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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

O δικηγόρος Xρήστος Μούλιας είναι ένας από τους σημα-
ντικότερους ιστοριοδίφες των Πατρών, της γενέτειράς 
του. Στην παρούσα έκδοση, που με ζωηρό ενδιαφέρον 

ανέλαβε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, ο Χ. Μού-
λιας καταγράφει τη διαδρομή της εβραϊκής παρουσίας στην Πά-
τρα μέσα από μια πληθώρα αρχειακού υλικού, συνεντεύξεων και 
βιβλιογραφίας. Η μακρόχρονη έρευνα, σε συνδυασμό με το ερευ-
νητικό πάθος και τη μεθοδικότητα του συγγραφέα, μας προσφέ-
ρουν το ανά χείρας έργο που αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για 
κάθε ιστορικό ερευνητή.

Η ταξινόμηση των πηγών, η ανάλυσή τους και η σύνδεση 
της ιστορίας με τα άτομα, τις οικογένειες των Πατρινών Εβραί-
ων που ρίζωσαν στην αχαϊκή πρωτεύουσα, προόδευσαν, διώχτη-
καν και ξεκληρίστηκαν στη ναζιστική κατοχή και μεταπολεμικά 
σκορπίστηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι στοιχεία που 
συμβάλλουν στη ζωντανή αφήγηση.

Η περιορισμένη βιβλιογραφία για τους Εβραίους της Ελ-
λάδος γενικά, αλλά και ειδικότερα για τις κατά τόπους Ισραη-
λιτικές Κοινότητες καθιστά ακόμη σημαντικότερη την εργασία 
αυτή, την οποία χαιρετίζω με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και συγκί-
νηση. 

Στις μέρες μας, σε καιρούς δύσκολους και απαιτητικούς, η 
διατήρηση της μνήμης και η τεκμηρίωση της ιστορίας είναι η ση-
μαντικότερη παρακαταθήκη που αφήνουμε στα παιδιά μας και 
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στις μελλοντικές γενιές. Στο έργο αυτό, στο οποίο είναι ταγμέ-
νος ο Ελληνικός Εβραϊσμός και το ΚΙΣ, η συνδρομή του Χρή-
στου Μούλια είναι ουσιαστική και χαίρει της βαθιάς μας εκτίμη-
σης και αναγνώρισης.

Αθήνα, Νοέμβριος 2015

Μωϋσής Κ. Κωνσταντίνης
Πρόεδρος
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ενασχόλησή μου με την Ιστορία της γενέτειράς μου 
και της περιοχής της, μ’ έφερε σ’ επαφή με το εβραϊκό 
στοιχείο της πόλης, του οποίου η διαδρομή ανά τους 

αιώνες, είναι ελκυστικό αντικείμενο έρευνας, αλλά έχει ελάχιστα 
προσεγγιστεί. Την έλλειψη αυτή προσπάθησα να καλύψω με την 
παρούσα μελέτη μου, η οποία δεν διεκδικεί πληρότητα, αλλά συμ-
βάλει στην ανίχνευση της συλλογικής συνείδησης ενός λαού, που 
άφησε το στίγμα του, στην ιστορική μνήμη της πολυεθνοτικής 
κοινωνίας των Πατρών.

Η Ιστορία ξαναζωντανεύει την ανθρώπινη μοίρα και αναδει-
κνύει, χωρίς προκαταλήψεις, αυτό που πραγματικά συνέβη, μέ-
σα στο ιστορικό πλαίσιο που συνέβη και άφησε ίχνη. Υπάρχουν 
βέβαια και οι απώλειες, οι οποίες δεν μπορούν να αποτυπωθούν 
ή άφησαν ελάχιστα ίχνη, διότι για τις σκιές, οι πηγές σιωπούν ή 
είναι πολύ φειδωλές. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να ανασυρ-
θούν πέπλα. Αυτό επιχείρησα να κάνω, τηρώντας, όσο είναι δυ-
νατόν, αποστάσεις από τα γεγονότα, για να μην παραπλανηθώ.

Εκτός από τη βιβλιογραφία, στην οποία ανέτρεξα και η 
οποία δεν είναι τόσο πολύ εκτενής, συγκέντρωσα στοιχεία από 
συνεντεύξεις πατρινών Εβραίων που ζουν σήμερα στην Αθήνα 
και την Αμερική, κάποιοι από τους οποίους ήλθαν στην Πάτρα 
και συναντηθήκαμε. Επίσης χρησιμοποίησα το ψηφιοποιημένο 
Αρχείο της Κοινότητας Πατρών, που σώζεται στο Εβραϊκό Μου-
σείο Ελλάδος. Δυστυχώς, για την περίοδο της γερμανικής κατο-
χής, αυτοί που γνώριζαν πολλά και θα μπορούσαν να είχαν απο-
καλύψει κρυφές πτυχές του δράματος που έζησαν οι ίδιοι και οι 
ομόθρησκοί τους, έχουν φύγει από τη ζωή και οι λίγοι, με τους 
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οποίους συνομίλησα, είναι υπερήλικες και η μνήμη τους έχει αμ-
βλυνθεί. Πάντως, ό,τι υιοθέτησα, το διασταύρωσα και για ό,τι 
δεν μπόρεσα να διασταυρώσω, διατυπώνω τις επιφυλάξεις μου.

Οι ηθικές επιστήμες, στις οποίες ανήκει και η Ιστορία, είναι 
πρακτικά αδύνατον να απομονωθούν από τα ανθρώπινα συναι-
σθήματα και άρα το απόλυτο μέγεθος Αλήθεια, δεν έχει σχέση 
με την Ιστορία.  Όμως η Αλήθεια   πρέπει να αποτελεί κατευθυ-
ντήρια αρχή της Ιστορίας. Όσον αφορά τις προφορικές μαρτυ-
ρίες, η αξιολόγησή τους έγινε με γνώμονα, ότι τα ιστορικά συμ-
βάντα, δεν φθάνουν μέχρις εμάς «καθαρά», αλλά διαθλασμένα, 
εξωραϊσμένα ή παραμορφωμένα.

Η καταγραφή του συλλογικού παρελθόντος ενός τόπου, 
μιας χώρας, ενός λαού ή ενός έθνους, δεν είναι το ποσοτικό 
άθροισμα ατομικών συνειδήσεων, αλλά μία νέα, διαφορετική 
συνείδηση, με άλλη ποιότητα και άλλο περιεχόμενο, όπου προ-
έχουν τα γεγονότα, όπως διασώζονται στις πηγές. Η συλλογική 
αυτή συνείδηση δεν έχει συγκεκριμένη αρχή, ούτε προκαθορι-
σμένο τέλος, όπως συμβαίνει με τα ιστορικά βιβλία και μ’ αυτές 
τις αποσκευές συνταξίδεψα με τους Εβραίους των Πατρών, στη 
μακραίωνη διαδρομή τους, ανά τους αιώνες.

Το βιβλίο αυτό δεν θα έπαιρνε σάρκα και οστά χωρίς την 
έμπρακτη στήριξη του Προέδρου του Κεντρικού Ισραηλητικού 
Συμβουλίου Ελλάδος κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη, ο οποίος, αμέσως 
μόλις τον ενημέρωσα ότι