής 

κοινότητας αποτελούσε συνήθη τακτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαβολής, 

υπήρξε η χαλκευμένη πληροφορία που διαδόθηκε κατά τη διάρκεια του Τρίτου 

Βενετοτουρκικού πολέμου (1538-1540), σύμφωνα με την οποία οι Εβραίοι απέκρυπταν 

στη συνοικία τους Τούρκους. Οι Έλληνες Χριστιανοί, μια Κυριακή του 1538 

συγκεντρώθηκαν έξω από την εβραϊκή συνοικία με στόχο την εισβολή εναντίον των 

κατοίκων της, αλλά η παρέμβαση του Βενετού γενικού προβλεπτή που κατέφτασε στο 

σημείο με συνοδεία ενόπλων στρατιωτών,116απέτρεψε την επικείμενη διαμάχη κι 

έσωσε την κοινότητα από βέβαιο αιματοκύλισμα. Για την ενθύμηση του γεγονότος 

καθιερώθηκε εκ μέρους της κοινότητας των Εβραίων εορτασμός, ο οποίος έμεινε 

γνωστός ως το «Πουρίμ του Ηρακλείου».117 

                                                 
 
113 Βλ. Βιγγοπούλου, Ι., «Μαρτυρίες για Εβραίους σε περιηγητικά κείμενα», στο Α. Λαμπροπούλου 
και Κ, Τσικνάκης, (επιμ.), Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4ος – 19ος αι.), Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών/Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών – Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσμού, Αθήνα 2008, 
σελ. 83.  
114Βλ. Ankori, Z., “The living and the dead: The story of Hebrew inscriptions in Crete, (partI: the last 
record)”, Proceedings of the American academy of Jewish Research, vol 38-39, New York, 1972, σελ. 
40-41. 
115Βλ. Ankori, Z., “The living and the dead:, ό.π., σελ. 42-43. 
116 Βλ. Τσικνάκης, Κ., «Η εβραϊκή κοινότητα του Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα», ό.π., σελ. 740 
117 Βλ. Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, ό.π., σελ. 299. 
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Πλέον αυτών, οι Εβραίοι ήταν εκτεθειμένοι και υπέφεραν από τις ύβρεις, τους 

ξυλοδαρμούς, τις συκοφαντίες,118τους εξευτελισμούς και την περιφρόνηση της 

πλειοψηφίας των Χριστιανών συμπολιτών τους, που εκδηλώνονταν μέσω πρακτικών 

που συνδέονταν αναπόδραστα με τον επικρατούντα μεσαιωνικό θρησκευτικό 

φανατισμό. Παρότι οι δράσεις αυτές υστερούσαν σε έκταση και ένταση από τις 

αντίστοιχες ενέργειες που λάμβαναν  χώρα σε άλλες περιοχές της Καθολικής 

Δύσης,119 δεν έπαυαν ούτε κατ’ ελάχιστο να δυσχεραίνουν τις συνθήκες διαβίωσης των 

Εβραίων. Ενδεικτικό της επικρατούσας κατάστασης είναι το γεγονός ότι ακόμη και ο 

γενικός προβλεπτής Ιάκωβος Φοσκαρίνης, ο οποίος διακρίνονταν για τα φιλάνθρωπα 

αισθήματα και τις ενέργειές του υπέρ των καταπιεσμένων κοινωνικών τάξεων, 

επηρεασμένος από τις προκαταλήψεις και τις συκοφαντίες κατά των Εβραίων, έλαβε 

σκληρά μέτρα εναντίον τους επιβάλλοντας δυσβάστακτα μέτρα. Μεταξύ αυτών ήταν 

και η καθιέρωση υψηλών προστίμων – σε βάρος των μελών της εβραϊκής κοινότητας - 

προκειμένου να περιοριστούν οι σχέσεις μεταξύ Χριστιανών και Εβραίων γυναικών, οι 

οποίες κατηγορούνταν συλλήβδην και αναπόδεικτα για την ελευθεριότητα των ηθών 

τους, για την ενεργό συμμετοχή τους σε οίκους ανοχής, καθώς και για τη γέννηση 

πολλών νόθων παιδιών, ο αυξανόμενος αριθμός των οποίων δημιουργούσε έντονα 

κοινωνικά προβλήματα στην πόλη.120 

Οι θλιβερές και ανάλγητες εθιμικές συμπεριφορές παρότι ήταν γνωστές, 

γίνονταν ανεκτές από την κεντρική και την τοπική ενετική διοίκηση, με αποτέλεσμα 

τα θιγόμενα μέλη της εβραϊκής κοινότητας μέσα στην απόγνωσή τους να 

υποχρεώνονται να επιλέξουν, είτε τη μετοικεσία, είτε την πανάκριβη πολλές φορές 

εξαγορά του δικαιώματος της ζωής, της τιμής και της περιουσίας τους, προκειμένου να 

βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους.121 Ιδιαιτέρως ενδεικτικό για το τέλμα στο 

οποίο είχαν περιέλθει οι άμοιροι εκείνοι πολίτες από τις συντελεσθείσες σε βάρος τους 

αδικίες, αποτελεί η διαταγή που υποχρεώθηκε να εκδώσει το 1387 η Ενετική 

Κυβέρνηση απευθυνόμενη προς τις κτήσεις της – μεταξύ των οποίων και αυτή της 

                                                 
 
118 Η συκοφαντία π.χ. του αίματος που αφορά μια μεσαιωνική επινόηση που υποστήριζε ότι οι Εβραίοι 
την περίοδο του εβραϊκού Πάσχα, απήγαγαν παιδιά Χριστιανών και προχωρούσαν στην αφαίμαξή 
τους, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το αίμα τους στην παρασκευή του άζυμου άρτου.  
119 Βλ. Φαις, Μ., «Ναυαγισμένοι στην ιστορία»,  Χρονικά, τ.155, Μάιος – Ιούνιος 1996, σελ. 14. 
120 Βλ. Ξανθουδίδης, Σ., «Η Ενετοκρατία εν Κρήτη και οι κατά των Ενετών αγώνες των Κρητών», ό.π.,  
σελ. 133.  
121Βλ. Ξανθουδίδης, Σ., «Οι Εβραίοι εν Κρήτη επί  Ενετοκρατίας, ό.π., σελ. 211. 
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Κρήτης – με το οποίο επιχειρούσε την άρση και τον περιορισμό των απαράδεκτων 

θεσμοθετημένων και μη, εθίμων και συνηθειών. Με το εκδοθέν διάταγμα εντέλλονταν 

οι κατά τόπους αρχές να μεριμνούν για την αποφυγή της μετατροπής των εβραϊκών 

νεκροταφείων σε τόπους θανάτωσης εγκληματιών, για τον περιορισμό της 

υποχρεωτικής χρησιμοποίησης μελών της εβραϊκής κοινότητας ως δημίων, ως 

βασανιστών ή ως φυλάκων των καταδικασμένων, την κατάργηση της υποχρεωτικής 

παρουσίας τους στα δικαστήρια κατά τις ημέρες των επίσημων εορτών τους, την 

παρεμπόδιση των διακριτών και ιδιαίτερα μεγάλων – σε σχέση με τον υπόλοιπο 

πληθυσμό - οικονομικών τους επιβαρύνσεων και τον περιορισμό του υποχρεωτικού 

δανεισμού των ιδιόκτητων ζώων ή αντικειμένων τους προς τρίτους, ενάντια στις 

επιθυμίες τους. Τέλος διατάσσονταν η απαγόρευση του εθίμου – που πλέον είχε λάβει 

ανεξέλεγκτες διαστάσεις - του τελετουργικού λιθοβολισμού των Ιουδαϊκών συνοικιών 

το οποίο τηρούνταν αδιάκριτα από πολίτες και δημόσιους λειτουργούς. Το μεσαιωνικό 

και βάναυσο έθιμο λάμβανε χώρα στη διάρκεια ορισμένων χριστιανικών εορτών 

(κυρίως της Μεγάλης Εβδομάδας), και διεξάγονταν από δημόσιους λειτουργούς και 

απλούς πολίτες οι οποίοι, οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ημέρας επιθυμούσαν, 

ανέβαιναν στα τείχη και τους πύργους της πόλης και εκτόξευαν πέτρες εναντίον των 

κτιρίων της εβραϊκής συνοικίας και των κατοίκων της.122 Το διάταγμα περιόρισε τη 

δυνατότητα άσκησης του εθίμου αυτού μονάχα σε εκείνους που το επιτελούσαν από 

παλιά και μετρίασε τις ώρες επιτέλεσής του, κατά τη διάρκεια μονάχα των 

χριστιανικών λιτανειών που περιδιάβαιναν την εβραϊκή συνοικία.123 Στο πνεύμα της 

προστασίας των Ιουδαίων της Κρήτης από τις αδικίες και τις συκοφαντίες τις οποίες 

υπέφεραν από τους ορθόδοξους χριστιανικούς πληθυσμούς του νησιού, και κατόπιν 

παρακλήσεων των καταδυναστευμένων αυτών πολιτών, εκδόθηκε το 1568 μια 

εγκύκλιος επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 

Μητροφάνους του Γ’.  Σε αυτήν, εκτός από την διατύπωση έντονων προτροπών για 

την αναγκαιότητα της φιλάνθρωπης αντιμετώπισης των αλλόθρησκων συμπολιτών, 

δηλώνονταν και οι προβλεπόμενες ποινές των παραβατών, σύμφωνα με τις οποίες θα 

αφορίζονταν και θα παρέμεναν ασυγχώρητοι ακόμη και στη μετά θάνατον ζωή, όσοι 

                                                 
 
122 Βλ. Μοσχονάς, Ν..Γ., ό.π., σελ. 105. 
123Βλ. Ξανθουδίδης, Σ., ό.π., σελ. 212. 
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εκ των Χριστιανών συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην άδικη κατασυκοφάντηση 

και πρόκληση οποιασδήποτε ηθικής ή υλικής ζημιάς σε βάρος αθώων ανθρώπων124. 

Η κοινωνική οργάνωση των Εβραίων διέπονταν από συγκεκριμένους και 

αυστηρούς πολλές φορές κανόνες. Καταρχήν, οι Εβραίοι υπήκοοι στερούνταν 

σημαντικών πολιτικών δικαιωμάτων. Σε αντίθεση με τα ισχύοντα στην Βυζαντινή 

περίοδο και στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αποκλείονταν από το προνόμιο 

απόκτησης της ιδιότητας του Ενετού πολίτη και των συνεπαγόμενων ωφελημάτων της, 

όπως λόγου χάρη η κατάληψη οποιουδήποτε δημοσίου αξιώματος ή λειτουργήματος. 

Διατηρούσαν το δικαίωμα συμμετοχής στις επίσημες κρατικές τελετές, αλλά 

υποχρεώνονταν να σέβονται τις καθορισμένες χριστιανικές αργίες και να αποδίδουν 

τον οφειλόμενο σεβασμό προς τα άγια των Χριστιανών και τις λιτανείες τους. Σε 

αντίθετη περίπτωση έρχονταν αντιμέτωποι τόσο με την επιβολή των επίσημων 

κυρώσεων – προστίμων, όσο και με την μήνη των Χριστιανών οι οποίοι δικαιούνταν 

σύμφωνα με το νόμο να προβούν στην αφαίρεση και την κατακράτηση των ρούχων 

των παραβατών125Η εβραϊκή μειονότητα ως μια διακριτή πληθυσμιακή ομάδα με 

ιδιαίτερα εθνοτικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά,126 διατηρούσε το δικαίωμα της 

οργάνωσής της σε τοπικά μορφώματα με εκλεγμένους αξιωματούχους όπως ήταν οι 

dotori, οι gerondes και οι camerlenghi, καθήκον και υποχρέωση των οποίων ήταν η 

περιφρουρούρηση της συνοχής της κοινότητας και η εξασφάλιση της εκπροσώπησής 

της ενώπιον των βενετικών αρχών.127 Επικεφαλής ήταν πάντοτε ο εκλεγμένος από τους 

ευγενείς και τους πλούσιους της κοινότητας condestabulo (κοντόσταυλος), ο οποίος 

μετά την εκλογή του επέλεγε και τον hasbanin, ως αρμόδιο των οικονομικών 

υποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο διορισμός των αξιωματούχων απαιτούσε και 

τη σύμφωνη γνώμη των βενετικών αρχών.128 

Η εβραϊκή κοινότητα της Κρήτης δεν υπήρξε ουδέποτε πολυπληθής. Ακόμη και 

κατά την περίοδο της ακμής της σε ολόκληρο το νησί, δεν υπερέβαινε τους 1600 

                                                 
 
124Βλ. Ξανθουδίδης, Σ., ό.π., σελ. 220-221. 
125 Βλ. Μοσχονάς, Ν..Γ., ό.π., σελ. 105. 
126 Βλ. Κουμανούδη, Μ., «Με αφορμή την ηλεκτρονική καταγραφή των πρεσβειών της 
Βενετοκρατούμενης Κρήτης (13ος-15ος αιώνας): Μια πρώτη προσέγγιση του αρχειακού υλικού», Εωα 
και Εσπερία 7, Περιοδικό της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου 
Ελληνισμού με τη Δύση, 2007, σελ. 158. 
127Βλ. Σφακιωτάκης, Σ., Οι Εβραίοι της Κρήτης: Από την Αρχαιότητα μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, 
Εβραϊκό μουσείο Ελλάδος, 24ο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 3-4 Μάϊου 
2018, σελ. 22. 
128Βλ. Τσικνάκης Κ., Γ., «Η εβραϊκή κοινότητα του Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα», ό.π., σελ. 731 
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ανθρώπους σε ένα σύνολο 200.000 κατοίκων, ενώ στο Χάνδακα σε ένα πλήθος 15000 

ατόμων η πληθυσμιακή εβραϊκή συγκέντρωση δεν υπερέβαινε τις 800 ψυχές.129 Παρά 

το περιορισμένο όμως πληθυσμιακό της μέγεθος, η κοινότητα δεν ήταν ενιαία, αλλά 

διαρθρώνονταν σε διακριτές ομάδες στη συγκρότηση των οποίων, εκτός από την 

κοινωνική επιβολή και την ταξική ταυτότητα, κυρίαρχο συστατικό στοιχείο 

αποτελούσε η οικονομική ισχύ της κάθε μιας. Στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας 

βρίσκονταν οι λιγοστές και οικονομικά ισχυρές οικογένειες που ασκούσαν τα 

επαγγέλματα του τραπεζίτη, του εμπόρου, του δικηγόρου, του ιατρού κ.α., όπως ήταν 

για παράδειγμα οι οικογένειες των Capsali, των Casani, των Del Medigo και των 

Gratian-Hen Kohuli. Στον μέσον της κοινωνικής διαστρωμάτωσης τοποθετούνταν η 

πολυπληθέστερη ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε ποικίλα 

επαγγέλματα όπως βαφείς, βυρσοδέψες, ράφτες, υποδηματοποιοί, υφαντές μεταξωτών 

κ.α. Τέλος στο χαμηλότερο σημείο της πυραμίδας βρίσκονταν οι πολύ φτωχές 

οικογένειες τα μέλη των οποίων βιοπορίζονταν εργαζόμενα ως υπηρετικό προσωπικό 

σε σπίτια Χριστιανών και Εβραίων.130Σημαντική υπήρξε και η πνευματική προσφορά 

της Ραββινικής Ακαδημίας που λειτουργούσε στην πόλη,131 ενώ αξιοσημείωτο 

θεωρείται το γεγονός ότι από τις ολιγάριθμες τάξεις της εβραϊκής κοινότητας του 

Χάνδακα, αναδύθηκαν λαμπρές προσωπικότητες που διακρίθηκαν στον πνευματικό 

τομέα, με τη φήμη τους να ξεπερνά τα στενά όρια του νησιού και να εξακτινώνεται 

πανευρωπαϊκά.132 Μεταξύ αυτών ήταν ο Ραβίνος Σεμάρια του Νεγρεπόντε (σημερινή 

Χαλκίδα), που γεννήθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα στην Κάντια και ήταν γνωστός για 

το θεολογικό του έργο133, ο ιατρός – φιλόσοφος  Ιωσήφ Σολομών Δαλμέδεγο, ο 

ιστορικός της Κρήτης Ηλίας Καψάλης, ο μελετητής της σχέσης φιλοσοφίας και 

θρησκείας Ηλίας Μπεν Μωυσής Δαλμέδεγο, ο ποιητής και νομοθέτης Μιχαέλ μπεν 

Σαμπετάι Ακοέν Μπάλμπο, ο  – ποιητής Μιχαέλ μπεν Σαμπετάι Μπάλμπο, ο 

φιλόσοφος Σεμαργιά μπεν Ελιγιά Ικρίτι και ο θεωρητικός της αριστοτέλειας 

                                                 
 
129Βλ. Τσικνάκης Κ., Γ., «Η εβραϊκή κοινότητα του Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα», ό.π., σελ. 730  
130Βλ. Τσικνάκης Κ., Γ., «Η εβραϊκή κοινότητα του Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα», ό.π., σελ. 733 
131 Βλ. Τσικνάκης, Γ., Κ., «Οι Εβραίοι του Χάνδακα τον 16ο αιώνα», ό.π., σελ.  233. 
132 Βλ. Φαις, Μ., «Ναυαγισμένοι στην ιστορία»,  Χρονικά, τ.155, ό.π., σελ. 15. 
133Βλ.http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%CE%BF%CE%B9-
%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-
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φιλοσοφίας Ηλίας μπεν Ελιέζερ Φιλοσώφ.134Ξεχωριστή τέλος προσωπικότητα του 

Χάνδακα υπήρξε ο ιατρός Elijah Capsali, (1490-1555), υιός του Ραβίνου Elkanah, ο 

οποίος ανέπτυξε μεγάλη συγγραφική δραστηριότητα και συνέβαλε καθοριστικά στην 

πνευματική εξέλιξη της τοπικής Εβραϊκής Κοινότητας.135 

Ανεξάρτητα πάντως από την κοινωνική ομάδα στην οποία εντάσσονταν, και το 

πνευματικό επίπεδο το οποίο κατείχαν, το θρησκευτικό τους συναίσθημα ήταν εξόχως 

αναπτυγμένο. Παρότι υπήρξαν και οι περί του αντιθέτου μαρτυρίες, όπως εκείνη του 

Ραβίνου Μπαρούχ μπεν Ισαάκ  ο οποίος το 1228  στη διαδρομή του προς την 

Παλαιστίνη σκανδαλίστηκε από την χαλαρότητα της τήρησης των Ιουδαϊκών 

παραδόσεων που διαπίστωσε σε μια μικρή εβραϊκή κοινότητα της πόλης,136 οι Εβραίοι 

ήταν προσηλωμένοι σε συγκεκριμένους θρησκευτικούς κανόνες (Takkanot). 

Διατηρούσαν τέσσερις συναγωγές, αυτές της «Μεγάλης», της «Κοανίμ», της 

«Ασκεναζίμ» και της «Υψίστης»), ενώ περιέβαλαν με ιδιαίτερη  φροντίδα τους 

νεκρούς τους, όπως προκύπτει και από τις διασωζόμενες επιτύμβιες επιγραφές (βλ. 

φωτ. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12), στις οποίες αποτυπώνεται με ενάργεια η θλίψη της 

απώλειας των προσφιλών τους προσώπων.137 Παρότι ελάχιστες, υπήρξαν και 

περιπτώσεις Εβραίων που εκχριστιανίστηκαν138 προκειμένου να βελτιώσουν την 

ποιότητα της ζωής τους, χωρίς όμως να απωλέσουν τους δεσμούς που τους συνέδεαν 

με τους πρώην ομοθρήσκους τους.139 Η εκδίωξη των διακοσίων χιλιάδων περίπου 

Εβραίων πολιτών από την Ιβηρική χερσόνησο, (Διάταγμα της Αλάμπρα) που έγινε στο 

όνομα της επιβολής της θρησκευτικής «καθαρότητας» που αποφάσισαν να επιβάλλουν 

οι βασιλείς των ενωμένων βασιλείων της Αραγώνας και της Καστίλης, Ισαβέλλα και  

Φερδινάνδος το 1492140, σε συνδυασμό με τις αντι-εβραϊκές πολιτικές και τις 

εκτεταμένες διώξεις που εφαρμόστηκαν στο χώρο της καθολικής Δύσης, επέφεραν 

όπως ήταν αναμενόμενο σημαντικές ανακατανομές στη διασπορά του εβραϊκού 

                                                 
 
134 Βλ. «Η ιστορία των ισραηλιτικών κοινοτήτων της Κρήτης», Χρονικά, τεύχος 39, Μάιος 1981, σελ. 
9-11 
135 Βλ. Τσικνάκης, Γ., Κ., «Οι Εβραίοι του Χάνδακα τον 16ο αιώνα», ό.π., σελ. 235 
136 Βλ. Η ιστορία των ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Κρήτης, Χρονικά, τ. 39 Μάιος 1981 σελ. 4 
137 Βλ. Τσικνάκης, Γ., Κ., «Οι Εβραίοι του Χάνδακα τον 16ου αιώνα», .ο.π., σελ. 226-227. 
138 Ανάμεσα σε αυτές ήταν οι οικογένειες Λευή, Αρώνη, Σολωμού κ.α. Για την οικογένεια Σολωμού 
Βλ. Νικόλαος Β. Τωμαδάκης «Οικογένεια Salamon – Σολωμού εν Κρήτη», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, τ. 4 (1998), και Σπανάκης, Σ., «Η οικογένεια των Σολομών της Κρήτης», 
Κρητικά Χρονικά, τ., 12 (1958). 
139 Βλ. Τσικνάκης, Κ., Γ., «Η εβραϊκή κοινότητα του Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα», .ο.π., σελ. 
732. 
140 Βλ. Ευθυμίου, Μ., Οι Εβραίοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας:, ό.π., σελ. 11. 
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στοιχείου, το οποίο υποχρεώθηκε σε νέο ξεριζωμό και στην αναζήτηση νέων 

φιλικότερων πατρίδων. Για τους Σεφαραδίτες Εβραίους, η οθωμανική αυτοκρατορία 

υπήρξε μια ασφαλής επιλογή καθόσον από την εποχή ακόμη της πρώιμης επέκτασής 

της είχε μεταδώσει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης προς το εβραϊκό στοιχείο των 

βαλκανικών περιοχών, το οποίο εδράζονταν στη μουσουλμανική φιλοσοφία της 

αρμονικής συνύπαρξης των μουσουλμάνων με τους λαούς των μονοθεϊστικών 

θρησκειών.141 Μέσα στο πνεύμα αυτό, διατυπώθηκε και η πρόσκληση του διορατικού 

Σουλτάνου Βαγιαζίτ του Β’, ο οποίος εκτιμώντας το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και τις 

επαγγελματικές δεξιότητες των καταδιωκόμενων Ιουδαίων142, στοιχεία απαραίτητα για 

την αναζωογόνηση της αυτοκρατορίας του, διεμήνυσε, επιχειρώντας να τους 

προσελκύσει, την απαλλαγή τους από συγκεκριμένους φόρους και αγγαρείες, 

υποσχέθηκε την ελευθερία των επαγγελματικών τους κινήσεων και δραστηριοτήτων 

ενώ ανήγγειλε και την εξαίρεση των παιδιών τους από την υποχρεωτική στρατολόγηση 

στο σώμα των γενιτσάρων.143 Η οξυδερκής Βενετική Διοίκηση λειτουργώντας 

ωφελιμιστικά, ακολούθησε ανάλογη με της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πολιτική. 

Υιοθετώντας μια ευνοϊκή στάση, που αναγνώριζε σημαντικά δικαιώματα και 

επεδείκνυε μια ιδιαίτερη ανεκτικότητα απέναντι στους Ιουδαίους που θα αφικνούνταν 

στα εδάφη της και στα εδάφη των κτήσεών της, κατάφερε να προσελκύσει ένα μεγάλο 

μέρος των ιουδαϊκών προσφυγικών πληθυσμών.144Η άφιξή τους αλλοίωσε σημαντικά 

την πληθυσμιακή σύνθεση και το πολιτιστικό υπόβαθρο των εβραϊκών κοινοτήτων στις 

οποίες ενσωματώθηκε, επιβάλλοντας ριζικές αλλαγές στα τοπικά γλωσσικά ιδιώματα 

και στις τοπικές παραδόσεις. Η δεσπόζουσα θέση της νέο αφιχθείσας Σεφεραδίτικης 

κοινότητας εδράζονταν κυρίως στα γνωσιολογικά εφόδια των μελών της. Ανάμεσα 

τους υπήρχαν γιατροί, φαρμακοποιοί, χαρτογράφοι, φιλόσοφοι, τυπογράφοι, 

κοσμηματοποιοί, μεταξουργοί κ.α. Οι περισσότεροι ήταν γλωσσομαθείς, γνώστες της 

ευρωπαϊκής πολιτιστικής κουλτούρας και κάτοχοι επαγγελματικών δεξιοτήτων που 

δύσκολα μπορούσαν να συγκριθούν με τα προσόντα και τις ικανότητες των υπόλοιπων 

                                                 
 
141 Βλ. Ευθυμίου, Μ., Οι Εβραίοι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ό.π., σελ. 10. 
142 Βλ. Λουδάρου, Α., Στα ίχνη της Εβραϊκής παρουσίας στην Ελλάδα: Ιστορικά και αρχαιολογικά 
τεκμήρια της μακραίωνης ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων,  Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, 24ο σεμινάριο 
για εκπαιδευτικούς, Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 3-4 Μαΐου 2018, σελ. 12. 
143 Βλ. Ευθυμίου, Μ., Οι Εβραίοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας:, ό.π., σελ. 11.  
144 Βλ. Μοσχονάς, Ν..Γ., ό.π., σελ. 112-113. 
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πληθυσμιακών ομάδων της αυτοκρατορίας. Τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα είχαν 

ως αποτέλεσμα την αναπόφευκτη  επισκίαση των γηγενών πληθυσμών.145 

Ωστόσο, η αριθμητική και πολιτισμική νόθευση που συντελέστηκε στις 

περισσότερες  ρωμανιώτικες εβραϊκές κοινότητες του βαλκανικού χώρου, δεν βρήκε 

πεδίο εφαρμογής στην βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αυτό οφείλονταν κυρίως στον 

περιορισμένο αριθμό των Ιουδαίων που κατέφτασαν στο νησί, ο οποίος ήταν εξ’ 

ορισμού ανεπαρκής για να επηρεάσει την πληθυσμιακή και πολιτισμική σύνθεση της 

ρωμανιώτικης κοινότητας στην οποία εντάχθηκε. Παρά τις πολλές και έντονες 

πολιτισμικές διαφορές που οι Ιουδαίοι πρόσφυγες κόμιζαν, έγιναν δεκτοί με ιδιαίτερη 

θέρμη και φροντίδα από τους ομοεθνείς τους, συναισθήματα που εκδηλώθηκαν με 

ποικίλους τρόπους, ακόμη και με την πώληση ιερών αντικειμένων των συναγωγών 

προκειμένου να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για τη στήριξή τους. Η ένταξή τους  

στις δομές της τοπικής κοινότητας υπήρξε αρμονική, οι Σεφεραδίτες Ιουδαίοι 

υιοθέτησαν τα τηρούμενα ελληνικά έθιμα και μέσα από τις επιγαμίες που ακολούθησαν 

αφομοιώθηκαν ολοκληρωτικά από την κοινότητα146.  

Συμπερασματικά προκύπτει ότι η συνύπαρξη της εβραϊκής κοινότητας του 

Χάνδακα με τους αλλόθρησκους και κυρίαρχους πληθυσμούς υπό τη Βενετική 

Διοίκηση, γνώρισε πολλές διακυμάνσεις. Η Βενετική Εξουσία προσέτρεχε στους 

Εβραίους κεφαλαιούχους συχνά για να καλύψει τα δημοσιονομικά της ελλείμματα, για 

να δανειστεί εκούσια και αναγκαστικά, ενώ δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις της 

αυθαίρετης και άνισης φορολόγησης που εφάρμοζε εναντίον τους.147Από την άλλη 

μεριά, η εσωστρέφεια των μελών και η διαφορετικότητα της εβραϊκής φυλής, η 

ανομοιότητα των παραδόσεων και κυρίως η ασυμφωνία των θρησκειών, υπήρξαν 

παράγοντες που ενίσχυσαν τις προστριβές και τις επιφυλάξεις των αλλοθρήσκων, οι 

οποίες έφταναν ενίοτε στα όρια της έχθρας. Παρά την από κοινού συμμετοχή της 

εβραϊκής κοινότητας στην άμυνα, στη φορολόγηση ακόμη και στη στράτευση των 

μελών της σε περίπτωση εχθρικής απειλής,148οι επιφυλάξεις απέναντί της παρέμεναν. 

                                                 
 
145 Βλ. Ευθυμίου, Μ., Οι Εβραίοι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ό.π., σελ.11. 
146 Βλ. Σφακιωτάκης, Σ., Οι Εβραίοι της Κρήτης: από την Αρχαιότητα μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, 
ό.π., σελ. 24. 
147 Βλ. Παπαστρατής, Θρ., «Η ισραηλιτική Κοινότητα Ρεθύμνου», Χρονικά, τ. 223, Σεπτέμβριος – 
Οκτώβριος 2009, σελ. 11. 
148Βλ. Τσικνάκης, Κ., Γ., «Η εβραϊκή κοινότητα του Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα», ό.π., σελ. 
737. 
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Ωστόσο παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε στις σχέσεις μεταξύ Χριστιανών και 

Εβραίων το οποίο οδηγούσε πολλές φορές τους ορθόδοξους κατοίκους σε παράνομες 

πράξεις εναντίον τους, είναι γεγονός ότι αναπτύχθηκε και  μια γόνιμη αντιπαράθεση 

ιδεών μεταξύ τους.149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
149 Βλ. Τσικνάκης Κ., Γ., «Οι Εβραίοι του Χάνδακα τον 16ου αιώνα», ό.π., σελ. 237. 
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 «Είμαστε σαν τους δύτες που κάνουν βουτιές στην θάλασσα και μάχουνται 
από μια παλιά βουλιαγμένη πολιτεία να ξαναφέρουν στο φως ένα αγγείο, 

 ένα αγαλματάκι, μιαν επιγραφή. Πόσοι είναι ακόμη από τους παλιούς  
Καστρινούς που θυμούνται; Οι περισσότεροι πέθαναν, ξανάγιναν καστρινό  
χώμα και χαμομήλι, άλοι καπνίζουν μα δεν θυμούνται, ελάχιστοι ζουν και  

θυμούνται και νιόθουν πως έχουν χρέος ν’ αναστήσουν την αγαπημένη πολιτεία.» 
 Νίκος Καζαντζάκης, (1883-1957) 

επιστολή προς το φίλο του Θρασύβουλο Μαρκίδη 

Γ. Τ Ρ Ι Τ Η   ΕΝΟ Τ Η Τ Α:   

1. Η περίοδος της Οθωμανικής Διακυβέρνησης  

1.1. Από το 1669 έως τα τέλη του 19ου αιώνα. 
Οι οικονομικές δυσχέρειες και η γενικότερη ανασφάλεια που επικράτησαν κατά τη 

διάρκεια της πολύχρονης πολιορκίας του Χάνδακα από τους Οθωμανούς, ευθύνονται 

σε μεγάλο βαθμό και για την πληθυσμιακή συρρίκνωση του εβραϊκού πληθυσμού της 

πόλης, ο οποίος από τις οκτακόσιες περίπου ψυχές, έφτασε να αριθμεί κατά τη διάρκεια 

των διαπραγματεύσεων της παράδοσης της πρωτεύουσας του νησιού στους 

πολιορκητές της, κοντά στις τριακόσιες. Οι άνθρωποι αυτοί, ιδιαίτερα, κατά την 

τελευταία φάση της πολιορκίας, φοβούμενοι ακόμη για τη σωματική τους ακεραιότητα 

(εξαιτίας της διάχυτης αντίληψης περί της σύναψης φιλικών σχέσεων με τους 

επικείμενους κατακτητές), εγκατέλειψαν προσωρινά τις οικίες τους και μετακινήθηκαν 

σε λαγούμια. Μονάχα μετά την παράδοση και την οριστική εγκατάσταση των 

Οθωμανών, οι Εβραίοι του Χάνδακα ένιωσαν ασφαλείς κι επέστρεψαν στις εστίες τους, 

στην παράκτια ζώνη του κόλπου του Δερματά, την περιοχή που ήταν γνωστή κατά την 

όψιμη ενετοκρατία και ως συνοικία του Χριστού Σκουλούδη (αναφέρεται στα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα μέχρι το 1671) και βρίσκονταν στην συμβολή των σημερινών 

οδών Πρεβελάκη και Γρεβενών.150 Το όνομά της, το οποίο έλκυε από την ομώνυμη 

αλλά ανύπαρκτη σήμερα εκκλησία της περιοχής, οδηγήθηκε προοδευτικά στη λήθη, 

παραμένοντας μονάχα ο χαρακτηρισμός της συνοικίας ως Εβραϊκής.151 

 Η επίσημη συνθηκολόγηση μεταξύ των Ενετών και των Οθωμανών στις 27 

Σεπτεμβρίου του 1669, με την παράδοση του Χάνδακα στους νέους κυρίαρχους, 

σηματοδότησε την οριστική διακοπή της μακραίωνης βενετικής παρουσίας στο νησί 

και την έναρξη μιας νέας ιστορικής περιόδου, η οποία όπως αναμένονταν επέφερε 

                                                 
 
150Βλ. Σταρίδα, Λ., Υπήρχε μια πόλη. Συνοικίες – Δρόμοι – Πλατείες του Μεγάλου Κάστρου, Ίτανος, 
Ηράκλειο 2014, σελ. 125. 
151Βλ. Καραντζίκου, Ε., Οι συνοικίες του τουρκοκρατούμενου Χάνδακα (1670-1673), σελ. 28,29. 
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σημαντικές πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ανακατατάξεις. Το 

πολιτιστικό και ιδεολογικό ρεύμα της περιλάλητης Κρητικής Αναγέννησης που 

αναπτύχθηκε κατά την όψιμη ενετοκρατία και δημιούργησε αριστουργήματα στους 

τομείς των τεχνών και της λογοτεχνίας, όπως λ.χ. οι αγιογραφίες βυζαντινής 

τεχνοτροπίας και τα περίφημα θεατρικά κείμενα της κρητικής λογοτεχνίας152, άρχισε 

να προοδευτικά να υποχωρεί.153 Μεγάλες πνευματικές μορφές της πόλης 

αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στη Δύση, η ύπαιθρος του νησιού ερημώθηκε και 

ο πληθυσμός της κατευθύνθηκε προς τα αστικά κέντρα. Η εικόνα που παρουσίαζε ο 

Χάνδακας αμέσως μετά την παράδοση στον πορθητή του, Μεγάλο Βεζίρη Κιοπρουλού 

Φαζίλ Αχμέτ Πασά, ήταν η μορφή μιας λαβωμένης και ολιγάνθρωπης πολιτείας, η 

οποία εξέρχονταν κατεστραμμένη σχεδόν ολοκληρωτικά, από την μακροχρόνια και 

πολυαίμακτη πολεμική αναμέτρηση, διάρκειας είκοσι δύο συναπτών ετών. Η 

απωθητική της όψη μαρτυρείται με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο από τον Γάλλο 

περιηγητή L. Pitton de Tournefort, ο οποίος λίγα μόλις χρόνια μετά την οθωμανική 

κατάληψη, στα 1700, αναφέρει την παρουσία στην πόλη 2000 Τούρκων, 800 Ελλήνων 

και 1000 Εβραίων και αποκαλεί το Ηράκλειο, «σκελετόν πόλεως», θέλοντας να 

επισημάνει τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας, διάρκειας ¼ σχεδόν του αιώνα, 

πολιορκίας.154 

Αμέσως μετά την εγκατάσταση των Οθωμανών στο Χάνδακα ξεκίνησε η 

αναδιοργάνωση της πόλης, η επισκευή των δημοσίων κτιρίων της και κυρίως η 

φορολογική και διοικητική της συγκρότηση, με πρωταρχικό σκοπό την ενσωμάτωσή  

της στο γενικότερο οθωμανικό διοικητικό σύστημα της υπόλοιπης αυτοκρατορίας.155 

Το νέο καθεστώς επηρέασε όπως αναμένονταν και τις συνθήκες διαβίωσης των 

Εβραίων, οι οποίοι κλήθηκαν να ενταχθούν σε ένα διοικητικό πλαίσιο που ήταν κοινό 

για τους Εβραίους ολόκληρης της Οθωμανικής επικράτειας και διέφερε σημαντικά από 

τα συστήματα διοίκησης που εφαρμόζονταν την ίδια περίοδο σε πολλές περιοχές, της 

δυτικής κυρίως Ευρώπης. Η νέα διοίκηση, πιστή στο δόγμα για τη στήριξη των «λαών 

                                                 
 
152 Στον τομέα της εκκλησιαστικής τέχνης διακρίθηκαν οι περίφημοι αγιογράφοι Μιχαήλ Δαμασκηνός 
και Θεοφάνης ο Κρης ενώ στον τομέα της λογοτεχνίας προσέφεραν αξεπέραστα δημιουργήματα  ο 
Γεώργιος Χορτάτζης και ο Βιτσέντζος Κορνάρος. 
153 Βλ. Φαις, Μ., «Ναυαγισμένοι στην ιστορία», ό.π., σελ. 16. 
154 Βλ. Τζομπανάκη, Χ., ό.π., σελ. 85. 
155 Βλ. Σαρηγιάννης, Μ., «Η δικαστική οργάνωση και το ιεροδικείο του Χάνδακα στη νεοκατακτημένη 
Κρήτη», στο Μ. Βαρούχα, Μ. Σαρηγιάννης, Φ. Χαιρέτη, Ιεροδικείο Ηρακλείου, Πέμπτος κώδικας 
1673-1675, επιμ. Ε.Α., Ζαχαριάδου, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2008, σελ. 22. 
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της Βίβλου» που η μουσουλμανική θρησκεία προτάσσει για τους πιστούς της, αφού 

συμπεριέλαβε στα εδάφη της τους Χριστιανούς και τους Εβραίους, τους ενέταξε στο 

δικό της πλαίσιο δεσμεύσεων και υποχρεώσεων.156Μέσα στο νέο περιβάλλον, όπου οι 

κοινωνικές διακρίσεις των υπηκόων γίνονταν είτε στη βάση του φύλου τους, (άνδρες 

ή γυναίκες), είτε της ιδιότητάς τους (ελεύθεροι ή σκλάβοι), είτε στη βάση του 

θρησκεύματός τους (πιστοί – άπιστοι), διασφαλίστηκαν τα δικαιώματα Εβραίων και 

Χριστιανών που αφορούσαν την ελεύθερη άσκηση των επαγγελματικών τους 

δραστηριοτήτων και την τήρηση των παραδοσιακών τους εθίμων. 157 Έτσι, το γεγονός 

της ένταξης των Εβραίων υπηκόων σε μια διακριτή και αποδεκτή κοινωνική ομάδα - 

παρότι αυτή εθεωρείτο σαφώς υποδεέστερη της ανώτερης μουσουλμανικής-158, 

προσέφερε στα μέλη της ευνοϊκότερες συνθήκες διαβίωσης, όπως ήταν επί 

παραδείγματι η κοινοτική ελευθερία και η απρόσκοπτη άσκηση των θρησκευτικών 

τους δικαιωμάτων, στοιχεία που προοδευτικά ευνόησαν και την πληθυσμιακή της 

ενίσχυση. Πιο συγκεκριμένα, περιορίστηκαν δραστικά οι παγιωμένες εχθρικές 

ενέργειες των Χριστιανών κατά των Εβραίων, οι οποίοι πλέον έπαψαν να αποτελούν 

θύματα διώξεων, και η θέση τους εξομοιώθηκε με την αντίστοιχη κοινωνική θέση των 

Χριστιανών του 14ου και του 15ου αιώνα. Η δυσπιστία του χριστιανικού στοιχείου η 

οποία συνεπικουρούνταν από τις ευνοϊκές συνθήκες του αντιεβραϊσμού που 

εδράζονταν στις πεποιθήσεις των κυρίαρχων καθολικών,159 τόσο στις περιοχές της 

Δυτικής Ευρώπης όσο και στον Ενετοκρατούμενο Χάνδακα, έπαψαν να υφίστανται. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις της περαιτέρω ανάπτυξης των 

οικονομικών και των εμπορικών δραστηριοτήτων των Εβραίων επιχειρηματιών, μέσα 

στον ενοποιημένο πλέον διοικητικά και οικονομικά χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, 

ενώ σε εναρμόνιση με τους ισχύοντες κανονισμούς σε ολόκληρη την Οθωμανική 

επικράτεια, παραχωρήθηκε στους Ιουδαίους υπηκόους που το επιθυμούσαν, το 

δικαίωμα απόκτησης και αξιοποίησης ιδιόκτητων καλλιεργήσιμων κτημάτων.160Η 

                                                 
 
156 Βλ. Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί στα τουρκοκρατούμενα νησιά του Ν.Α. Αιγαίου: οι 
δύσκολες πλευρές μιας γόνιμης συνύπαρξης, Τροχαλία, Αθήνα 1992, σελ. 25. 
157 Βλ. Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί στα τουρκοκρατούμενα νησιά του Ν.Α. Αιγαίου ό.π., σελ. 
25. 
158 Βλ. Σφακιωτάκης, Σ., Η Εβραϊκή κοινότητα του Ηρακλείου 17ος – 18ος αιώνας, διπλωματική 
μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογίας, Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.,  
Ρέθυμνο 2017, σελ. 55. 
159 Βλ. Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί, ό.π., σελ. 90. 
160 Βλ. Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί, ό.π., σελ. 53. 
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οθωμανική κατίσχυση εκπλήρωσε και τις εβραϊκές ελπίδες για τη χαλάρωση των 

αυστηρών περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβάλλει οι Βενετοί, προσφέροντας στα 

μέλη της κοινότητας τη δυνατότητα εξόδου από το «γκέτο»161, - το οποίο είχε 

μετονομαστεί πια σε Sultan Ibrahim Mahallesi, λόγω της γειτνίασής του με τον 

καθολικό ναό του Αγίου Πέτρου που είχε μετατραπεί σε τζαμί προς τιμή του 

σουλτάνου Ιμπραήμ (1640-1648),-162 και να αποκτήσουν το δικαίωμα κατοχής 

ακίνητης περιουσίας πέραν των προκαθορισμένων ορίων της Γιουντέκα (Εβραϊκή)163. 

Η σύμπλευση των οικονομικών συμφερόντων της εβραϊκής κοινότητας και των νέων 

κατακτητών συνέβαλαν καθοριστικά στις νέες εξελίξεις. Η οθωμανική διοίκηση 

προσπαθώντας να καλύψει τις άμεσες οικονομικές της υποχρεώσεις για τη στήριξη του 

διοικητικού μηχανισμού, και να καλύψει το οικιστικό κενό που δημιουργήθηκε ως 

απόρροια των αιματηρών εχθροπραξιών, δημοπράτησε εγκαταλειμμένες χριστιανικές 

περιουσίες καθώς και δημόσια κτήματα164. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες 

των ακινήτων απέκτησαν όλοι οι υπήκοοι, και των Εβραίων συμπεριλαμβανομένων, οι 

οποίοι εκμεταλλευόμενοι την οικονομική τους ευμάρεια απέκτησαν αρκετά οικήματα, 

εγκατέλειψαν σε μεγάλο ποσοστό το γκέτο – το οποίο στα οθωμανικά χρόνια 

αποτελούσε βακούφι του τζαμιού της Βαλιντέ Σουλτάνας165 - και επεκτάθηκαν σε 

μεγαλύτερο τμήμα του αστικού ιστού. Τα τηρούμενα αρχεία, έντεκα μήνες μετά την 

οθωμανική κατάκτηση, βρίθουν εγγράφων και στοιχείων που αφορούν μεταβιβάσεις 

ακινήτων σε Εβραίους σε διάφορες περιοχές του Χάνδακα .166Ενδεικτική είναι η αγορά 

μεγάλης οικίας από ιουδαίο γιατρό σε περιοχή που βρίσκονταν εκτός των ορίων της 

εβραϊκής συνοικίας:167 

Παρουσίαση εγγράφου: 

1792 
ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΙΚΙΑΣ 

Τ.Α.Η. Κωδ.11, σελ. 303     3 Sefer  1121 
Αριθμ. Μεταφρ. 1792      14 Απριλίου  1709 

 

                                                 
 
161Βλ. Ankori, Z., «Jews and the Jews community in the history of medieval Crete», ό.π., σελ. 329 
162Βλ. Σφακιωτάκης, Σ., Οι Εβραίοι της Κρήτης:, ό.π., σελ. 33, 34. 
163 Βλ. Gerola, G., Βενετικά μνημεία της Κρήτης (εκκλησίες), μτφρ. Στέργιος Σπανάκης, Βικελαία 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1993, σελ. 381. 
164Βλ. Ankori, Z., From Zudecha to Yahudi Mahallesi: ό.π., σελ. 91. 
165Βλ. Σφακιωτάκης, Σ. Η εβραϊκή κοινότητα του Ηρακλείου, 17ος – 18ος αι.», ό.π., σελ. 78 
166Βλ.Ankori, Z. From Zudecha to Yahudi Mahallesi:, ό.π., σελ. 93. 
167 Βλ. Κακλαμάνης Σ. και Λαμπάκης Σ. (επιμ.), Μανουήλ Γρηγορόπουλος Νοτάριος Χάνδακα 1506-
1532, Διαθήκες – Απογραφές – Εκτιμήσεις, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2003, σελ. 364. 
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Π.Μ. Ο Χαϊμ, υιός Ισάκ, κάτοικος της πόλεως Χάνδακος, αγοράζει αντί 400 γροσίων 
παρά του Μεχμέτ Μπεσέ, υιού Μουσταφά, μίαν οικίαν κειμένην εν τη συνοικία Σουλτάν 
Ιμπραχίμ, συνορεύουσαν με οικίαν του χειρουργού φράγκου Ιουδαίου, Τοκμάκογλου 
Δαβή και με δημοσίαν οδόν εκ δύο μερών, αποτελουμένην κατά μεν το εμπρόσθιον τμήμα 
από 7 ισόγεια, 7 ανώγεια δωμάτια, εν αποχωρητήριον, και εν φρέαρ, κατά δε το οπίσθιον 
(1) από πέντε ισόγεια, εν ανώγειον, εν αποχωρητήριον μιαν αυλήν και 4 καταστήματα. 
(1) Επί Τουρκοκρατίας αι οικίαι των μεγιστάνων είχον εμπρόσθιον τμήμα, τον ανδρωνίτην (σελαμλίκ) 
και οπίσθιν τον γυναικωνίτην (χαρεμλίκ). 
 

Η επίτευξη της αρμονικής και ισότιμης συνύπαρξης της Εβραϊκής φυλής με τους 

αλλόθρησκους πληθυσμούς της Αυτοκρατορίας, μαρτυρείται και από τη δυνατότητα 

προσφυγής των μελών της για την επίλυση διαφορών ενώπιον των οθωμανικών 

αρχών:168 

Παρουσίαση εγγράφου: 

1121 
ΦΕΡΜΑΝΙΟΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 

 
Τ.Α.Η. Κωδ.7, σελ. 125     3 Zilhicce 1104 
Αριθμ. Μεταφρ. 1121     14 Αυγούστου 1693 
 
Π.Μ. Απευθύνεται προς τον Διοικητήν Χάνδακος (δεν αναφέρεται το όνομα) και τον 
Ιεροδίκην της πόλεως ταύτης. Η εν τη πόλει Χάνδακι παροικία των Ιουδαίων και λοιποί 
άλλοι, οίτινες κατοικούσιν εις τους βακουφικούς οντάδες της αειμνήστου Βαλιδέ 
Σουλτάν, δι’ αναφοράς των προς τον αυτοκρατορικόν θρόνον μοι γνωστοποιούσιν, ότι, 
μολονότι ούτοι καταβάλλουσι πάντας τους εις αυτούς επιβληθέντας φόρους και δεν 
ώφειλε συνεπώς να ενοχλώνται δι’ άλλης τινός επιβαρύνσεως, εν τούτοις «συ ο Ιεροδίκης 
της πόλεως, όταν αυτοί ψοφώσι, δεν επιτρέπεις την ταφήν των εάν δεν εισπράξης παρ’ 
αυτών ωρισμένον τι ποσόν χρημάτων. Πλήν τούτου, όταν ψοφήση εις εκ τούτων, παρ’ 
όλον ότι είναι παρόντες πάντες οι κληρονόμοι αυτού ούτε δε υπάρχουσι ανήλικοι μεταξύ 
των κληρονόμων, ζητείς παρ’ αυτών, επί σκοπώ χρηματισμού, να προβής εις την 
διαδικασίαν διανομής της περιουσίας του αποθανόντος». Προς άρσιν της αδικίας ταύτης, 
εντέλλεται εν τω Φιρμανίω, ότι δεν επιτρέπεται η είσπραξις ουδενός ποσού κατά την 
ταφήν, όσον και εφαρμογής της διαδικασίας διανομής της περιουσίας του αποθανόντος, 
εφ’ όσον είναι παρόντες πάντες οι κληρονόμοι αυτού, δεν υπάρχουσι δε ανήλικοι μεταξύ 
τούτων. Εγγράφη μεσούντος του μηνός Ζηχλιτζέ του έτους χίλια εκατόν τέσσαρα.  
 

                                                 
 
168 Βλ. Σταυρινίδης, Ν., Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, αφορώντων εις την ιστορίαν της 
Κρήτης. Τόμος Β’, Έγγραφα της περιόδου ετών 1672-1694, Εγίρας 1083-1105, Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειο 1986, σελ. 432. 
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Επίσης, μέσα στο νέο διοικητικό πλαίσιο της αυτοκρατορίας οι φορολογικές 

υποχρεώσεις του εβραϊκού millet επιμερίζονταν στην κοινότητα, καθιστώντας την 

υπεύθυνη και υπόλογη έναντι της οθωμανικής διοίκησης.169 

Παρουσίαση εγγράφου: 

2440 
Η ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΟΣ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟΝ 
Τ.Α.Η. Κωδ.25, σελ. 205     16 Saban 1163 
Αριθμ. εγγράφου2440     20 Ιουλίου 1750 

 
 Ο Ραφαλή, υιός Μεναχίμ, εκ των Ιουδαίων της Ιουδαϊκής παροικίας της πόλεως 
του Χάνδακος, ενάγει τους εκ της ιδίας παροικίας Σαπατάϊ, υιόν Μουσά, Σολομών, υιόν 
Κεμάλ, Γιασέφ, υιόν Ηλία, τον ζαχαροπλάστην Σαλαμόν, υιόν Γιασέφ, τον Σαπατάϊ, υιόν 
Ηλία, και λοιπούς άλλους Ιουδαίους, διότι όταν κατά το έτος 1157 (1744 μ.Χ.) ο τότε 
Διοικητής του Χάνδακος Χεκίμ Μπασή Ζαδέ Αλή Πασάς, τέως Μ. Βεζίρης, επέβαλε, λόγω 
παραπτώματος τινος εις την παροικίας δύο χιλιάδας γρόσια πρόστιμον, ούτος έμεινεν 
εγγυητής και εξοικονομήσας τα χρήματα κατέβαλε το ποσόν τούτο εις το ταμείον του 
εξοχωτάτου Διοικητού. Τότε διεμοιράσθη το ποσόν τούτο κατ’ άτομον αναλόγως της 
οικονομικής αντοχής εκάστου Ιουδαίου, έμεινε δε να λαμβάνη εκ τούτου γρόσια 234. 
Είχε μείνει επίσης ούτος εγγυητής δια το ποσόν, όπερ εδανείσθη η παροικία δια την ιδίαν 
υπόθεσιν από τον Αλή μπεσέν, υπηρέτην του Μουκαμπελετζή εφένδη, εκ του οποίου 
επλήρωσεν ούτος ως εγγυητής 73 γρόσια και τριάκοντα δύο παράδες υπόλοιπον. Έχει 
όθεν να λαμβάνη 307 γρόσια και 32 παράδες, των οποίων την πληρωμήν ζητεί ούτος. Οι 
εναγόμενοι λέγουν, ότι επλήρωσαν ανελλιπώς το ποσόν τούτο, και ότι ο ενάγων από 
τινων ετών δεν καταβάλλει την ετήσιαν υποχρεωτικήν του εισφοράν, την οποίαν 
πληρώνει η παροικία εξ ευσπλαγχνίας και συνδρομής δι’ αυτόν. Επί τη αρνήσει των, 
υπεβληθη όρκος εις τον ενάγοντα, οπότε κατεδικάσθησαν οι εναγόμενοι εις την 
καταβολήν του υπολοίπου ποσού. Όσον αφορά εις την καταβολήν της ετησίας 
υποχρεωτικής εισφοράς του ενάγοντος, εχαρίσθη αύτη υπό του Ιεροδικείου έναντι των 
προσφερομένων υπηρεσιών του δια την παροικίας. Τη 16η Σιαμπάν 1163. 
 

Την ίδια όμως στιγμή, οι θετικές για την εβραϊκή κοινότητα αλλαγές στο 

οικονομικό και στο κοινωνικό πεδίο, δεν συνοδεύτηκαν και από την αντίστοιχη 

προστασία της από πολυάριθμες καθιερωμένες αρνητικές συμπεριφορές. Οι Τούρκοι 

στις περισσότερες περιπτώσεις εξακολούθησαν να φέρονται καταπιεστικά έναντι των 

Ιουδαίων, ενώ διατήρησαν πολλές από τις απάνθρωπες πρακτικές του παρελθόντος. Η 

μεσαιωνική για παράδειγμα τακτική του εξαναγκασμού των Εβραίων να εκτελούν ως 

δήμιοι ή ως βασανιστές τις θανατικές αποφάσεις που εξέδιδε η οθωμανική διοίκηση 

                                                 
 
169Βλ. Σταυρινίδης, Ν.,  Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων εις την ιστορίαν της 
Κρήτης. Τόμος Δ’ Έγγραφα της περιόδου ετών 1715-1752, Εγίρας 1127-1165, Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειο 1986, σελ. 352. 
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κατά Χριστιανών υπηκόων, καθώς και η πόμπευση των πτωμάτων αυτών, συνεχίστηκε 

αδιάκοπα.170 Στις αρχές δε της Επανάστασης του 1821 σε μια προσπάθεια των 

Οθωμανών να δημιουργήσουν, ωφελιμιστικές για αυτούς, αντιπαλότητες μεταξύ των 

εξεγερμένων Χριστιανών και των αλλοεθνών υπηκόων της αυτοκρατορίας, 

υποβοήθησαν την αύξηση του φαινομένου. Ως αποκορύφωσή του καταγράφηκε η 

περίπτωση του απαγχονισμού του επικεφαλής του χριστιανικού millet Πατριάρχη 

Γρηγορίου του Ε’ που διατάχθηκε από το σουλτάνο ως αντίποινα στον ελληνικό 

ξεσηκωμό. Το σκήνωμα του προκαθήμενου των Χριστιανών, αφού παρέμεινε για λίγες 

ημέρες εκτεθειμένο σε δημόσια θέα προς παραδειγματισμό των ομοθρήσκων του, στη 

συνέχεια αποκαθηλώθηκε και ρίχτηκε στο Βόσπορο με ευθύνη μιας ομάδας 

Εβραίων.171 Οι ενέργειες αυτές, παρότι ουδέποτε εξετάστηκε εάν υλοποιήθηκαν 

οικειοθελώς στα πλαίσια του θρησκευτικού φανατισμού και της μισαλλοδοξίας έναντι 

του χριστιανικού στοιχείου, ή τελέστηκαν παρά τη θέληση των συμμετεχόντων οι 

οποίοι απλώς υπάκουσαν σε άνωθεν εντολές, προξένησαν νέα θανατηφόρα για την 

εβραϊκή κοινότητα επακόλουθα, με κυριότερο εκείνο της αυτονόητης και αδιάκριτης 

θανάτωσης των εβραϊκών πληθυσμών σε όλες τις περιοχές όπου κυριαρχούσε η 

Επανάσταση.172 Μεγάλος αριθμός Εβραίων θανατώθηκε ενώ πολλοί επιζήσαντες 

προκειμένου να προστατευτούν κατέφυγαν σε εδάφη υπό οθωμανική διοίκηση.173Το 

φαινόμενο αυτό φυσικά δεν συνδέονταν μονάχα με το θρησκευτικό φανατισμό και την 

επιζητούμενη εκδίκηση εξαιτίας της διαπόμπευσης του σκηνώματος του χριστιανού 

Πατριάρχη. Είχε τις ρίζες του και σε μια εδραιωμένη πεποίθηση που θεωρούσε 

δεδομένη τη σύμπλευση των μελών της εβραϊκής κοινότητας με τους Οθωμανούς, 

εξαιτίας της ουδέτερης στάσης και της έλλειψης προθυμίας που επεδείκνυαν για ενεργό 

συμμετοχή στις κατά καιρούς εξεγέρσεις των Χριστιανών Κρητών, ενάντια στην 

Οθωμανική Διοίκηση όταν προβάλλονταν αιτήματα κοινωνικού ή εθνικού 

χαρακτήρα174. Για το λόγο αυτό άλλωστε και οι Έλληνες οπλαρχηγοί υποπτεύονταν 

τους Εβραίους ως πράκτορες και κατασκόπους (τζασίτες) των Τούρκων.175 

                                                 
 
170 Βλ. Ξανθουδίδης, Στ., «Οι Εβραίοι εν Κρήτη επί Ενετοκρατίας», Κρητική Στοά τ.2, (1909), σελ. 213 
171 Βλ. Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί, ό.π., σελ. 181. 
172 Βλ. Μαργαρίτης, Γ., Ανεπιθύμητοι συμπατριώτες. Στοιχεία για την καταστροφή των μειονοτήτων 
στην Ελλάδα, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2005, σελ. 31. 
173 Βλ. Σφακιωτάκης, Σ., Η εβραϊκή κοινότητα του Ηρακλείου, 17ος – 18ος αιώνας, ό.π.,  σελ. 28 
174 Βλ. https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2019-10-17-07-55-
24&catid=12:2009&Itemid=41 
175 Βλ. Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί, ό.π., σελ. 183. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2019-10-17-07-55-24&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2019-10-17-07-55-24&catid=12:2009&Itemid=41
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Επιπρόσθετα, εκτός από την ενίσχυση του παγιωμένου από το παρελθόν 

θρησκευτικού αντισημιτισμού, ισχυροποιήθηκε περαιτέρω ο κοινωνικός και ο 

οικονομικός αντιεβραϊσμός, αφού στα  πλαίσια της νέας διοίκησης, οι ζιμμήδες 

Χριστιανοί κλήθηκαν πλέον να δοκιμαστούν στα ίδια επαγγελματικά πεδία και υπό 

κοινό νομικό καθεστώς με τους εβραίους ζιμμήδες συμπολίτες τους, αλλά με άνισες 

κοινωνικές και οικονομικές προδιαγραφές.176 Αυτές οφείλονταν στο προσόν της 

γλωσσομάθειας που κατείχαν κυρίως οι Σεφεραδίτες Εβραίοι, στην πλούσια 

οικονομική τους εμπειρία, στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους, αλλά και στις 

διασυνδέσεις που τηρούσαν με ένα ευρύ δίκτυο εμπορικών επαφών σε ολόκληρο τον 

ευρωπαϊκό χώρο.177 Εάν σε αυτά προστεθούν η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στα 

υψηλότερα κλιμάκια της δημόσιας διοίκησης, οι ευνοϊκοί φορολογικοί όροι που τους 

προσφέρθηκαν και γενικότερα τα εξαιρετικά προνόμια που επιδαψίλευσαν από τις 

τουρκικές αρχές, αντιστικτικά πολλές φορές προς τις υπόλοιπες υποτελείς 

εθνότητες178, τότε δεν είναι δύσκολο να ερμηνευθεί η αντισημιτική όξυνση που 

καταγράφηκε και εκφράστηκε με κατηγορίες και ληστρικές επιθέσεις εναντίον τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
176 Βλ. Ευθυμίου, Μ., Εβραίοι και Χριστιανοί, ό.π., σελ. 106-107. 
177 Βλ. Φαις, Μ., «Ναυαγισμένοι στην ιστορία»,  Χρονικά, τ.155, ό.π., σελ. 16. 
178 Βλ. Φαις, Μ., «Ναυαγισμένοι στην ιστορία»,  Χρονικά, τ.155, ό.π., σελ. 16, 17. 
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1.2. Από την εποχή της Κρητικής Πολιτείας έως την Ένωση 
της Κρήτης με την Ελλάδα. 
Η πολυετής προσπάθεια των Κρητών για την απαλλαγή τους από την τουρκικό ζυγό, η 

οποία ευοδώθηκε το 1898 με την ίδρυση της Αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας, υπήρξε 

ουσιαστικά μια μακρά και ασταθής περίοδος, κατάμεστη από επαναστατικά κινήματα 

και αιματηρούς αγώνες, οι οποίοι κατέληγαν συχνά σε εδαφικές, σε διοικητικές και σε 

φορολογικές παραχωρήσεις προς όφελος των εξεγερμένων επαναστατών και σε 

αντίστοιχες απώλειες των κυριαρχικών δικαιωμάτων των Οθωμανών στο νησί. Τα 

γεγονότα αυτά προεξοφλούσαν την εθνική πορεία της μεγαλονήσου, η οποία 

αποδεδειγμένα απομακρύνονταν από την κυριαρχία της οθωμανικής αυτοκρατορίας 

και όδευε συντεταγμένα προς την  Ένωσή της με την Ελλάδα, η οποία τελικά 

πραγματοποιήθηκε το 1912. Ωστόσο, η κατίσχυση της ανασφάλειας και της 

αναταραχής που επικρατούσαν ως κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ενδιάμεσης εποχής, 

δημιούργησαν ένα μεγάλο κύμα μετακίνησης πληθυσμών από την Κρήτη προς άλλες 

περιοχές. Ανάμεσά τους ήταν και οι Εβραίοι που άρχισαν κι αυτοί με τη σειρά τους να 

μετακινούνται προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της εποχής όπως ήταν η Αλεξάνδρεια, η 

Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη και η Αθήνα,179στα οποία οι επικρατούσες πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες ευνοούσαν τον φιλειρηνικό τρόπο ζωής και τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η πορεία της πληθυσμιακής συρρίκνωσης που 

υπέστη ο εβραϊκός πληθυσμός του νησιού, κατά τη διάρκεια της ιστορικής του 

διαδρομής προς την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας, μας παραδίδεται και από τα 

στοιχεία της απογραφής του 1881, η οποία διενεργήθηκε από τον Γενικό Διοικητή 

Κρήτης Φωτιάδη Πασά. Σε αυτήν αναφέρεται η ύπαρξη πενήντα ενός ατόμων με 

ισραηλιτικό θρήσκευμα στο Ηράκλειο, τριάντα ενός στο Ρέθυμνο και πεντακοσίων στα 

Χανιά. Το σύνολο των Εβραίων κατοίκων στο νησί το έτος εκείνο ήταν εξακόσιοι 

σαράντα επτά άνθρωποι, στην απογραφή του 1858 ανέρχονταν στους εννιακόσιους 

επτά, ενώ κατά το έτος 1871 ανέρχονταν σε δύο χιλιάδες, επί συνολικού πληθυσμού 

διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων.180Παράλληλα με την πληθυσμιακή ελάττωση επήλθε 

όπως ήταν αναμενόμενο και μια πνευματική συστολή, στον αριθμό των διανοούμενων 

Εβραίων της κοινότητας, η οποία όμως, ουδέποτε έπαψε να αναδεικνύει σημαντικές 

                                                 
 
179 Βλ. Δογάνης, Ι.Μ., «Εβραίοι και Κρήτη»,  Χρονικά, τ.178, Μάρτιος - Απρίλιος 2002, σελ. 18. 
180 Βλ. Παπαστρατής, Θ., «Η Ισραηλιτική κοινότητα Ρεθύμνου», ό.π.,, σελ. 13. 
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προσωπικότητες, όπως για παράδειγμα τον πολύγλωσσο Αρχιρραβίνο Κρήτης Αβραάμ 

Ευλαγών (βλ. φωτ. 33). Ο προκαθήμενος της τοπικής εβραϊκής κοινότητας, υπήρξε 

ένας βαθιά πνευματικός και θρησκευτικός λειτουργός, ο οποίος με τις ενέργειες και τις 

επιλογές του είχε αποκτήσει – όχι άδικα - τη φήμη του σοφού ανθρώπου. Υπήρξε 

κάτοχος μιας πολύτιμης βιβλιοθήκης η οποία διασώθηκε από τον Αντώνιο Μάνο και 

παραχωρήθηκε το 1950 από το Κ.Ι.Σ. προς φύλαξη στην Ισραηλιτική Κοινότητα 

Βόλου, κατόπιν αιτήματος του αρχιραβίνου της, Μωυσή Συμεών Πέσαχ.181Στις 

αναταραχές που δημιουργήθηκαν το 1898 όταν οι Οθωμανοί, και μαζί με αυτούς και 

χιλιάδες Κρήτες μουσουλμάνοι εγκατέλειπαν τη Μεγαλόνησο, ο Αρχιρραβίνος 

αντιλαμβανόμενος τους κινδύνους που εγκυμονούσε για τα μέλη της κοινότητάς του η 

έκρυθμη εκείνη κατάσταση, απευθύνθηκε προς τον διεθνή οργανισμό των Ισραηλιτών 

που εδρεύει στη Γαλλία, τον Alliance Israellite,182 ζητώντας συνδρομή. Από το 

περιεχόμενο του τηλεγραφήματος στο οποίο περιέγραφε ότι: «σημαίνοντα πρόσωπα 

φεύγουν  stop, υποχρεωμένος να επιβιβάσω τους φτωχούς Σμύρνη stop, λείπουν 

χρήματα stop, ικετεύω βοήθεια»,183 συνάγεται η αγωνία του για την εξασφάλιση και 

τη διάσωση των ομοεθνών του, που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να εγκαταλείψουν 

το νησί προκειμένου να κατευθυνθούν σε ασφαλέστερους προορισμούς.184 Οι 

ανθρωπιστικές του όμως ευαισθησίες δεν περιορίζονταν μονάχα στους ομοεθνείς ή 

ομοθρήσκους του, αλλά περιλάμβαναν το σύνολο των κατοίκων του νησιού. Αυτός 

υπήρξε άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο τιμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό, εξαιτίας 

δηλαδή της διάσωσης από βέβαιο θάνατο, είκοσι οκτώ χριστιανικών οικογενειών κατά 

τη διάρκεια των επεισοδίων της Κρητικής Επανάστασης του 1897185. Τέλος αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο Αρχιρραβίνος Ευλαγόν,  ευρισκόμενος το 1911 στη Σμύρνη, εντόπισε 

την καμπάνα του ναού -του καπετάνιου και προστάτη του Μεγάλου Κάστρου κατά τον 

Ν. Καζαντζάκη, - του Αγίου Μηνά, την οποία οι Τούρκοι είχαν αφαιρέσει και είχαν 

εκτοπίσει από το νησί, με σκοπό την πώλησή της. Αμέσως, με δικές του δαπάνες 

                                                 
 
181 Βλ. Βεντούρας, Ι., ό.π., σελ. 132. 
182Το αρχείο του Alliance Israelite είναι διαθέσιμο στο https://www.aiu.org/en/archives-0 
183 Βλ. Λεκάκης, Ε., «Οι Εβραίοι της Κρήτης»,  Χανιώτικα Νέα – Εκτυπωτική Α.Ε, Αφιέρωμα, 2018, 
σελ. 5. 
184 Βλ. Αναγνωστάκη, Κ., «Η εβραϊκή παρουσία στην Κρήτη μπροστά στην πρόκληση του ελληνικού 
κράτους», Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, 24ο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 
3-4 Μαΐου 2018, σελ. 45. 
185 Βλ. Φρόνιμος, Ε., «Η Κρήτη και οι Εβραίοι»,  Χρονικά, τ.101, Ιούνιος 1988, σελ. 6. 

https://www.aiu.org/en/archives-0
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προχώρησε στην αγορά και τη μεταφορά της στο Ηράκλειο προκειμένου να 

τοποθετηθεί στη θέση που εξαρχής βρίσκονταν.186 

Η εκπροσώπηση μελών της εβραϊκής κοινότητας με την ιδιότητα των 

βουλευτών στο νεοσύστατο Κρητικό Κοινοβούλιο, αποτέλεσε τη διαιώνιση μιας 

πρακτικής που αναγνώριζε την κοινωνική προσφορά, την πολιτική βαρύτητα, καθώς 

και τον ιστορικό ρόλο που οι άνθρωποι αυτοί διαδραμάτιζαν στο νησί. Η πρακτική 

αυτή που είχε και στο παρελθόν εφαρμοστεί όπως αποδεικνύεται και από τη συμμετοχή  

του Αβά Δαλμέγο - με την προσωνυμία Αβαδάκης – ως ισότιμο μέλος στη Γενική 

Συνέλευση της Κρήτης το 1875 -ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή κατά την οποία οι 

Εβραίοι της Κρήτης ήταν ιδιαίτερα λιγοστοί -187 εξυπηρέτησε και τον  κοσμοπολίτικο 

χαρακτήρα και την επιδιωκόμενη εξωστρέφεια, που εξαρχής διεκδίκησε για τον εαυτό 

του το αυτόνομο μόρφωμα της Κρητικής Πολιτείας. Επιπλέον, η νέα Κρητική 

Διοίκηση επιχειρώντας να προσδώσει έναν νεωτεριστικό και κοσμικό χαρακτήρα στην 

Εβραϊκή κοινότητα στα πλαίσια της γενικής αναδιοργάνωσης και του εξευρωπαϊσμού 

της δομής της 188προχώρησε στην έκδοση διαταγμάτων από την Βουλή των Κρητών, 

που ρύθμιζαν τις λειτουργίες των Ιουδαϊκών κοινοτήτων. Ως τέτοιο λογίζεται το 

διάταγμα της ίδρυσης φιλοπτώχου Εταιρείας με την ονομασία «Φιλόπτωχος 

Ισραηλιτική Αδελφότης Χανίων Γκεμιλόφτ Χασαδέμ»189 καθώς και το διάταγμα που 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας (Νόμος 392/1902 

τεύχος Α’) και προέβλεπε την επίσημη σύσταση και αντιπροσώπευση των Εβραϊκών 

Κοινοτήτων Χανίων και Ηρακλείου. Στο καταστατικό λειτουργίας που ψηφίστηκε, 

περιγράφονταν διεξοδικά τα καθήκοντα της επιτροπής αντιπροσώπευσης, ο τρόπος 

εκλογής, τα καθήκοντα και η δικαιοδοσία του ραβίνου και του Αρχιρραβίνου, καθώς 

και οι οικονομικοί πόροι της Κοινότητας190 (βλ. τεκμήριο 1). Η ισχύς του ανωτέρω 

νόμου διήρκησε μέχρι το 1968, όταν σύμφωνα με το ΦΕΚ 193/Α/5 Σεπτεμβρίου 1968 

ψηφίστηκε η οριστική διάλυση της ανύπαρκτης πλέον Ισραηλιτικής Κοινότητας του 

Ηρακλείου (βλ. τεκμήριο 2). 

                                                 
 
186 Βλ. Δογάνης, Ι.Μ., «Εβραίοι και Κρήτη»,  Χρονικά, τ.178, Μάρτιος - Απρίλιος 2002, σελ. 19 
187 Βλ. Φαις, Μ., «Ναυαγισμένοι στην ιστορία»,  Χρονικά, τ.155, ό.π., σελ. 17. 
188 Βλ. Λεκάκης Ε., «ό.π., σελ. 6. 
189 Βλ. Λεκάκης Ε., «ό.π., σελ. 6. 
190 Βλ. «Το καταστατικό λειτουργίας των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Κρήτης», Χρονικά, τ.162, 
Αύγουστος 1999, σελ. 11, και  Βλ. Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, έτος Β’, Τεύχος Α’, 
αρ.50, 1-8-1901, σελ. 326-328. 
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3.3. Οι Κρήτες Εβραίοι ως Έλληνες υπήκοοι. 
 

Μετά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε το 

Δεκέμβριο του 1913, πολλοί Εβραίοι υπό το φόβο της άγνωστης σε αυτούς νέας 

ελληνικής διοίκησης, μετανάστευσαν οριστικά προς τη Μικρά Ασία αισθανόμενοι 

μεγαλύτερη ασφάλεια, κάτω από την μουσουλμανική διοίκηση.191 Οι εναπομένοντες, 

κλήθηκαν να διαχειριστούν τη θέση τους στο νέο περιβάλλον του Ελληνικού κράτους 

στο οποίο η ένταξη και η θέση των ετερόδοξων πληθυσμών δεν υπήρξε αυτονόητη. Ο 

χριστιανικός πληθυσμός σε μια περίοδο διεθνούς εθνικιστικής έξαρσης κατά την οποία 

η ταξινόμηση των εθνών και η συγκρότηση των εθνικών ταυτοτήτων γίνονταν στη 

βάση των θρησκευτικών πεποιθήσεων, αντιμετώπιζε με δυσπιστία και επιφύλαξη την 

ενσωμάτωση αλλόθρησκων πολιτών στο «ελληνικό έθνος»,192κατατάσσοντας τους 

Εβραίους πολίτες σε «φορείς ετερότητας και ξενότητας» ενάντια στην επιδιωκόμενη 

εθνική ομογενοποίηση.193Οι υπάρχουσες προκαταλήψεις, κυρίως θρησκευτικής 

φύσης, είχαν ως συνέπεια τη δημιουργία ενός νέου μεταναστευτικού κύματος το οποίο 

περιόρισε σημαντικά τον εβραϊκό πληθυσμό του Ηρακλείου. Ουσιαστικά στην πόλη 

παρέμεινε μονάχα ένας μικρός αριθμός εργατών και τεχνιτών οι οποίοι, αδυνατώντας 

να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες πληθυσμιακής αύξησης και σε συνδυασμό 

με τις μεταγενέστερες ναζιστικές εκτοπίσεις, οδήγησαν την εβραϊκή κοινότητα του 

Ηρακλείου στον αφανισμό.194 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 
191Βλ. Αναγνωστάκη, Κ.,  ό.π., σελ. 49. 
192 Βλ. https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2019-10-17-07-55-
24&catid=12:2009&Itemid=41 
193 Βλ. Παπαστεφανάκη, Λ., «Άνθρωποι ταπεινοί, φρόνιμοι, νοικοκυρεμένοι», στον τόμο Εβραϊκές 
Κοινότητες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση 15ος – 2ος αιώνας, οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός, 
Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Ιωάννινα 2015,Ιωάννινα Ισνάφι 2016, σελ. 139. 
194 Βλ. Καβάλα, Μ., ό.π., σελ. 116. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2019-10-17-07-55-24&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2019-10-17-07-55-24&catid=12:2009&Itemid=41
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Το να γράψεις έστω κι ένα ποίημα 
 μετά το Άουσβιτς είναι βαρβαρότητα. 

 Theodor Adorno (1903-1969) 

Ε. Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η    ΕΝΟ Τ Η Τ Α:    

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. 

Το Ολοκαύτωμα της Εβραϊκής παροικίας της Κρήτης. 
 
Το αδιανόητο195πρόγραμμα της «τελικής λύσης», το ναζιστικό δηλαδή σχέδιο 

εξόντωσης των εβραϊκών κοινοτήτων της Ευρώπης»196που επινοήθηκε για την 

αντιμετώπιση του «εβραϊκού προβλήματος», μέσω της μεταφοράς των ευρωπαίων 

Εβραίων στα στρατόπεδα εξόντωσης, (βλ. χάρτης 1) βρήκε εφαρμογή και στον 

κατακτημένο ελλαδικό χώρο. Η εμφάνιση το Δεκέμβριο του 1942 στην Θεσσαλονίκη 

του ίδιου του Άιχμαν (1906-1962) και του υπασπιστή του Ρόλφ Γκύντερ ενεργοποίησε 

τις εξελίξεις που έμελλε να σφραγίσουν την τύχη των Ελλήνων Εβραίων197. 

Ουσιαστικά σήμανε το ξερίζωμα και την καταστροφή των εβραϊκών κοινοτήτων της 

χώρας και σηματοδότησε την οριστική ρήξη της μακραίωνης παρουσίας τους.198Η 

μέθοδος για την υλοποίηση του προγράμματος που επιλέχθηκε ήταν γνωστή και ως 

τότε αλάνθαστη. Προέβλεπε αρχικά την καταστροφή των μνημείων και των 

αποδεικτικών στοιχείων που μαρτυρούσαν την ιστορία και την διαδρομή των 

ανθρώπων αυτών, όπως συναγωγές, καταστήματα, αρχεία οποιασδήποτε μορφής, 

νεκροταφεία κ.α,199και την μετέπειτα βιολογική τους θανάτωση, η οποία αποσκοπούσε 

εκτός από την εκμηδένιση της φυσικής τους παρουσίας και στην οριστική τους 

διαγραφή από την ιστορική μνήμη.200 

                                                 
 
195Βλ. Ferro, Μ.,  Η τύφλωση. Ή γιατί αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα,  μτφρ. Σώτη 
Τριανταφύλλου, Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 219. 
196Βαρών – Βασάρ, Ο., Άουσβιτς. Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης στο Γεωργιάδου Βασιλική και 
Ρήγος Άλκης (επιμ.), Άουσβιτς, το γεγονός και η μνήμη του: Ιστορικές, κοινωνικές, ψυχαναλυτικές και 
πολιτικές όψεις της γενοκτονίας, (Συλλογικό έργο), εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2007, σελ. 66. 
197 Βλ. Ενεπεκίδης, Π., Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ελλάδας 1941-1945, Εστία, 1996, σελ. 29 
198Βλ. Βαρών – Βασάρ, Ο., Άουσβιτς. Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης, ό.π., σελ. 75. 
199Βλ. Ενεπεκίδης, Π.,  Οι διωγμοί των Εβραίων εν Ελλάδι 1941-1944 επί τη βάση των μυστικών 
αρχείων των SS, σελ. 21. 
200 Βλ. Μπενβενίστε, Ρ., Εβραϊκή Ιστορία, εβραϊκή μνήμη, μνημονικοί τόποι, στο, Οντέτ Βαρών-
Βασάρ (επιμ.), Εβραϊκή Ιστορία και μνήμη, Πόλις, Αθήνα, σελ. 50. 
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Την εποχή της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα, ο εβραϊκός πληθυσμός της 

Κρήτης δεν υπερέβαινε τις τετρακόσιες ψυχές201, με τη συντριπτική του πλειοψηφία 

να εντοπίζεται στα Χανιά και μια μικρή μειοψηφία να διαμένει στο Ηράκλειο. Στον 

πληθυσμό αυτό συναθροίζονταν και Ισραηλίτες που κατέφυγαν στο νησί από άλλες 

περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδος, κρίνοντάς το ως ασφαλέστερο προορισμό202, μιας 

και η Κρήτη δεν είχε ακόμη κατακτηθεί, και ως εκ τούτου έκριναν ότι μπορούσαν να 

διαφύγουν από τις ολέθριες επιπτώσεις της ναζιστικής πρακτικής του εκτοπισμού των 

εβραϊκών πληθυσμών, που οι κατακτητές επέβαλαν στις χώρες που καταλάμβαναν.203 

Ο βομβαρδισμός του Ηρακλείου που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 1941, προκάλεσε 

μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και μεγάλη πανωλεθρία σε δημόσιες υποδομές 

και ιδιωτικά κτίρια. Κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το συγκρότημα των 

νεκροταφείων (Χριστιανικό, Εβραϊκό και Αρμενικό) που βρίσκονταν εκτός αστικού 

ιστού, (βλ. σχεδιάγραμμα 1, 2), αρκετά κτίρια της πόλης, συμπεριλαμβανομένων κι 

εκείνων της εβραϊκής συνοικίας, ενώ προκάλεσε και εκτεταμένες βλάβες (κατάρρευση 

της στέγης και μεγάλου τμήματος της τοιχοποιίας) στο κτίριο της εβραϊκής συναγωγής 

που διασώζονταν έως τότε στο ανατολικό άκρο του κόλπου του Δερματά (Κουμ Καπί) 

στο «Μπεντενάκι» (βλ. φωτ. 14, 15).204 Σύμφωνα με την περιγραφή της που μας 

παραδίδεται από τον θεολόγο Νικ. Ε. Ζευγαδάκη, επρόκειτο για ένα κτίριο που ανήκε 

στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με την μεγάλη της διάσταση στραμμένη 

στο άξονα Ανατολής Δύσης και με περιμετρικές διαστάσεις δέκα περίπου μέτρων επί 

πέντε, ενώ το μέγιστο ύψος της οροφής της έφτανε στα πέντε μέτρα (βλ. σχεδιάγραμμα 

4). Η είσοδός της βρίσκονταν στη νότια πλευρά του κτιρίου με το δάπεδο να εδράζεται 

κατάντι της στάθμης του περιβάλλοντα χώρου σε σημαντική υψομετρική υποχώρηση. 

Στα πλαίσια εξωραϊσμού της περιοχής μετά την απελευθέρωση, επιλέχθηκε η 

επιχωμάτωση και η δεντροφύτευσή της  διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό από την 

ολοσχερή καταστροφή τόσο το τμήμα του κτίσματος που εξαρχής βρίσκονταν σε 

                                                 
 
201Βλ. The Holocaust of the Greek Jewry, Monuments and Memories, Κεντρικό Ισραηλιτικό 
Συμβούλιο Ελλάδος, σελ. 40. 
202 Βλ. Μενεξιάδης, Α., «Ναυαγισμένοι στην Ιστορία», Χρονικά, τ. 201, Φεβρουάριος 2006, σελ. 46 
203Η κατάληψη της Ελλάδας από τις δυνάμεις του άξονα δημιούργησε μια τριπλή ζώνη κατοχής από 
τους Γερμανούς, του Ιταλούς και τους Βούλγαρους. Βλ. χάρτη 11. 
204 Βλ. Ζευγαδάκης, Ν., «Οι Εβραίοι της Κρήτης κατά την γερμανικήν κατοχήν», εφημερίδα 
«ΠΑΤΡΙΣ», φύλλο 4-8-1963, σελ.1-2. 
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υποχώρηση από την οριστική στάθμη του εδάφους, όσο και τα μέλη που είχαν διασωθεί 

από βομβαρδισμό.205  

Αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, οι Γερμανοί εισβολείς προέβησαν σε  

ωμότητες. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η άμεση και αναίτια εκτέλεση οκτώ Εβραίων 

πολιτών που οι κατακτητές τυχαία συνάντησαν στη διαδρομή τους, η λεηλάτηση 

πλήθους εβραϊκών κατοικιών και καταστημάτων,206 η σύληση του εβραϊκού 

νεκροταφείου, καθώς και η βεβήλωσή του που οφείλονταν στην μετέπειτα αξιοποίηση 

των μαρμάρινων και πέτρινων ταφόπλακών του ως οχυρωματικού υλικού.207 Στα 

πρώτα μέτρα που ελήφθησαν από τους εισβολείς, ήταν η παράδοση εκ μέρους των 

Εβραίων όλων των μαχαιριών που χρησιμοποιούνταν στις τελετουργικές σφαγές των 

ζώων, καθώς και η σύνταξη λεπτομερών καταλόγων των μελών της Εβραϊκής 

κοινότητας που επιτακτικά απαιτήθηκαν από τον ραβίνο Ηλία Όσμο. Τον επόμενο 

χρόνο (στις 3 Ιουνίου 1942) οι Γερμανοί αντιδρώντας στην εξόντωση ντόπιων 

συνεργατών τους από Κρήτες Αντιστασιακούς, εφάρμοσαν «το δόγμα της συλλογικής 

ευθύνης» εκτελώντας αδιακρίτως δώδεκα επιφανείς πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο 

πρώην δήμαρχος της πόλης Μηνάς Γ. Γεωργιάδης και τα δύο του αδέλφια, Εμμανουήλ 

και Τίτος. Στην εκτέλεση  που έλαβε χώρα στη θέση «Γαζανός Κάμπος» (δυτικά του 

Ηρακλείου) περιλήφθηκαν και δύο Εβραίοι: ο εμπορικός αντιπρόσωπος με καταγωγή 

από το Βόλο Εμμανουήλ Χαμάμ Λεβύ (βλ. φωτ. 25) και ο Ζαχαρίας Λ (πιθανόν Λεόν) 

Λεβύ,208 ένας φτωχός τενεκετζής που εργάζονταν σε εργαστήριο της Λ. ικάρου, 

πλησίον του άλλοτε εργοστασίου «Καστρινάκη». Ο άνθρωπος αυτός εκτελέστηκε στη 

θέση επώνυμου Ηρακλειώτη ο οποίος αξιοποιώντας τις διασυνδέσεις του απάλλαξε 

εαυτόν από το απόσπασμα τοποθετώντας στη θέση του τον «ασήμαντο» Εβραίο209. Η 

εκδικητική μέθοδος των κατακτητών υιοθετήθηκε εκ νέου, ως αντίποινα στο μεγάλο 

σαμποτάζ που προκάλεσαν στο αεροδρόμιο του Καστελλίου Πεδιάδος (νότια της 

πόλης του Ηρακλείου) οι μυστικές συμμαχικές υπηρεσίες σε συνεργασία με Κρητικούς 

Αντιστασιακούς. Η διαταγή 611210 της Μυστικής Στρατιωτικής Αστυνομίας, πρόσταζε 

                                                 
 
205 Βλ. αναδημοσίευση από το ημερολόγιο του Νικ. Ζευγαδάκη, «Οι Εβραίοι της Κρήτης κατά την 
γερμανικήν κατοχήν»,  Χρονικά, τ. 171, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2001, σελ. 22-23. 
206Βλ. https://www.neakriti.gr/article/kriti/1585839/to-diko-mas-olokautoma-i-istoria-ton-evraion-tis-
kritis/ 
207 Βλ. Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων,  ό.π., σελ. 40. 
208 Βλ. Βεντούρας, Ι., ό.π., σελ. 42-45. 
209 Η πληροφορία προέρχεται από την μαρτυρία του ιστορικού Κωστή Μαμαλάκη. 
210 Βλ. Βεντούρας, Ι., ό.π., σελ. 45.  

https://www.neakriti.gr/article/kriti/1585839/to-diko-mas-olokautoma-i-istoria-ton-evraion-tis-kritis/
https://www.neakriti.gr/article/kriti/1585839/to-diko-mas-olokautoma-i-istoria-ton-evraion-tis-kritis/
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την εκτέλεση στη θέση «Βιστάκη Μετόχι»211 (βλ. φωτ. 37), είκοσι Ηρακλειωτών 

μεταξύ των οποίων υπήρχαν και έξι Εβραίοι κάτοικοι της πόλης που αναπόδεικτα και 

εντελώς προσχηματικά χαρακτηρίστηκαν ως «πολιτικά ύποπτοι». Πρόκειται για τους 

Χαϊμ Μιχαήλ του Ισαάκ, Σαμπατόν Ηλία του Σαμπατόν, Ελχάις Αβραάμ του Ισαάκ, 

Βελένη Δαβίδ του Σαμουήλ, Ελχάις Ιάκωβο του Αβραάμ και Αβικαδώρ Σίμων του 

Ματθαίου.212 

Η οριστική φάση του σχεδίου εξόντωσης της εβραϊκής κοινότητας, ξεκίνησε 

αρχικά με τη λήψη πολλών αντισημιτικών μέτρων και τη σύνταξη αναλυτικών 

καταλόγων  όλων των Ισραηλιτών του νησιού και των ιδιοκτησιών τους, ενώ στη 

συνέχεια ακολούθησε η έκδοση πλήθους περιοριστικών διαταγών σε βάρος 

τους.213Αξίζει να σημειωθεί ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι πολίτες, οι επίσημες 

τοπικές αρχές αλλά και οι τοπικές αντιστασιακές οργανώσεις δεν προέβησαν σε καμία 

προσπάθεια προστασίας των συμπολιτών τους ούτε σε καμία ενέργεια αποτροπής των 

σε βάρος τους μέτρων.214 Η τελευταία πράξη της προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε τα 

ξημερώματα της 20ης Μαΐου 1943, όταν επιδόθηκε σε όλα τα εβραϊκά σπίτια μια 

γερμανική διαταγή γραμμένη στα ελληνικά, το περιεχόμενο της οποίας δεν 

δημιουργούσε καμία αμφιβολία για την τύχη των παραληπτών της.215 Οι δυστυχείς 

αποδέκτες της, τριακόσιοι δέκα τέσσερις άνθρωποι στα Χανιά και είκοσι έξι στο 

Ηράκλειο, που συνελήφθησαν την  ίδια νύκτα, οδηγήθηκαν, οι μεν πρώτοι στις 

φυλακές της Αγυιάς όπου παρέμειναν κρατούμενοι κάτω από κακουχίες και 

εξευτελισμούς μέχρι τις 3 Ιουνίου, ενώ οι δεύτεροι στο στρατόπεδο της 

Πηγάιδας,216στις φυλακές δηλαδή που είχαν για την περίσταση δημιουργηθεί στην 

ανήλια και τη μεγαλύτερη σε μήκος στοά των ενετικών οχυρώσεων του Ηρακλείου, τη 

στοά Μακάσι, που στα τουρκικά σημαίνει «κλειδούχος», (βλ. φωτ. 27). Αφού 

παρέμειναν για μερικές ημέρες υπό άθλιες συνθήκες τόσο στον υπαίθριο χώρο του 

                                                 
 
211Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ιστορικού Κ. Μαμαλάκη, τα οστά των εκ τελεσθέντων παραμένουν 
ακόμη θαμμένα στην περιοχή, παραδομένα στη λήθη. 
212 Βλ. Βεντούρας, Ι., ό.π., σελ. 48. 
213 Βλ. Ενεπεκίδης, Π., Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ελλάδας 1941-1945, ό.π., 192-196. 
214Βλ.https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2019-10-17-07-55-
24&catid=12:2009&Itemid=41 
215«Εσείς, οι οικογένειές σας και οι φίλοι σας Εβραίοι, προκειμένου να μεταφερθείτε πρέπει να 
προετοιμαστείτε αμέσως για αναχώρηση. Έχετε 46 λεπτά. Εσείς και οι συγγενείς σας πρέπει να  
πάρετε μαζί ταυτότητα, κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, τραπεζικά έγγραφα, συμβόλαια γης 
και επιχειρήσεων, μαζί με κουβέρτες, ρούχα και τρόφιμα για 8 ημέρες». 
216 Βλ. Ενεπεκίδης, Π., Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ελλάδας 1941-1945, ό.π., σελ. 190. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2019-10-17-07-55-24&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2019-10-17-07-55-24&catid=12:2009&Itemid=41


ΕΛΛΗΝΙΚΟ                  «Ιστορική μνήμη και Δημόσια Ιστορία: Ιστορικός περίπατος ανάδειξης τόπων  

ΑΝΟΙΚΤΟ                   Εβραϊκού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ      

 

Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [52]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

προμαχώνα Μαρτινένγκο (βλ. φωτ. 26), όσο και στο λειτουργικό του προσάρτημα, το 

εσωτερικό δηλαδή τμήμα της Στοάς Μακάσι, τριακόσιοι πενήντα Εβραίοι μαζί με 

διακόσιους πενήντα Κρητικούς αγωνιστές, ξεκίνησαν το απόγευμα της 7ης Ιουνίου του 

1944 το τελευταίο τους ταξίδι. Η συντριπτική πλειοψηφία των Εβραίων κρατουμένων 

ήταν φτωχοί βιοπαλαιστές όπως τεχνίτες, υφασματέμποροι, μικροπωλητές, κουρείς, 

βαρκάρηδες κ.α., ενώ δεν έλειπαν και αρκετοί ευκατάστατοι πολίτες όπως ο Ηλίας 

Κοέν, μεγαλέμπορος ειδών ρουχισμού με ιδιόκτητη βιοτεχνία ρούχων που βρίσκονταν 

στον οικισμό «Δαφνές» Ηρακλείου, είχε διατελέσει μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής 

Αγώνα της Ενωμένης Αντίστασης Κρήτης, ενώ θεωρούνταν κι ένας από τους μεγάλους 

τροφοδότες του αγώνα ενάντια στον κατακτητή.217Οι Γερμανοί εισβολείς οργάνωσαν 

μια φάλαγγα που αποτελούνταν από τριακόσιους πενήντα περίπου Εβραίους, από 

διακόσιους πενήντα περίπου Κρητικούς κρατούμενους προερχόμενους από διάφορες 

φυλακές της Κρήτης, και από εκατόν ενενήντα δύο φυλακισμένους Ιταλούς.218 Κάτω 

από την αυστηρή επίβλεψη μιας πάνοπλης, με ισχυρά πολυβόλα, στρατιωτικής 

μονάδας της Βέρμαχτ, και μπροστά στα έκπληκτα και τρομοκρατημένα μάτια των 

Ηρακλειωτών, η φάλαγγα οδηγήθηκε δια μέσου των οδών Πλαστήρα, Έβανς, Πλατείας 

Ελευθερίου Βενιζέλου (Λιοντάρια) και οδού Μαρτύρων 25ης Αυγούστου, στην 

ανατολική απόληξη του προσήνεμου μόλου του λιμανιού (βλ. φωτ. 34). Εκεί, τους 

ανέμενε αγκυροβολημένο το επιταγμένο ατμόπλοιο ιδιοκτησίας Συνοδινού & Σια219 με 

το όνομα «Ταναΐς» ή «Δανάη» (πρώην Hollywood (βλ. φωτ. 35),220προκειμένου να 

τους μεταφέρει στον Πειραιά απ’ όπου θα οδηγούνταν μετέπειτα σιδηροδρομικώς στο 

στρατόπεδο εξόντωσης Άουσβιτς – Μπίρκεναου. Η πορεία που θα ακολουθούσαν είχε 

δοκιμαστεί και στο παρελθόν. Από την αρχή της κατοχικής περιόδου, μόλις 

συμπληρώνονταν ένας ικανός αριθμός κρατουμένων, πραγματοποιούνταν τρόπο με τον 

ίδιο τρόπο η ακτοπλοϊκή τους μεταφορά, αρχικά προς την ηπειρωτική Ελλάδα κι από 

κει προς τα ναζιστικά κολαστήρια με κυριότερο αποδέκτη το Αυστριακό 

Mauthausen221 (βλ. φωτ. 29, 30). Ο απόπλους του «Ταναΐς» πραγματοποιήθηκε αμέσως 

μετά τη φόρτωση του κι όταν το πλοίο βρίσκονταν κοντά στη Σαντορίνη στο στίγμα 

                                                 
 
217Βλ. «Τα χρόνια της κατοχής», Χρονικά τεύχος 132, Ιούλιος – Αύγουστος 1994, σελ. 17. 
218 Βλ. Λεκάκης., Ε., ό.π., σελ. 17. 
219 Βλ. Βεντούρας, Ι., ό.π., σελ. 165. 
220 Η πληροφορία της ακριβής θέσης του αγκυροβολημένου ατμόπλοιου δόθηκε από τον ιστορικό 
Κωστή Μαμαλάκη. 
221 Βλ. Σανουδάκης, Κ. Α., Μαουτζάουζεν, Σήφη Μηλιαράκη, εκδ. Κνωσός, Αθήνα 1986, σελ.23 
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35* 40’ βόρεια και 25* 11’ ανατολικά,222 (βλ. σχεδιάγραμμα 7), το προσωπικό του 

καραβιού και η φρουρά των κρατουμένων επιβιβάστηκαν σε βάρκες κι εγκατέλειψαν 

στην τύχη τους, τόσο τους εγκλωβισμένους στα αμπάρια κρατουμένους όσο και το 

βυθιζόμενο πλοίο.223 Για την βύθιση του «Ταναΐς» έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί 

αντικρουόμενες απόψεις. Ο λόγος της βύθισής του σύμφωνα με συνέντευξη που 

παραχώρησε στο δημοσιογράφο Στήβεν Σμιθ224, ο Έλληνας ναυτικός, Αλέκος 

Αλεβύζος ή Αλεβυζάκης,  που διασώθηκε από το ναυάγιο μπαίνοντας σε σωσίβια 

λέμβο μαζί με Γερμανούς στρατιώτες, οφείλεται στην ανατίναξή του με τη χρήση 

ωρολογιακών βομβών, εκ μέρους των Ναζί.225 Το εκφρασμένο ενδεχόμενο της 

καταπόντισής του από τους Γερμανούς ως περιεγράφηκε ανωτέρω, προσκρούει στο 

αληθοφανές επιχείρημα της αναγκαιότητας του πλοίου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά 

την οποία η πολεμική μηχανή των Ναζί δεν είχε πλέον περιθώρια απώλειας 

οποιουδήποτε αξιόπλοου σκάφους, και κατά συνέπεια η διαφύλαξή του θα ήταν εξόχως 

επιθυμητή. Την επιχειρηματολογία αυτή ενισχύουν και οι δράσεις για την ανέλκυση 

και την ανακατασκευή του σκάφους από τους Ναζί, μετά τη μερική βύθιση που υπέστη 

συνεπεία ενός συμμαχικού βομβαρδισμού μέσα στο λιμάνι της Σούδας.226  

Οι Γερμανοί εκτίμησαν ότι η εξασφάλιση της ακεραιότητας του πλοίου θα 

επιτυγχάνονταν εάν κοινοποιούνταν εντέχνως το φορτίο που θα μετέφερε, το οποίο 

ευελπιστούσαν ότι θα ενεργοποιούσε τα φιλάνθρωπα συναισθήματα των αντιπάλων 

τους. Για το λόγο αυτό πιθανότατα πραγματοποιήθηκαν οι μετακινήσεις των 

κρατουμένων από ολόκληρη την Κρήτη προς το Ηράκλειο υπό το φως της ημέρας, 

χωρίς καμία μυστικότητα και διαβιβάστηκαν οι πληροφορίες της διαδρομής και του 

φορτίου του με τη χρήση μη κρυπτογραφημένου κώδικα, προκειμένου να υποκλαπεί 

από την συμμαχική αντικατασκοπεία και να αποτραπεί η επίθεση εναντίον του από τα 

βρετανικά υποβρύχια που περιπολούσαν στο Αιγαίο, γεγονός το οποίο τελικά δεν 

επετεύχθη.227 Εν κατακλείδι, ως πιθανότερη εκδοχή εμφανίζεται εκείνη που θεωρεί ότι 

                                                 
 
222 Βλ. Βεντούρας, Ι., ό.π., σελ. 55. 
223 Βλ. Ενεπεκίδης, Π., Το Ολοκαύτωμα  των Εβραίων της Ελλάδας 1941-1945,ό.π., σελ. 190 
224 Βλ. Βεντούρας, Ι., ό.π., σελ. 55. 
225 Βλ. Βεντούρας, Ι., ό.π., σελ. 56. 
226 Βλ. Βεντούρας, Ι., ό.π., σελ. 165. 
227Βλ.https://cretablog.gr/%CE%B7-
%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-

https://cretablog.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://cretablog.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://cretablog.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/


ΕΛΛΗΝΙΚΟ                  «Ιστορική μνήμη και Δημόσια Ιστορία: Ιστορικός περίπατος ανάδειξης τόπων  

ΑΝΟΙΚΤΟ                   Εβραϊκού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ      

 

Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [54]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

η βύθιση του σκάφους προκλήθηκε από τορπίλη βρετανικού υποβρυχίου228 που το 

έπληξε. Την άποψη αυτή ενισχύει τόσο η δικαστική έρευνα που έγινε για το ναυάγιο 

το 1946 στην οποία ο διασωθείς, ναυτικός Μενέλαος Αναστασίου κατέθεσε ότι η 

βύθιση του σκάφους οφείλονταν στον τορπιλισμό του από συμμαχικό υποβρύχιο,229 

όσο και τα αρχεία του Βασιλικού Βρετανικού ναυτικού στα οποία υφίσταται η αναφορά 

του πλοιάρχου του υποβρυχίου «Vivid» που επιβεβαιώνει τον τορπιλισμό του 

«Ταναΐς».230 Η επίσημη ελληνική πολιτεία αποδέχθηκε οριστικά ως αιτία βύθισής του 

τον τορπιλισμό, όπως αυτό συνάγεται και από τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που 

εκδίδονται για τους επιβαίνοντες του, (βλ. τεκμήρια 9 και 10). 

Με τον ανάλγητο και βάναυσο τρόπο της βύθισης του «Ταναΐς», ανεξάρτητα 

από τον τρόπο που αυτή προκλήθηκε, ολοκληρώθηκε η μακραίωνη ιστορία και 

παρουσία των Εβραίων του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/  
228Βλ. Καβάλα, Μ., Η καταστροφή των Εβραίων της Ελλάδας (1941-1944), Ελληνικά Ακαδημαϊκά 
Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Αθήνα 2015, σελ. 15 
229Βλ. Βεντούρας, Ι., ό.π., σελ. 106-107. 
230Βλ. Βεντούρας, Ι., ό.π., σελ. 56. 

https://cretablog.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://cretablog.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
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Ο δήμιος σκοτώνει πάντα δύο φορές. 
Τη δεύτερη με τη λήθη. 

Ελ. Βιζέλ, Εβραίος επιζών του Ολοκαυτώματος. 

7. Π Ρ Ω Τ Η  ΕΝΟ Τ Η Τ Α:  

Ο Ιστορικός περίπατος στην πόλη του Ηρακλείου ως πολιτιστική 
δράση 
Η ανάδυση του ενδιαφέροντος των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών για 

τη γεωγραφία της δημόσιας μνήμης και των αναμνηστήριων τελετών231 βρήκε 

εφαρμογή και στον ελληνικό χώρο. Μεταπολεμικά, σε μεγάλα ελληνικά αστικά 

κέντρα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Λάρισα, τα Χανιά κ.α. 

δημιουργήθηκαν μνημονικοί τόποι που απεδείκνυαν έμπρακτα το ενδιαφέρον της 

επίσημης πολιτείας για την εβραϊκή παρουσία στο δημόσιο βίο της χώρας. Στο 

Ηράκλειο της Κρήτης αντίθετα, δεν προκύπτει μέχρι σήμερα η ύπαρξη κάποιου 

αντιπροσωπευτικού μνημείου που να βρίσκεται τοποθετημένο σε δημόσιο χώρο το 

οποίο να σηματοδοτεί έναν εβραϊκό μνημονικό τόπο, να υποδηλώνει την επιθυμία της 

πόλης για τη διατήρηση της μνήμης της Ιουδαϊκής παρουσίας, ή να αξιοποιείται ως 

απόδειξη της μακραίωνης προσφοράς της στην πρωτεύουσα του νησιού. Προς 

αποκατάσταση του ιστορικού αυτού ελλείματος προτείνεται η υλοποίηση μιας 

ιστορικής περιδιάβασης που θα διέρχεται  από περιοχές ορόσημα, και και διαμέσου 

αυτών θα προβάλλονται στα μάτια της σύγχρονης εποχής τα ιστορικά γεγονότα που 

άπτονταν της εβραϊκής παρουσίας στην πόλη. Η δημιουργία των μνημονικών αυτών 

τόπων περιήγησης θα λειτουργήσει ευεργετικά για τη διατήρηση της μνήμης  της 

τοπικής κοινωνίας, για τη συνειδητοποίηση του κοινού ιστορικού της παρελθόντος και 

για την ανάδυση στο πεδίο της δημόσιας συζήτησης του ζητήματος της εξαφάνισης της 

πανάρχαιας ρωμανιώτικης αυτής κοινότητας. Η προτεινόμενη διαδρομή του ιστορικού 

περιπάτου που θα έχει έναν εκπαιδευτικό, πολιτιστικό ενημερωτικό και ψυχαγωγικό 

προσανατολισμό, θα εκκινείται από την περιοχή του ποδοσφαιρικού γηπέδου του 

ΟΦΗ, θα διασχίζει την περιοχή του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και  θα κατευθύνεται 

προς την περιοχή του Προμαχώνα Μαρτινένγκο. Στη συνέχεια στα πλαίσια ενός 

συμβολικού τρόπου μετάδοσης μηνυμάτων προς τους συμμετέχοντες, η πορεία θα 

                                                 
 
231Βλ. Foote Kenneth E. &Azaryahu Maoz, «Toward a geography of memory: Geographical 
dimensions of public memory and commemoration», Journal of Political and Military Sociology, 2007, 
σελ. 125. 
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κινείται στα ίχνη που βάδισαν σιδηροδέσμιοι και φρουρούμενοι οι τελευταίοι Εβραίοι 

του νησιού, προκειμένου να οδηγηθούν στο λιμάνι της πόλης. Η αλληγορική αυτή 

περιήγηση που θα βοηθά τον επισκέπτη να ανακαλύψει, να αξιολογήσει και να 

ερμηνεύσει τη σπουδαιότητα των ιστορικών στιγμών, θα ολοκληρώνεται στον μέσον 

του προσήνεμου μόλου του λιμανιού, στο σημείο που για τελευταία φορά 

ελλιμενίστηκε το ατμόπλοιο «Ταναΐς», το οποίο θα τους μετέφερε στο λιμάνι του 

Πειραιά κι από εκεί στο κολαστήριο του Άουσβιτς. 

 Πιο συγκεκριμένα, ως αφετηρία της περιδιάβασης ορίζεται η περιοχή στην 

οποία σήμερα βρίσκεται το ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΦΗ (βλ. φωτ. 21), μια θέση 

που για αιώνες υπήρξε ιερός τόπος ταφής Χριστιανών, Εβραίων και Αρμενίων, μια 

ιδιότητα όμως που δεν στάθηκε ικανή να εμποδίσει την ολοκληρωτική του καταστροφή 

και βεβήλωση. Αμέσως μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε μια εποχή που 

ο κόσμος προσπαθούσε να βρει εκ νέου το βηματισμό του, στο Ηράκλειο αναζητήθηκε 

μια περιοχή για τη δημιουργία ικανού αθλητικού κέντρου που θα εξυπηρετούσε τις 

αυξανόμενες απαιτήσεις του ποδοσφαιρικού σωματείου και των πολυάριθμων φίλων 

του. Κάποιοι εξ’ αυτών, προέβησαν ξαφνικά στην παράνομη κατάληψη και περίφραξη 

της συγκεκριμένης τοποθεσίας (βλ. φωτ. 22 έως 24), προτού αυτή αξιοποιηθεί 

σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό, ο οποίος προέβλεπε τη δημιουργία, στην 

ευρύτερη περιοχή των «Καμινίων», ενός οικισμού στεγαστικής αποκατάστασης των 

προσφύγων, με την έκταση του παλαιού νεκροταφείου να ορίζεται ως λειτουργικό του 

προσάρτημα που θα εξυπηρετούσε τη χρήση του αστικού πρασίνου. Οι επικρατούσες 

συνθήκες της εποχής, δηλαδή η μεταφορά του χριστιανικού νεκροταφείου ήδη από το 

1923 στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος»,  σε συνδυασμό με την ανυπαρξία εκπροσώπων 

της εβραϊκής κοινότητας ως νόμιμων ιδιοκτητών της έκτασης -  οι ναζιστικές θηριωδίες 

είχαν μεριμνήσει γι’ αυτό -, επέτρεψαν την πραγματοποίηση των έκνομων και 

ανήθικων ενεργειών. Την προσάρτηση της έκτασης ακολούθησε η επιχείρηση 

αποκατάστασής της καθώς το ανάγλυφο του εδάφους όπως είχε διαμορφωθεί από τις 

προαιώνιες ταφές και τους γερμανικούς βομβαρδισμούς θύμιζε σύμφωνα με 

περιγραφές «αυγοθήκη»232, η επιδιόρθωση της οποίας σε μια περίοδο ανυπαρξίας 

                                                 
 
232 http://www.stadia.gr/ofi/ofihistory-gr.html 
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μηχανικών μέσων απαιτούσε έντονη και συστηματική χειρωνακτική προσπάθεια233. 

Την ένοχη σιωπή των αρμοδίων οργάνων, που ενάντια σε κάθε νομικό καθήκον και 

στοιχειώδη ηθική ευθύνη επέτρεψαν με την απραξία τους την ολοκλήρωση των 

παράνομων εργασιών, ήρθε να ταράξει η εμφάνιση μιας διασωθείσας Εβραίας του 

Ηρακλείου η οποία δια μέσου του συνηγόρου της διεκδίκησε για λογαριασμό του 

Ισραηλιτικού Συμβουλίου τα δικαιώματα που απέρρεαν από την παράνομη κατάληψη 

του εβραϊκού νεκροταφείου.234  Οι διαδοχικές διαπραγματεύσεις που άφησαν 

ανικανοποίητες τις αντιμαχόμενες πλευρές και αποτέλεσαν αντικείμενο 

δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος (βλ. τεκμήρια 6, 7), προκάλεσαν την παρέμβαση του 

Ελληνικού κράτους που οδήγησε στην οριστική επίλυση του ζητήματος. Μέσω της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καταβλήθηκε η οικονομική αποζημίωση για την 

παράνομα αποκτηθείσα έκταση, και σε συνδυασμό με τον προγενέστερο πολεοδομικό 

αποχαρακτηρισμό του χώρου από αστικό πράσινο σε αθλητικό κέντρο, η έκταση 

αποδόθηκε οριστικά και με κάθε επισημότητα στο ποδοσφαιρικό σωματείο.  

Η επομένη στάση της περιδιάβασης αφορά το χώρο του Ιστορικού Μουσείου 

της Κρήτης που βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου και το οποίο 

διαθέτει ένα σημαντικό σχετικό πολιτιστικό απόθεμα. Αποτελεί έναν μοναδικό χώρο 

φύλαξης και έκθεσης των τελευταίων υλικών καταλοίπων και τεκμηρίων που 

σχετίζονται με την δισχιλιετή παρουσία του εβραϊκού στοιχείου στην πόλη. Στο ισόγειο 

στην έκθεση με τίτλο «Περίοδος Ενετοκρατίας» και στον τρίτο όροφο στην έκθεση με 

τίτλο «Εθνογραφική Συλλογή», υπάρχουν αναφορές, χρηστικά αντικείμενα, έγγραφα  

και φωτογραφίες που περιγράφουν τα ήθη και τις καθημερινές δραστηριότητες των 

Εβραίων του νησιού (βλ. τεκμήριο 8). Η θέαση των τεκμηρίων που εκτίθενται ως 

μνημονικές μορφές, εξυπηρετούν τις ανάγκες τίμησης του ιστορικού παρελθόντος, 

νοηματοδοτούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο τις έννοιες της βιωματικής και της συλλογικής 

μνήμης, και διατηρούν ζωντανή της ανάμνησης της εβραϊκής κοινότητας. 

Πλέον της βαρύνουσας σημασίας που ενέχουν τα υλικά τεκμήρια του 

Μουσείου, ο ευρύτερος χώρος του αποτελεί ένα σημείο που συμβάλλει στη διατήρηση 

της ιστορικής μνήμης. Εδράζεται στην ανατολική πλευρά του πάλαι ποτέ περίκλειστου 

                                                 
 
233 Βλ. https://www.oficretefc.com/gipedo-th-vardinogiannis/, μαρτυρίες φιλάθλων από το βιβλίο ΟΦΗ 
το καμάρι της Κρήτης, Ηράκλειο 1988. 
234 Βλ. https://www.oficretefc.com/gipedo-th-vardinogiannis/ 
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χώρου της «Οβραϊκής», στο σημείο όπου βρίσκονταν η κεντρική πύλη εισόδου με την 

επιγραφή Judeca, η οποία κλείνοντας απομόνωνε τους κατοίκους από την υπόλοιπη 

πόλη, και σηματοδοτούσε το πέρας της συνοικίας. Βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με 

τον καθολικό ναό του Αγίου Πέτρου του τάγματος των Δομινικανών (βλ. φωτ. 19, 20), 

οι καμπάνες του οποίου συνέβαλαν τόσο στη ρύθμιση της καθημερινότητας των 

μοναχών του, όσο και στις θρησκευτικές τελετές της όμορης αλλόθρησκης κοινότητας. 

Η ηχητική σήμανση του εσπερινού της Παρασκευής, που δεν μπορούσε να περάσει 

απαρατήρητη, σηματοδοτούσε την έναρξη της προβλεπόμενης ανάπαυσης του 

εβραϊκού Σαββάτου που ξεκινούσε με την Δύση του ηλίου.235    

Στη βόρεια πλευρά της παραλιακής λεωφόρου, στο σημείο όπου μέχρι 

πρόσφατα δέσποζε το ξενοδοχειακό συγκρότημα ΞΕΝΙΑ και στη θέση του σήμερα 

βρίσκεται ένα σύγχρονο αναψυκτήριο κι ένας χώρος αναψυχής και περιπάτου, υπήρχαν 

οι  ιδιοκτησίες της κοινότητας (βλ. σχεδιάγραμμα 3, 4, 5), και του  σημαντικότερου 

κτιρίου της, αυτού της Συναγωγής της. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του κτιρίου που 

κλήθηκε να απαντήσει στις απαιτήσεις της Ιουδαϊκής θρησκείας, είχε ως πρότυπό του 

τις μεγάλες αίθουσες συγκεντρώσεων της αρχαιότητας, τις «Βασιλικές». Ανήκε στον 

τύπο της δρομικής ξυλόστεγης Βασιλικής χωρίς υπερώα. Η παραλληλόγραμμου 

σχήματος κάτοψη, υποδιαιρούνταν σε μια κεντρική με δύο ισομερής πλευρικές ζώνες, 

οι οποίες διατρέχονταν από έξι ισοϋψείς αρράβδωτους κίονες κυκλικής διατομής που 

επιστέφονταν από κιονόκρανα με ανάγλυφες σταγόνες (βλ. φωτ. 13, 16 και 

σχεδιάγραμμα 6). Οι άβακες των κιόνων υποβάσταζαν οξυκόρυφα τόξα υπερκείμενα 

των οποίων εδράζονταν η ξύλινη κεραμοσκεπή.  Η κεντρική είσοδος του κτιρίου 

βρίσκονταν στο μέσον της αρμονικά διαμορφωμένης ανατολικής του όψης, η οποία 

υποδιαιρούνταν σε τρεις ζώνες. Δύο λίθινοι αρράβδωτοι παραστάδες στήριζαν την 

υπερκείμενη οριζόντια μετόπη του κεντρικού θυρώματος, ενώ λίγο υψηλότερα αυτού 

εντειχίζονταν έκτυπη επιγραφή θρησκευτικού περιεχομένου. Εκατέρωθεν της εισόδου  

αναπτύσσονταν μικρότερου μεγέθους θυρώματα, η βάση των οποίων βρίσκονταν σε 

υποχώρηση από την οριστικά διαμορφωμένη στάθμη του περιβάλλοντος χώρου (βλ. 

φωτ. 17), ο οποίος αποτελούσε λειτουργικό και αναπόσπαστο μέρος της διαδοχής από 

                                                 
 
235 Βλ. Ankori, Z., “Jews and the Jews community in the history of medieval Crete”, ό.π., σελ. 330 
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το δρόμο προς το χώρο της προσευχής.236 Εξυπηρετούσε τις λειτουργίες της 

ανεπίσημης συνάθροισης των πιστών πριν και μετά τις θρησκευτικές τελετές, ενώ 

παράλληλα προσέφερε στην κοινότητα κι έναν προστατευμένο χώρο συζήτησης με 

αυξημένα στοιχεία ιδιωτικότητας237 (βλ. τρισδιάστατη αναπάρασταση του κτιρίου στις 

φωτογραφίες 39-47). Ο χώρος αυτός, ιδιοκτησίας Ισραηλιτικού Συμβουλίου, 

απαλλοτριώθηκε μεταπολεμικά από το Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με την 4/1959 

πράξη Προσκυρώσεως Αναλογισμού Αποζημιώσεως για την εφαρμογή του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως και της διανοίξεως της παραλιακής της 

λεωφόρου (βλ. τεκμήρια 3, 4, 5). 

Επόμενο σημείο της περιήγησης αποτελεί ο τύμβος του μεγάλου πνευματικού 

τέκνου της Μεγαλονήσου, Νίκου Καζαντζάκη, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη ζοφερή 

περίοδο της ναζιστικής κατοχής ως τόπος φυλάκισης, βασανισμού και εξευτελισμού 

Ελλήνων και Εβραίων αντιστασιακών, με αποτέλεσμα πολλοί εξ’ αυτών να αφήσουν 

την τελευταία τους πνοή τόσο στον υπαίθριο χώρο του προμαχώνα Μαρτινένγκο όσο 

και στο υποκείμενο τμήμα του τη Στοά Μακάσι. Ο εξωτερικός χώρος της στοάς έχει 

μετατραπεί σε μνημείο προς τιμήν των θυσιασθέντων αντιστασιακών που ύψωσαν το 

ανάστημά τους ενάντια στο ναζιστικό ιδεώδες. Κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου, στο 

συγκεκριμένο σημείο η πόλη τιμά τους νεκρούς της μέσω της εκφώνησης πανηγυρικών 

λόγων και κατάθεσης στεφάνων σε μια λαμπρή τελετή μνημόνευσης των θυμάτων της 

ναζιστικής κατοχής, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην διατήρηση της ιστορικής 

μνήμης της πόλης (βλ. φωτ. 32)  Αντίθετα ο εσωτερικός χώρος της στοάς στον οποίο 

φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν οι επιβαίνοντες του ναυαγίου «Ταναΐς» – η 

πλειοψηφία των οποίων ήταν εβραϊκής καταγωγής - εξακολουθεί να παραμένει ένας 

περίκλειστος, ημιτελώς διαμορφωμένος  και κυρίως ελάχιστα προσβάσιμος στο ευρύ 

κοινό, χώρος. Η μνημόνευση των ανθρώπων αυτών φαίνεται ότι δεν αποτελεί μέρος 

της δημόσιας και της επίσημης ιστορίας του τόπου αλλά αφορά μια «δύσκολη 

κληρονομιά» που απασχολεί ελάχιστους πολίτες. Η πεποίθηση αυτή υποδηλώνεται με 

ενάργεια και από το γεγονός ότι το τραυματικό περιστατικό της απώλειας των Εβραίων 

του Ηρακλείου, δεν εντάχθηκε ποτέ στο μαρτυρολόγιο της πόλης ως διακριτό γεγονός, 

                                                 
 
236 Βλ. Μεσσίνας, Η., Οι Συναγωγές στην Ελλάδα. Η αρχιτεκτονική τους και η σχέση τους με τον ιστό 
της πόλης και την Εβραϊκή Συνοικία από τον 15ο στον 20ο αιώνα στη βόρειο Ελλάδα, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999 σελ. 11. 
237 Βλ. Μεσσίνας, Η., ό.π., σελ. 35. 
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αλλά εξακολουθεί να αναφέρεται ως προσάρτημα μιας ιδιαίτερα σημαντικής περιόδου 

της κρητικής ιστορίας όπως είναι η Μάχη της Κρήτης και η μετέπειτα Αντίσταση των 

Κρητών κατά των δυνάμεων του Άξονα. Στις πάνδημες εορταστικές εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται και στους εκφωνούμενους πανηγυρικούς γίνονται αναφορές στα 

εγκλήματα του κατοχικού στρατού, στις εκτελέσεις αμάχων, στις καταστροφές 

ολόκληρων οικισμών, όπως λ.χ. η Βιάννος, η μαζική όμως εξόντωση των Εβραίων του 

νησιού, που υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα  των Ναζί σε βάρος των 

Ελλήνων δεν καταγράφεται αυτοτελώς ως τέτοιο.238 Παρότι οι εβραϊκής καταγωγής 

Έλληνες πολίτες, συμμετείχαν ενεργά στις εθνικές περιπέτειες της χώρας και 

συνέβαλαν με όλες τους τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση των εθνικών προκλήσεων, 

στρατεύονταν δηλαδή, πολεμούσαν και πέθαιναν όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες,239 η 

θυσία τους εξακολουθεί στις μέρες μας να παραμένει σχεδόν άγνωστη και η προσφορά 

τους να προβάλλεται με τρόπο υποτονικό. Τα τελευταία μόλις χρόνια κι έπειτα από μια 

παρατεταμένη περίοδο σιωπής, η πόλη του Ηρακλείου άρχισε με έναν άτολμο τρόπο 

να μνημονεύει και να τιμά την ιστορία και την μνήμη της εβραϊκής της κοινότητας. Στα 

πλαίσια αυτά εντάσσεται και η ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του χώρου της 

στοάς Μακάσι που επιχειρείται από το μητροπολιτικό Δήμου του νησιού, μέσω της 

ανάθεσης μελέτης ανάπλασης του χώρου και δημιουργίας μιας μόνιμης έκθεσης, η 

οποία προσδοκά να καταστήσει το σημείο προσιτό και ελκυστικό στο ευρύ κοινό, 

προσδίδοντάς του παράλληλα έναν εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και ενημερωτικό 

χαρακτήρα.  

 Η ιστορική περιδιάβαση στη συνέχεια θα κινηθεί στα ίχνη της διαδρομής που 

ακολούθησαν οι Εβραίοι συλληφθέντες από το χώρο κράτησής τους έως το λιμάνι της 

πόλης. Διαπερνώντας τις ίδιες κεντρικές οδούς (Ν. Πλαστήρα, Α. Έβανς, Πλ. Ελ. 

Βενιζέλου, οδός Μαρτύρων 25ης Αυγούστου) ο περίπατος θα ολοκληρώνεται 

συμβολικά στο μέσον του προσήνεμου μόλου του λιμανιού και συγκεκριμένα στο 

σημείο όπου αγκυροβόλησε για τελευταία φορά το ατμόπλοιο «Ταναΐς». Από το μέρος 

όπου φορτωμένο με τους δύσμοιρους κρατούμενους, ακολουθώντας την τακτική του 

νυχτερινού πλού, και συνοδευόμενο από δύο μικρά καταδιωκτικά σκάφη και το 

                                                 
 
238 Βλ. Μαργαρίτης, Γ.: Ανεπιθύμητοι συμπατριώτες. Στοιχεία για την καταστροφή των μειονοτήτων 
στην Ελλάδα, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2005, σελ. 118. 
239 Βλ. Δογάνης, Ι.Μ., «Εβραίοι και Κρήτη»,  Χρονικά, τ.178, Μάρτιος - Απρίλιος 2002, σελ. 18. 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ                  «Ιστορική μνήμη και Δημόσια Ιστορία: Ιστορικός περίπατος ανάδειξης τόπων  

ΑΝΟΙΚΤΟ                   Εβραϊκού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ      

 

Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [62]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

εξοπλισμένο ιστιοφόρο «Ήρα»,240 απέπλευσε για τελευταία φορά με προορισμό το 

λιμάνι του Πειραιά, στο οποίο ποτέ δεν αφίχθη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
240 https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-
%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/  

https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Στην παρούσα εργασία, επιχειρήθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση μιας ιδιαίτερης 

πτυχής του ιστορικού παρελθόντος του Ηρακλείου, που αποσκοπούσε τόσο στην 

ανάδυση και τη μεταλαμπάδευση της μνήμης της εκλιπούσας εβραϊκής του κοινότητας 

στο ευρύ κοινό, όσο και στη διατύπωση ενός αφηγήματος που θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί ως μηχανισμός τεκμηρίωσης της ιστορικής αλήθειας. 

Η ρωμανιώτικη κοινότητα των Εβραίων του Ηρακλείου συγκρότησε σε όλη την 

ιστορική της διαδρομή, - η οποία αδιάλειπτα εκτείνονταν από την αρχαιότητα μέχρι τα 

τέλη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, - μια διακριτή και ολιγάριθμη πληθυσμιακή ομάδα 

με εσωστρεφή τρόπο διαβίωσης, και ιδιαίτερα θρησκευτικά, εθνοτικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά. Κατείχε δική της Συναγωγή, τηρούσε ευλαβικά την Ιουδαϊκή αργία 

του Σαββάτου κι έθαβε τους ομοεθνείς της σε ξεχωριστά νεκροταφεία.241  Τα μέλη της, 

συμμετείχαν πάντοτε στην οικονομική ζωή της πόλης, επιβαρυνόμενα με δυσανάλογες 

ενίοτε φορολογικές εισφορές, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχαν στην αμυντική της 

υπεράσπιση όποτε οι συνθήκες το απαιτούσαν. Κατά τις μακραίωνες περιόδους της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ενετοκρατίας και της Οθωμανικής κατίσχυσης, οι 

Εβραίοι του Ηρακλείου διαβιούσαν, συναλλάσσονταν και συνεργάζονταν αρμονικά με 

τους αλλοεθνείς και αλλόθρησκους συμπολίτες τους. Ωστόσο, τα πολιτικά και τα 

κοινωνικά τους δικαιώματα υπολείπονταν από τα αντίστοιχα των κυρίαρχων 

πληθυσμών, και μεταβάλλονταν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις επιδιώξεις των 

εκάστοτε κυβερνητών. Η ανάδειξη της φυλετικής ιδιαιτερότητας των Εβραίων από 

τους κυρίαρχους πληθυσμούς που καταγράφονταν κατά τη διάρκεια οικονομικών, 

πολιτικών και κοινωνικών κρίσεων, καθώς και η ανάπτυξη έντονων αντισημιτικών 

απόψεων και συμπεριφορών, αποτελούσαν μια παγιωμένη πρακτική που 

εφαρμόζονταν ενάντια σε μια πληθυσμιακή μειονότητα ανίκανη εκ των πραγμάτων να 

αντισταθεί, και είχε ως σκοπό τον αποπροσανατολισμό της κοινωνίας από τους 

πραγματικούς υπαίτιους των κρίσεων και την προσχηματική αιτιολόγηση των 

αδυναμιών τους. Εκδηλώνονταν με εχθρικές και απάνθρωπες συμπεριφορές εναντίον 

τους, οι οποίες παρότι υπολείπονταν σε βαρβαρότητα των αντίστοιχων πρακτικών 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εντούτοις δυσχέραιναν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της 

ζωής τους. Ο απαξιωτικός και υποτιμητικός τρόπος αντιμετώπισής τους, 

                                                 
 
241 Βλ. Μοσχονάς, Ν.Γ., ό.π., σελ. 102. 
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εκδηλώνονταν με την «γκετοποίηση», την υποχρεωτική τους δηλαδή διαβίωση, σε 

διακριτή και περίκλειστη περιοχή της πόλης, η οποία βρίσκονταν στο βόρειο – δυτικό 

της άκρο, την απαγόρευση κατοχής ακίνητης περιουσίας εκτός των προκαθορισμένων 

ορίων της συνοικίας τους, καθώς και την υποχρέωση των μελών της κοινότητας να 

φέρουν σε εμφανές σημείο του ρουχισμού τους κι ενίοτε των καταστημάτων τους, 

ειδική σήμανση της καταγωγής τους. Οι παγιωμένες προκαταλήψεις και τα στερεότυπα 

έναντι της ιουδαϊκής φυλής διατηρήθηκαν σε ολόκληρη τη διάρκεια της ιστορικής της 

παρουσίας μέχρι και τις αρχές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η καθολική επικράτηση 

του ναζισμού και του φασισμού, δύο ιδεολογικών κινημάτων με θεσμοθετημένο 

αντισημιτικό και ρατσιστικό προσανατολισμό, λειτούργησαν καταλυτικά τόσο για την 

πορεία των Εβραίων της Ευρώπης γενικότερα όσο και των Εβραίων του Ηρακλείου 

ειδικότερα. Η 20η Μαΐου του 1944, ήταν η ημέρα που σηματοδότησε τη λήξη της 

μακραίωνης παρουσίας της Εβραϊκής κοινότητας στο νησί. Οι τελευταίοι της 

εκπρόσωποι οδηγούμενοι προς τα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης της Ευρώπης, 

πνίγηκαν εξαιτίας του τορπιλισμού του πλοίου που τους μετέφερε, στερώντας από την 

πόλη την πολυμορφία και την πολυπολιτισμικότητα που ήταν εγκαθιδρυμένη για 

πολλούς αιώνες242.  

 Η αποσιώπηση των ιστορικών αναφορών για την παρουσία της Ιουδαϊκής 

κοινότητας που εφαρμόστηκε μετά τη λήξη του Β’ Π.Π. μέχρι και σήμερα, οδήγησε 

στη λήθη ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος του ιστορικού παρελθόντος του Ηρακλείου, Η 

προτεινόμενη στην παρούσα εργασία υλοποίηση, ενός ιστορικού περιπάτου που θα 

αποσκοπεί στην ανάδειξη σημείων εβραϊκού ενδιαφέροντος στην πόλη του Ηρακλείου, 

δεν αποβλέπει στην τέλεση μιας άγονης παρελθοντολογίας, ούτε στην ηθική 

αποκατάσταση της εκλιπούσας κοινότητας. Φιλοδοξεί να καλλιεργήσει την ιστορική 

γνώση στους συμμετέχοντες, και διαμέσου αυτής να καταπολεμήσει αποτελεσματικά 

τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό και να ανατρέψει τους διαχρονικά παγιωμένους 

μύθους, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σε βάρος συγκεκριμένων πληθυσμιακών 

ομάδων. 

 
 
 

                                                 
 
242 Βλ. Βαρών – Βασάρ, Ο., Άουσβιτς. Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης, ό.π., σελ. 75. 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

I. ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Χάρτης 1: Χάρτης της Ευρώπης όπου εικονίζεται το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο των αποστολών των 
εκτοπίσεων των Εβραίων προς το στρατόπεδο Άουσβιτς από τον Μάρτιο του 1943 έως το Νοέμβριο του 
1944. 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή:Χρονικά τεύχος 67-68 Μάρτιος Απρίλιος 1984 σελ. 3 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Χρονικά τεύχος 67-68, Μάρτιος Απρίλιος 1984 σελ. 4. 
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Χάρτης 2: Χάρτης παρουσίασης της δισχιλιετούς εβραϊκής παρουσίας στη Ευρώπη. Η παλαιότερη 
είναι η Ελληνική η οποία το 1933 είχε μια αδιάλειπτη παρουσία 2233 χρόνων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: Χρονικά, τεύχος 67-68, Μάρτιος Απρίλιος 1984, σελ. 4 
Χάρτης 3:Χάρτης παρουσίασης των ενετικών και βυζαντινών οχυρώσεων της πόλης του Χάνδακα. Στον 
υπομνηματισμό του σχεδίου διακρίνεται η επέκταση της Ιουδαϊκής συνοικίας προς τα δυτικά μετά την 
τουρκική κατάκτηση και η σήμανση που δείχνει την απομακρυσμένη (εκτός τειχών) περιοχή όπου 
βρίσκονταν το εβραϊκό νεκροταφείο.  

 
Πηγή: Ankori, Zvi, From Zudecha to Yahudi Mahallesi: The Jewish Quarter of Candia in the 
seventeenth Century (A Chapter in the History of Cretan Jewry under Muslim Rule), Salo Wittmayer 
Baron Jubilee Volume-English section, American Academy for Jewish Research 1, S. Lieberman, 
Jerusalem 1975, σελ. 127 
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Χάρτης 4. Σχέδιο των οχυρώσεων  της πόλης του Χάνδακα του Domenico de Rossidi Este. 8 Οκτωβρίου 
1567. Στον υπομνηματισμό που συνοδεύει το ανωτέρω σχέδιο στον αριθμό (7) αναφέρεται η ύπαρξη της 
Εβραϊκής συνοικίας στα δυτικά της πόλης, (QUIELA GIUDAICHA).

 
 

 
Πηγή: Στεριώτου, Ι., Τα Βενετικά Τείχη του Χάνδακα, τον 16ο και τον 17ο αιώνα. (Το ιστορικό της 
κατασκευής τους σύμφωνα με τις βενετικές αρχειακές πηγές), Ηράκλειο 1998: Βικελαία Βιβλιοθήκη 
Δήμου Ηρακλείου, σελ. 197,198 
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Χάρτης 5. Σχέδιο των οχυρώσεων  της πόλης του Χάνδακα του Domenico de Rossidi Este. 17 
Ιανουαρίου 1573. Στον υπομνηματισμό του σχεδίου περιγράφεται ο Αγ. Πέτρος με τον περίβολό του και 
δυτικά αυτού συμβολίζονται εικονικά κατοικίες στη θέση με τον αριθμό (62) και την ένδειξη ZUECHA.

 
 

 
Πηγή: Στεριώτου, Ι., Τα Βενετικά Τείχη του Χάνδακα, τον 16ο και τον 17ο αιώνα. (Το ιστορικό της 
κατασκευής τους σύμφωνα με τις βενετικές αρχειακές πηγές), Ηράκλειο 1998: Βικελαία Βιβλιοθήκη 
Δήμου Ηρακλείου, σελ. 203, 210. 
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Χάρτης 6. Σχέδιο των οχυρώσεων  της πόλης του Χάνδακα του Piero Hercole Nanni 1613. Σε 
ξεχωριστό υπόμνημα του σχεδίου αναφέρεται στο σημείο (Κ) η ύπαρξη της Porta Gesu.

 
 

 
Πηγή: Στεριώτου, Ι., Τα Βενετικά Τείχη του Χάνδακα, τον 16ο και τον 17ο αιώνα. (Το ιστορικό της 
κατασκευής τους σύμφωνα με τις βενετικές αρχειακές πηγές), Ηράκλειο 1998: Β.Δ.Β. σελ. 223, 224. 
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Χάρτης 7. Σχέδιο της πόλης του Χάνδακα του Giorgio Corner 10/11/1613. Το πρώτο σχέδιο της πόλης 
όπου εικονίζεται ολόκληρος ο οικισμός εντός των τειχών. Στο σημείο (10) ο ναός του Αγ. Πέτρου 
συμπίπτει με την Εβραϊκή Συνοικία. Δεξιά εικονίζεται η προσωποποιημένη μορφή της πόλης που φέρει 
πρόπλασμα της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου. Τα σημεία (8) & (15) αποτελούν το ίχνος της Βυζαντινής 
οχύρωσης.

 
 

 
Πηγή: Στεριώτου, Ι., Τα Βενετικά Τείχη του Χάνδακα, τον 16ο και τον 17ο αιώνα. (Το ιστορικό της 
κατασκευής τους σύμφωνα με τις βενετικές αρχειακές πηγές), Ηράκλειο 1998: Βικελαία Βιβλιοθήκη 
Δήμου Ηρακλείου, σελ. 223, 224. 
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Χάρτης 8. Σχέδιο της επίθεσης κατά του Χάνδακα από τους Τούρκους το 1648. Σε εξάστηλο υπόμνημα 
του σχεδίου αναγράφονται οι περιγραφές των εικονιζόμενων τοποθεσιών. Στο Νο (11) αναφέρεται η 
ύπαρξη της La Battaria de S.t Pietro di Herbei.

 
 

 
Πηγή: Στεριώτου, Ι., Τα Βενετικά Τείχη του Χάνδακα, τον 16ο και τον 17ο αιώνα. (Το ιστορικό της 
κατασκευής τους σύμφωνα με τις βενετικές αρχειακές πηγές), Ηράκλειο 1998: Βικελαία Βιβλιοθήκη 
Δήμου Ηρακλείου, σελ. 335. 
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Χάρτης 9. Σχέδιο του τμήματος του προμαχώνα Αγίου Ανδρέα του Χάνδακα προσβαλλόμενο από τους 
Τούρκους το 1669. Στις αριθμητικές ενδείξεις του σχεδίου στο σχέδιο και υπομνηματίζονται χωριστά 
αναφέρονται στο Νο (147) Piazza dell’  Hebre, στο Νο (162) Porta del Giesu, και στο Νο  (163) 
Bulloardo  Goesu. 
 

 
 

 
Πηγή: Στεριώτου, Ι., Τα Βενετικά Τείχη του Χάνδακα, τον 16ο και τον 17ο αιώνα. (Το ιστορικό της 
κατασκευής τους σύμφωνα με τις βενετικές αρχειακές πηγές), Ηράκλειο 1998: Βικελαία Βιβλιοθήκη 
Δήμου Ηρακλείου, σελ. 366. 
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Χάρτης 10. Σχέδιο της πόλης και του φρουρίου (οχυρώσεων) του Χάνδακα του Vincenzo Coronelli 
1689. αναφέρονται στο Νο (147) Piazza dell’  Hebre, στο Νο (162) Porta del Giesu, και στο Νο (163) 
Bulloardo Goesu.

 
 

 
Πηγή: Στεριώτου, Ι., Τα Βενετικά Τείχη του Χάνδακα, τον 16ο και τον 17ο αιώνα. (Το ιστορικό της 
κατασκευής τους σύμφωνα με τις βενετικές αρχειακές πηγές), Ηράκλειο 1998: Β.Δ.Β., σελ. 366. 
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Χάρτης 11. Χάρτης της Ελλάδας όπου εικονίζονται οι ζώνες κατοχής της από τις δυνάμεις του Άξονα 
κατά την διάρκεια του Β’ Π.Π.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gr-triple-occupation-gr.png 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gr-triple-occupation-gr.png
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II Σχεδιαγράμματα 
 
Σχεδιάγραμμα 1& 2. Ανταλλάξιμες εκτάσεις του Ηρακλείου από της διανομή του Υπουργείου των 
ετών 1939-1945. Διακρίνεται ο χαρακτηρισμένος  χώρος του Νεκροταφείου. Σήμερα Γήπεδο ΟΦΗ. 

 

 
Πηγή: Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 
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Σχεδιάγραμμα 3. Τοπογραφικό διάγραμμα που 
συνοδεύει την 4/1959 Πράξη Προσκυρώσεως και 
Αναλογισμού Αποζημιώσεως, στην οποία 
αποτυπώνονται οι ιδιοκτησίες της Εβραϊκής 
Κοινότητας. Στο εικονιζόμενο ακίνητο βρίσκονταν το 
κτίριο της Εβραϊκής Συναγωγής που καταστράφηκε 
κατά τη διάρκεια του Β’ Π.Π. 
 
Πηγή: Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου 
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Σχεδιάγραμμα 4, 5. Απόσπασμα 
Τοπογραφικού διαγράμματος της 
περιοχής του πρώην Ξενοδοχείου 
ΞΕΝΙΑ όπου εικονίζεται η θέση της 
παλαιάς και της νέας χάβρας 
 
Πηγή: Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου 
Ηρακλείου 
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Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [79]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

 
Σχεδιάγραμμα 6. Αρχιτεκτονική μελέτη στην οποία εμφανίζεται  η διαστασιολογημένη κάτοψη του 
ισογείου και δύο κατακόρυφες τομές του κτιρίου της Εβραϊκής Συναγωγής του Ηρακλείου Κρήτης. 
Μελετητής ο τότε αρχιτέκτονας του Δήμου Ιωάννης Βαρκαράκης. 

 Πηγή: Σπανάκης, Στέργιος, Το Ηράκλειο στο πέρασμα των αιώνων, Δήμος Ηρακλείου, 1990, σελ. 130 
 
Σχεδιάγραμμα 7. Χάρτης απεικόνισης του σημείου βύθισης του ατμόπλοιου «Ταναΐς». 

 
Πηγή: Από την έκθεση «Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος» του Ιστορικού Μουσείου της Κρήτης. 
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III Φωτογραφίες - Εικόνες 
Φωτ.1. Μαρμάρινο ανάγλυφο οικόσημο της οικογένειας Saltiel. Η οπή στο μέσον του θυρεού 
υποδηλώνει τη μετα- χρήση της πλάκας ως πηγή τρεχούμενου νερού. 

 
Πηγή: Η πλάκα ανήκει στην Συλλογή της Εταιρείας Κρητικών μελετών, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. 
 

Φωτ. 2 Επιτύμβια μαρμάρινη ενεπίγραφη στήλη από το ανύπαρκτο σήμερα Εβραϊκό Νεκροταφείο του 
Ηρακλείου. Μνημονεύει το θάνατο της χήρας του ιατρού Sabbetai Kazani, υιού του διάσημου επίσης ιατρού της 
εποχής Samuel Kazani. Έτος κατασκευής 1645. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: Η πλάκα ανήκει στην Συλλογή της Εταιρείας Κρητικών μελετών, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. 
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Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [81]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

Φωτ. 3 Μαρμάρινη ενεπίγραφη ταφόπλακα της Perela, χήρας του Μωυσή Coronio. 

 
 
 
 
Φωτ. 4 Μαρμάρινη ενεπίγραφη πλάκα προερχόμενη από την εβραϊκή συναγωγή του Ηρακλείου, που 
βρίσκονταν πλησίον του Ιστορικού Μουσείου Ηρακλείου. Αναφέρεται στην συναγωγή ενός ειλητού με την 
πεντάτευχο (Torah) και μια κιβωτό (Hekhal) από τον ιατρό Ιακώβ Χούλα ((Khull) υιό του ραβίνου 
Σολομών το 1630. 

 
Οι ανωτέρω επιγραφές αποτελούν παρακαταθήκη του Ελληνικού Δημοσίου κι έχουν αποτεθεί στο ΙΜΚ 
όπου εκτίθενται. 
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Φωτ. 5 Μαρμάρινη ενεπίγραφη ταφόπλακα του Ιωσήφ Sosin υιού του Leon Sosin. Έτος κατασκευής 
1534. 

 
Πηγή: Η επιγραφή αποτελεί παρακαταθήκη του Ελληνικού Δημοσίου κι έχει αποτεθεί στην Συλλογή της 
Εταιρείας Κρητικών μελετών, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Δεν εκτίθεται.  
Φωτ. 6 

 
Πηγή: Η επιγραφή αποτελεί παρακαταθήκη του Ελληνικού Δημοσίου κι έχει αποτεθεί στην Συλλογή της 
Εταιρείας Κρητικών μελετών, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Δεν εκτίθεται.  
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Φωτ. 7 Οι όψεις της πήλινης εξάεδρης σφραγίδας. 
 

 

 

 

 
Πηγή: Η σφραγίδα από την ιδιωτική συλλογή του Στυλιανού Γιαμαλάκη παραχωρήθηκε στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Κατόπιν  ως παρακαταθήκη του Δημοσίου παραχωρήθηκε στη  
Συλλογή της Εταιρείας Κρητικών μελετών, του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης κατά τη ίδρυσή του το 1953, 
όπου εκτίθεται σήμερα. 
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Φωτ. 8. Επιτύμβια μαρμάρινη πλάκα του 1480 που μνημονεύει το ταφικό σήμα του Ελιγιά, υιού του 
ραβίνου Δαυίδ Χούλι και της κόρης του Αναστασού. Στο κείμενο αναφέρεται: (1) «οι αγαπημένοι και 
ωραίοι ευπρεπείς εν τη ζωή αυτού, (2) και εν τω θανάτω αυτών ού, (3) διαχωρίσθηκσαν». Ο ευγενής 
νεαρός άνδρας, (4) Ελιγιά, υιός του αξιότιμου ραβίνου Δαυίδ, (5) Χούλι, ο οποίος απεβίωσε την 11η 
ημέρα του Ιγιάρ και (6) η θυγατέρα του Αναστασού η οποία απεβίωσε την 23η ημέρα (7) του ιδίου μήνα 
το έτος 5(240), (8) το πικρότερον χολή. Είθε η ψυχή τους να είναι ενδεδεμένη εν δεσμώ ζωής. 

 
Πηγή: Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae (CIJG), Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών 
Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα (τέλη 4ουπ.κ.ε./π.Χ. – 15οςαιώνας), Εβραϊκό 
Μουσείο της Ελλάδας, Αθήνα 2018 (συλλογικός τόμος), σελ. 90,91. 
 
Φωτ. 9 Τμήμα ενεπίγραφης μαρμάρινης επιτύμβιας πλάκας από το μνημείο της Μανώ, συζ. του ραβίνου 
Ελιέζερ Μασρίτι, που απεβίωσε το 1492. 

 
Πηγή: Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae (CIJG), Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών 
Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα (τέλη 4ουπ.κ.ε./π.Χ. – 15οςαιώνας), Εβραϊκό 
Μουσείο της Ελλάδας, Αθήνα 2018 (συλλογικός τόμος), σελ. 88,89. Η επιγραφή αποτελεί παρακαταθήκη 
του Ελληνικού Δημοσίου κι έχει αποτεθεί στην Συλλογή της Εταιρείας Κρητικών μελετών, Ιστορικό 
Μουσείο Κρήτης. Δεν εκτίθεται. 
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Φωτ. 10 Μαρμάρινη επιτύμβια πλάκα από το μνημείο του ραβίνου Σσεμάρια Αγαπούλη Μαλάφτι που 
απεβίωσε το 1494. Η πλάκα ανήκει στην Συλλογή της Εταιρείας Κρητικών μελετών, Ιστορικό Μουσείο 
Κρήτης. 

 
Πηγή: Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae (CIJG), Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών 
Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα (τέλη 4ουπ.κ.ε./π.Χ. – 15οςαιώνας), Εβραϊκό 
Μουσείο της Ελλάδας, Αθήνα 2018 (συλλογικός τόμος), σελ. 86,87. 
 
 
Φωτ. 11. Θραύσμα πώρινης (από πωρόλιθο) επιτύμβιας στήλης. Πιθανώς μνημονεύει το ταφικό σήμα 
της Βερενίκης και αναθέτης αναφέρεται ο Ειώσηφος, απόδοση ονόματος Ιωσήφ. Ανήκει στην συλλογή 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. 

 
Πηγή: Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae (CIJG), Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών 
Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα (τέλη 4ουπ.κ.ε./π.Χ. – 15οςαιώνας), Εβραϊκό 
Μουσείο της Ελλάδας, Αθήνα 2018 (συλλογικός τόμος), σελ. 84, 85. 
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Φωτ. 12. Μαρμάρινη ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη αποτελούμενη από δύο συνανήκοντα τμήματα. Φέρει 
γείσο και πιθανώς αετωματική επίστεψη η οποία σώζεται αποσπασματικά. Φέρει εξάστιχη επιγραφή που 
αναφέρει: Ιούδα τω υ -, ιώ αυτού, <μ>νείας, χάρι - , ν ετών α’. Μνημονεύει το ταφικό σήμα του Ιούδα 
που απεβίωσε σε ηλικία ενός έτους και το έστησε ο πατέρας του Θεόδωρος. Ανήκει στην συλλογή του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. 

 
Πηγή: Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae (CIJG), Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών 
Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα (τέλη 4ουπ.κ.ε./π.Χ. – 15οςαιώνας), Εβραϊκό 
Μουσείο της Ελλάδας, Αθήνα 2018 (συλλογικός τόμος), σελ. 82,83 
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Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [87]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

Φωτ. 13, 14, 15, 16. Αδημοσίευτες φωτογραφίες από την εβραϊκή Συναγωγή του Ηρακλείου μετά το 
βομβαρδισμό της από τη γερμανική Λουφτβάφε το 1941.  
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Πηγή: Προσωπικό αρχείο του Θεολόγου Νικολάου Ζευγαδάκη. 
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Φωτ. 17. Προπολεμική εικόνα της Συναγωγής με τον περιβάλλοντα χώρο της από τη νότια πλευρά.  

Φωτ. 18. Άποψη της κεντρικής οδού της Ιουδαϊκής Συνοικίας, το «Εβραϊκόν Στενόν».  

 

Πηγή: Ankori, Zvi, “The living and the dead: The story of Hebrew inscriptions in Crete, (part I: the 
last record)”, Proceedings of the American academy of Jewish Research, vol 38-39, New York, 1972 
σελ. 27, 31. 
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Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [90]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

Φωτ. 19. Άποψη από το καθολικό της μονής  του Αγίου Πέτρου 

 
Φωτ. 20. Άποψη της μονής  του Αγίου Πέτρου από την πλευρά της παραλιακής οδού 
 

 
Πηγή: Γραφείο της Παλιάς Πόλης του Δήμου Ηρακλείου.  
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Φωτ. 21. Αεροφωτογραφία τμήματος της πόλης του Ηρακλείου. Εικονίζεται σε κόκκινο κύκλο το 
ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΦΗ το οποίο κατασκευάστηκε μεταπολεμικά σε έκταση που καταλάμβαναν  
το εβραϊκό και το Αρμενικό Νεκροταφείο της πόλης. 

 
Πηγή: Google Earth 

Φωτογραφία. 22 
 

Φωτογραφία. 23 

 
. 
 
 

 
 

 

Φωτ. 22, 23 24. Στιγμιότυπα από τα έργα 
επέκτασης των εξεδρών του ποδοσφαιρικού 
γηπέδου του ΟΦΗ από την πλευρά του 
νεκροταφείου 
 
Πηγή: 
http://www.stadia.gr/ofi/ofihistory-
gr.html 

Φωτογραφία. 24 

http://www.stadia.gr/ofi/ofihistory-gr.html
http://www.stadia.gr/ofi/ofihistory-gr.html
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Φωτ. 25. Φωτογραφία του εκ τελεσθέντος Ηρακλειώτη Εβραίου Εμμανουήλ Χαμάμ Λεβή. από τους 
Γερμανούς κατακτητές 
 

 
Πηγή: Αρχείο Ζωγράφου Αριστόδημου Παπαδάκη. 
 
Φωτ. 26. Φωτογραφία του προμαχώνα Μαρτινένγκο. Αποτέλεσε χώρο κράτησης Εβραίων και 
Αντιστασιακών κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Σήμερα στο σημείο βρίσκεται ο τάφος του 
Νίκου Καζαντζάκη. 

 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [93]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

Φωτ. 27. H  κεντρική πύλη  της Στοάς «Μακάσι» με το φρουριακού τύπου θύρωμά της. Διακρίνονται οι 
ενεπίγραφες μαρμάρινες πλάκες με τα ονόματα των κρατουμένων. 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
Φωτ. 28. Εσωτερική απεικόνιση της στοάς με τις συμβολικές χάλκινες στήλες στη μνήμη των αιχμαλώτων. 

 
Πηγή: https://www.heraklion.gr/makasi/photos.html 
 
 
 
 

https://www.heraklion.gr/makasi/photos.html
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Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [94]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

Φωτ. 29, 30. Το αυστριακό στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν. Η είσοδος στα γκαράζ το 1941, 
την εποχή που χτίζονταν (29). Άφιξη παρτίδας κρατουμένων στην αυλή των γκαράζ πριν από την 
απολύμανση (30). 

 
 

 
Πηγή:  Σανουδάκης, Κ. Αντώνης, Μαουτζάουζεν, Σήφη Μηλιαράκη, εκδ. Κνωσός, Αθήνα 1986, σελ.23 
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Φωτ. 31. Φωτογραφία του πίνακα του Αριστόδημου όπου εικονίζονται οι 62 εκ τελεσθέντες εκ των 
Γερμανών, Μάρτυρες. Στο λευκό πλαίσιο κάτω αριστερά εικονίζεται ο  Εβραίος Εμμανουήλ. Λεβής. 

 
Πηγή: Ζωγράφος, Αριστόδημος Παπαδάκης. 
Φωτ. 32. Κατάθεση στεφάνων στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Στοά Μακάσι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή: https://www.ekriti.gr/kriti-irakleio/irakleio-teleti-mnimis-sti-stoa-makasi-fotografies 

. 

https://www.ekriti.gr/kriti-irakleio/irakleio-teleti-mnimis-sti-stoa-makasi-fotografies
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Φωτ. 33. Φωτογραφία του Αρχιραβίνου Κρήτης Αβραάμ Εβλαγόν.  

 

Πηγή: Βεντούρας Ιωσήφ, Οι Εβραίοι της Κρήτης 1900-1950, εκδόσεις Μελάνι, Αθήνα 2018, σελ.179. 

Φωτ. 34. Ο προσήνεμος μόλος του λιμανιού  (πριν από την επέκτασή του) όπου ελλιμενίστηκε για 
τελευταία φορά το «Ταναΐς». 

 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [97]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

 
Φωτ. 35. Φωτογραφία του ποταμόπλοιου «Ταναΐς» (Δανάη) με την αρχική του ονομασία Hollywood . 

 
Πηγή: Περιοδικό Χρονικά, τεύχος 129, Ιανουάριος –Φεβρουάριος 1994. 
 
 
Φωτ. 36. Άποψη της Ιουδαϊκής γειτονιάς από τον κόλπο του Δερματά. Η βόρεια πλευρά της Ιουδαϊκής 
είναι εκτεθειμένη στην ανοικτή θάλασσα ενώ η δυτική της είναι εκτεθειμένη στον κόλπο του Δερματά. 

 
Πηγή: Ankori, Zvi, From Zudecha to Yahudi Mahallesi: The Jewish Quarter of Candia in the 
seventeenth Century (A Chapter in the History of Cretan Jewry under Muslim Rule), Salo Wittmayer 
Baron Jubilee Volume-English section, American Academy for Jewish Research 1, S. Lieberman, 
Jerusalem 1975, σελ. 83. 
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Φωτ. 37. Μνημείο των εκ τελεσθέντων 62 Μαρτύρων. 

 
Πηγή: Προσωπικό Αρχείο. 
 
Φωτ. 38. Γόρτυνα, ο βωμός από τα ανατολικά. Στους αναβαθμούς η στήλη με την αφιέρωση στο Θεό 
Ύψιστο και μπροστά η βάση της. Ανάμεσα στο βωμό και το θεμέλιο του ναού ένα δωμάτιο μάλλον 
σχετιζόμενο με τη λατρεία του Θεού (από τον 3ο αιώνα). 
 

 
 

Πηγή:  Antonino, di Vita, Η Γόρτυνα της Κρήτης, Δεκαπέντε αιώνες αστικού βίου, Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 2015, σελ. 216 
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Φωτ. 39, 40. Τρισδιάσταση αναπαράσταση της εξωτερικής όψης και του περιβάλλοντος χώρου του 
κτιρίου της Εβραϊκής Συναγωγής Ηρακλείου. 
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Φωτ. 41, 42. Τρισδιάσταση αναπαράσταση της εξωτερικής όψης και του περιβάλλοντος χώρου 
του κτιρίου της Εβραϊκής Συναγωγής. 
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Φωτ. 43, Τρισδιάσταση αναπαράσταση της εξωτερικής όψης του κτιρίου της Εβραϊκής 
Συναγωγής 

 
 
Φωτ. 44. Τρισδιάσταση αναπαράσταση του εσωτερικού τμήματος του κτιρίου της Εβραϊκής Συναγωγής. 
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Φωτ. 45, 46. Τρισδιάσταση αναπαράσταση του εσωτερικού τμήματος του κτιρίου της Εβραϊκής 
Συναγωγής. 
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Φωτ. 47. Τρισδιάσταση αναπαράσταση του εσωτερικού τμήματος του κτιρίου της Εβραϊκής Συναγωγής. 
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III Τεκμήρια 
Τεκμήριο 1. Φύλλο Εφημερίδας της Κρητικής πολιτείας περί συστάσεως και αντιπροσώπευσης των 
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων στο Ηράκλειο και στα Χανιά της Κρήτης.  

 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [105]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

Τεκμήριο 2. Φύλλο Εφημερίδας της Ελληνικής Κυβέρνησης με το οποίο διαλύεται και επίσημα η 
Εβραϊκή Κοινότητα του Ηρακλείου. 

 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
 
Τεκμήριο 3. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με αριθμό 258/1960. Αφορά την αγορά 
απαλλοτριωμένου τμήματος ιδιοκτησίας Ισραηλιτικού Συμβουλίου. 
 

Πηγή: Αρχείο Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου 
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Τεκμήριο 5. Απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου περί καθορισμού τιμής μονάδος ακινήτου  
ιδιοκτησίας ΚΙΣ που απαλλοτριώθηκε σε εφαρμογή της 4/1959 πράξεως αναλογισμού για τις ανάγκες 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

Τεκμήριο 4. Έγκριση της Απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με αριθμό 
278/1960 με την οποία αποφασίστηκε η αγορά 
ακινήτου ιδιοκτησίας Ισραηλιτικού Συμβουλίου. 
 
Πηγή: Αρχείο Αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ηρακλείου. 
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Τεκμήρια 6 και 7. Δημοσιεύσεις της εποχής (22/3/61 και 27-3-1961) για το γήπεδο του ΟΦΗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή. Βεντούρας, Ι., Οι Εβραίοι της Κρήτης 1900-1950, εκδόσεις Μελάνι, Αθήνα 2018, σελ. 242, 243 
 
 

Πηγή. Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου 
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Τεκμήριο 8. Χρηστικά αντικείμενα, έγγραφα και φωτογραφίες των Εβραίων του νησιού. . 
  
 

 
Πηγή: Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης, «Εθνογραφική Συλλογή» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τεκμήριο 9. Βεβαίωση για τον τρόπο 
θάνατο (εκτελέσεις και πνιγμός από το 
ναυάγιο του «Ταναΐς» των μελών της 
οικογένειας Ελχάϊν. 
 
Πηγή: Αρχείο οικογένειας Ρένας Ελχάϊν . 

http://www.stadia.gr/ofi/ofihistory-gr.html
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Τεκμήριο 10. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου μελών της οικογένειας Ελχάϊν, επιβαινόντων στο πλοίο 
«Ταναϊς». 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή: Αρχείο οικογένειας Ελχάϊν. 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ                  «Ιστορική μνήμη και Δημόσια Ιστορία: Ιστορικός περίπατος ανάδειξης τόπων  

ΑΝΟΙΚΤΟ                   Εβραϊκού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ      

 

Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία                   [110]                               Θοδωρής Συντυχάκης 

Τεκμήρια 11α και 11β.  (α) Δικαιοπραξίες του Νοταρίου Τζιοβάνι Μάρ 1599-1634 όπου 
εμφανίζεται ο Ρεμπί Αμπραμ Γριάνης, εβραίος, κάτοικος της εβραϊκής ως εγγυητής και πληρωτής 
σε εμπόριο δερμάτων (πέτσα βούινα). (β) Σε επόμενη συναλλαγή ο κάτοικος της εβραϊκής, Ρεμπί 
Ελλιμάχου Νομικός, συναλλάσσεται επίσης για δερμάτινα είδη. 
 

 

 
 
Πηγή: Μαράς, Μιχαήλ, Νοτάριος Χάνδακα Κατάστιχο 149, τ. Α’ (16/1-30/3 1549) εκδ. Μ. Δρακάκης, 
ΒΔΒ. 
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IV Ιστορικός Περίπατος   

Χάρτης με τη διαδρομή του προτεινόμενου Ιστορικού Περιπάτου.  
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 Ankori, Zvi, “Jews and the Jews community in the history of medieval 

Crete”, Πεπραγμένα Β’ διεθνούς Κρητολογικού συνεδρίου, τόμος 3, Αθήνα 

1968, 312-367. 

 Ankori, Zvi, “The living and the dead: The story of Hebrew inscriptions in 

Crete, (partI: the last record)”, Proceedings of the American academy of 

Jewish Research, vol 38-39, New York, 1972. 

 Ankori, Zvi, From Zudecha to Yahudi Mahallesi: The Jewish Quarter of 

Candia in the seventeenth Century (A Chapter in the History of Cretan Jewry 

under Muslim Rule), Salo Wittmayer Baron Jubilee Volume-English section, 

American Academy for Jewish Research 1, S. Lieberman, Jerusalem 1975, 63-

127. 

 Antonino, di Vita, Η Γόρτυνα της Κρήτης, Δεκαπέντε αιώνες αστικού βίου, 

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 2015. 

 Bloch, Marc, Απολογία για την Ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, 

Εναλλακτικές εκδόσεις Δοκίμια 2,  1994 

 Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae (CIJG), Σύνταγμα Ιουδαϊκών 

και Εβραϊκών Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα (τέλη 

4ουπ.κ.ε./π.Χ. – 15οςαιώνας), Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας, Αθήνα 2018 

(συλλογικός τόμος). 

 Ferguson, Niall, Εισαγωγή, στο Plumb, J.H., Ο θάνατος του παρελθόντος, 

μτφρ. Αλέξανδρος Κιουπκιολής, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2007. 

 Ferro, Marc, Η Τύφλωση. Ή γιατί αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα, 

μτφρ. Σώτη Τριανταφύλλου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2017 

 Foote Kenneth E. &Azaryahu Maoz, «Toward a geography of memory: 

Geographical dimensions of public memory and commemoration», Journal of 

Political and Military Sociology, 2007. 

 Gerola, Giussepe, Βενετικά μνημεία της Κρήτης (εκκλησίες), μτφρ. Στέργιος 

Σπανάκης, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1993. 

 Goff, Jacques., Le, «Ιστορία και μνήμη», Νεφέλη, Αθήνα 1998. 

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/goff-jacques-le-6840
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 Kalela, Jorma, Making History. The Historian and the Uses of the Past, 

Palgrave Macmillan, Μπάσινγκστοουκ, 2012. 

 Kean, Hilda “Introduction” στοH. Kean, P. Martin (επιμ.), The Public History 

Reader,  Routledge, Νέα Υόρκη και 'Αμπιγκτον, 2013 

 Moses Dirk, Anthony «Πως και γιατί η χρήση και η κατάχρηση της ιστορίας 

είναι αναπότρεπτη, αναπόφευκτη και ανεκτίμητη για τη ζωή», στο Ανδρέου, 

Α., Κακουριώτης Σ., Κόκκινος, Γ., Λεμονίδου, Ε., Παπανδρέου Ζ., 

Πασχαλούδη Ε., (επιμ.), Η δημόσια ιστορία στην Ελλάδα. Χρήσεις και 

καταχρήσεις της ιστορίας, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2015. 
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Κακουριώτης,  Σ., Κόκκινος, Γ., Λεμονίδου, Ε., Παπανδρέου Ζ., 

Πασχαλούδη, Ε., (επιμ.), Η δημόσια ιστορία στην Ελλάδα. Χρήσεις και 

καταχρήσεις της ιστορίας, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2015. 

 Offenstadt, Νicolas, Οι λέξεις του ιστορικού. Έννοιες- κλειδιά στη μελέτη της 

ιστορίας, μτφρ. Γκοτσίνας, Κ., εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2004. 

 Plumb, Harold, John, Ο θάνατος του παρελθόντος, μτφρ. Αλέξανδρος 

Κιουπκιολής, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2007. 

 Schama, Simon, Εισαγωγή, στο Plumb, J.H., Ο θάνατος του παρελθόντος, 

μτφρ. Αλέξανδρος Κιουπκιολής, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2007. 
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 Αθανασιάδης, Χάρης, Τα αποσυρθέντα βιβλία. Έθνος και σχολική ιστορία 

στην Ελλάδα, 1858-2008, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2015 

 Αναγνωστάκη, Κατερίνα,  Η Εβραϊκή παρουσία στην Κρήτη μπροστά στην 

πρόκληση του ελληνικού κράτους, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, 24ο σεμινάριο 
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 Βαρών-Βασάρ, Οντέτ, Άουσβιτς: Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης στο: 

Γεωργιάδου Βασιλική και Ρήγος Άλκης (επιμ.), Άουσβιτς, το γεγονός και η 

μνήμη του: Ιστορικές, κοινωνικές ψυχαναλυτικές και πολιτικές όψεις της 
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ζωής και της δράσης τους», Σύγχρονα θέματα. τ. 52-53, 1994, 10-14. 
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Άννα και Τσικνάκης Κώστας (επιμ.), Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο 

(4ος – 19ος αι.), Εθνικό ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών – 

Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσμού, Αθήνα 2008. 

 Μπενβενίστε. Ρίκα, Μνήμη και ιστοριογραφία, στο Ρ., Μπενβενίστε, Θ., 

Παραδέλης (επιμ.), Διαδρομές και τόποι της μνήμης. Ιστορικές και 

ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης στο 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(Φεβρουάριος 1995), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999. 
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 Μπενβενίστε, Ρίκα, Εβραϊκή Ιστορία, εβραϊκή μνήμη, μνημονικοί τόποι, στο, 

Οντέτ Βαρών-Βασάρ (επιμ.), Εβραϊκή Ιστορία και μνήμη, Πόλις, Αθήνα 1998. 

 Ξανθουδίδης, Στέφανος, «Οι Εβραίοι εν Κρήτη επί Ενετοκρατίας», Κρητική 

Στοά,τ.2, (1909), 209-224. 

 Ξανθουδίδης, Στέφανος, «Οι Εβραίοι εν Κρήτη και οι κατά των Ενετών 

αγώνες των Κρητών», επιμ. I. Καλιτσουνάκης, Αθήνα 1939. 

 Παπαστεφανάκη, Λήδα, «Άνθρωποι ταπεινοί, φρόνιμοι, νοικοκυρεμένοι», 

στον τόμο Εβραϊκές Κοινότητες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση 15ος – 20ος 

αιώνας, οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός, Πρακτικά Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου Ιωάννινα 2015, Ιωάννινα Ισνάφι 2016. 

 Παπαστρατής, Θρασύβουλος, «Η Ισραηλιτική κοινότητα Ρεθύμνου», 

Χρονικά, τεύχος 223, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2009. 

 Παραδέλλης, Θεόδωρος, Ανθρωπολογία της μνήμης, στο Ρ., Μπενβενίστε, 

Θ., Παραδέλης (επιμ.), Διαδρομές και τόποι της μνήμης. Ιστορικές και 

ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης στο 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(Φεβρουάριος 1995), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999. 

 Πασχαλίδης, Γρηγόρης, Η Πολιτική του Ντοκιμαντέρ / Το Ντοκιμαντέρ της 

πολιτικής στο Ε. Στάθη & Γ. Σκοπετέα (επιμ.), Ντοκιμαντέρ μία άλλη 

πραγματικότητα, Αιγόκερως, Αθήνα 2007. 

 Πλάτων Νικόλαος, Νέα στοιχεία δια την μελέτην των βυζαντινών τειχών του 

Χάνδακος, Κρητικά Χρονικά τ. Α’, Ιανουάριος – Απρίλιος 1952, εκδ. Αν. 

Καλοκαιρινός. 

 Σαμπετάι, Ηλίας, «Οι αρχαιότερες μεταφράσεις της Βίβλου», Χρονικά, 

τεύχος 242, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013. 

 Σανουδάκης. Κ. Αντώνης, Μαουτζάουζεν, Σήφη Μηλιαράκη, εκδ. 

Κνωσός, Αθήνα 1986 
 Σαρηγιάννης, Μ., «Η δικαστική οργάνωση και το ιεροδικείο του Χάνδακα 

στη νεοκατακτημένη Κρήτη», στο Μ. Βαρούχα, Μ. Σαρηγιάννης, Φ. Χαιρέτη, 

Ιεροδικείο Ηρακλείου, Πέμπτος κώδικας 1673-1675, επιμ. Ε.Α., Ζαχαριάδου, 

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2008. 
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 Σπανάκης, Στέργιος, Το Ηράκλειο στο πέρασμα των αιώνων, Δήμος 

Ηρακλείου, 1990. 

 Σπανάκης Στέργιος, Μνημεία της Κρητικής ιστορίας, Ηράκλειο 1940-1969. 

 Σταρίδα Λιάνα, Υπήρχε μια πόλη. Συνοικίες – Δρόμοι – Πλατείες του Μεγάλου 

Κάστρου, Ίτανος, Ηράκλειο 2014. 

 Σταυρινίδης, Νικόλαος, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, 

αφορώντων εις την ιστορίαν της Κρήτης. Τόμος Β’, Έγγραφα της περιόδου ετών 

1672-1694, Εγίρας 1083-1105, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, 

Ηράκλειο 1986. 

 Σταυρινίδης, Νικόλαος,  Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων 

αφορώντων εις την ιστορίαν της Κρήτης. Τόμος Δ’, Έγγραφα της περιόδου ετών 

1715-1752, Εγίρας 1127-1165, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, 

Ηράκλειο 1986. 

 Στεριώτου, Ιωάννα, Τα Βενετικά Τείχη του Χάνδακα, τον 16ο και τον 17ο 

αιώνα. (Το ιστορικό της κατασκευής τους σύμφωνα με τις βενετικές αρχειακές 

πηγές), Ηράκλειο 1998: Βικελαία Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου. 

 Σφακιωτάκης, Σταύρος, Οι Εβραίοι της Κρήτης: από την Αρχαιότητα μέχρι 

την Ελληνική Επανάσταση,  Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, 24ο σεμινάριο για 

εκπαιδευτικούς, Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 3-4 Μαΐου 2018. 

 Σφακιωτάκης, Σταύρος, Η Εβραϊκή κοινότητα του Ηρακλείου 17ος – 18ος 

αιώνας, διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα 

Ιστορία και Αρχαιολογίας, Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.,  Ρέθυμνο 2017. 

 Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, μνημεία και μνήμες, Κεντρικό 

Ισραηλιτικό Συμβούλιου Ελλάδος, Αθήνα 2007 (συλλογικός τόμος). 

 Τζομπανάκη, Χρυσούλα, Χάνδακας Η πόλη και τα Τείχη, Εταιρεία Κρητικών 

Ιστορικών Μελετών, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1996. 

 Τσικνάκης, Κώστας Γ., «Η εβραϊκή κοινότητα του Χάνδακα στα μέσα του 

16ου αιώνα», Άνθη Χαρίτων, Βενετία 1998, 729-752. 

 Τσικνάκης, Κώστας Γ., «Οι Εβραίοι του Χάνδακα το 16ο αιώνα», Ανάτυπο 

από τα πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου: Ο ελληνικός εβραϊσμός, (3 και 

4 Απριλίου 1998), Αθήνα, 1999,  
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 Φαϊς, Μισέλ, «Ναυαγισμένοι στην Ιστορία. Η ιστορία των Ισραηλιτικών 

Κοινοτήτων της Κρήτης», Χρονικά, τ. 155, Μάιος – Ιούνιος 1996 

 Φλάισερ, Χάγκεν, Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στη 

δημόσια ιστορία, Νεφέλη, Αθήνα 2008 

 Φουρναράκης, Κωνσταντίνος, Διοίκησις και δικαιοσύνη επί Τουρκοκρατίας 

εν Κρήτη, Χανιά, 1929. 

 Φρόνιμος, Ευάγγελος, «Η Κρήτη και οι Εβραίοι»,  Χρονικά, τεύχος 101, 

Ιούνιος 1988 

 Χαιρέτη, Μαρία, Ανέκδοτα Βενετικά έγγραφα περί των Εβραίων εν Κρήτη, 

Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τ. 33 Τυπογραφείον Αδελφών 

Μυρτίδη, 1964. 

 Χανιώτης, Γιώργος, «Η εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας (1860 – 1939): 

εντός και εκτός της ‘‘Οβριακής’’», Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: Ζητήματα 

ιστορίας στη μακρά διάρκεια, Πρακτικά του Α΄ Συμποσίου Ιστορίας, 

Θεσσαλονίκη, 23 - 24 Νοεμβρίου 1991, Γαβριηλίδης, Αθήνα 1995. 

 Χριστόπουλος, Φ., Παναγιώτης. «Η εβραϊκή κοινότης στην μεσαιωνική 

Κρήτη», Χρονικά, τεύχος 117, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1991. 
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16. ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ – ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=marc+bloch#mmc=1 

Ιστοσελίδα για τον Marc Bloch.  
Προσπελάστηκε στις  06-09-2021 

 http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%CE%BF%CE%B9-

%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B7-

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/ 

 Ιστοσελίδα ETZ HAYYIM SYNAGOGUE.  

Προσπελάστηκε στις 12-10-2021 

 http://ncph.org/vmv/what-is-public-history/.    

Ιστοσελίδα του National Council of Public History.   
Προσπελάστηκε στις  09-09-2021. 

 https://diavlos.grnet.gr/event/e473 

Ιστοσελίδα ΔΙΑΥΛΟΣ. Προσπελάστηκε στις  28-10-2021 
 https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2019-

10-17-07-55-24&catid=12:2009&Itemid=41 

Ιστοσελίδα Κεντρικού ισραηλιτικού Συμβουλίου.  
Προσπελάστηκε στις  25-09-2021. 

 https://www.aiu.org/en/archives-0 

Ιστοσελίδα της Alliance Israelite.  

Προσπελάστηκε στις 18-11-2021 

 https://www.neakriti.gr/article/kriti/1585839/to-diko-mas-olokautoma-i-

istoria-ton-evraion-tis-kritis/ 

Ιστοσελίδα εφημερίδας «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ».  

Προσπελάστηκε στις 5-10-2021. 

 https://cretablog.gr/%CE%B7-

%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%

B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=marc+bloch#mmc=1
http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://www.etz-hayyim-hania.org/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://ncph.org/vmv/what-is-public-history/
https://diavlos.grnet.gr/event/e473
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2019-10-17-07-55-24&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2019-10-17-07-55-24&catid=12:2009&Itemid=41
https://www.aiu.org/en/archives-0
https://www.neakriti.gr/article/kriti/1585839/to-diko-mas-olokautoma-i-istoria-ton-evraion-tis-kritis/
https://www.neakriti.gr/article/kriti/1585839/to-diko-mas-olokautoma-i-istoria-ton-evraion-tis-kritis/
https://cretablog.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://cretablog.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://cretablog.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
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%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/  

Ιστοσελίδα για την εξόντωση των Εβραίων της Κρήτης. 

 Προσπελάστηκε στις 8-11-2021. 

 https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-

%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-

%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF

%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE

%BF%CF%85/  

Η Εβραϊκή κοινότητα του Ηρακλείου. 

Προσπελάστηκε στις 09-09-2021. 

 https://www.ekriti.gr/kriti-irakleio/irakleio-teleti-mnimis-sti-stoa-makasi-

fotografies 

Τελετή μνήμης από τη στοά Μακάσι.  

Προσπελάστηκε στις 09-09-2021. 

 http://www.stadia.gr/ofi/ofihistory-gr.html 

Ιστοσελίδα με πληροφορίες για το γήπεδο του ΟΦΗ.  

 Προσπελάστηκε στις 14-09-2021 

 https://www.oficretefc.com/gipedo-th-vardinogiannis/  

Ιστοσελίδα με πληροφορίες για το γήπεδο του ΟΦΗ.  

Προσπελάστηκε στις 15-09-2021 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gr-triple-occupation-gr.png 

Φωτογραφία του χάρτη της Ελλάδας με σημειωμένες τις περιοχές της τριπλής 

κατοχής της από τις δυνάμεις του Άξονα (1941-1944).  

Προσπελάστηκε στις 15-09-2021. 

 https://www.heraklion.gr/makasi/photos.html 

 Εσωτερική φωτογραφία της Στοάς.  

Προσπελάστηκε στις 15-09-2021. 

 https://www.heraklion.gr/makasi/news.html 

https://cretablog.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://cretablog.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://cretablog.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://cretablog.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7/
https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://maleviziotis.gr/2021/06/12/%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://www.ekriti.gr/kriti-irakleio/irakleio-teleti-mnimis-sti-stoa-makasi-fotografies
https://www.ekriti.gr/kriti-irakleio/irakleio-teleti-mnimis-sti-stoa-makasi-fotografies
http://www.stadia.gr/ofi/ofihistory-gr.html
https://www.oficretefc.com/gipedo-th-vardinogiannis/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gr-triple-occupation-gr.png
https://www.heraklion.gr/makasi/photos.html
https://www.heraklion.gr/makasi/news.html
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Φωτορεαλιστική απεικόνιση του εσωτερικού χώρου της Στοάς Μακάσι.  

Προσπελάστηκε στις 10-09-2021. 

 


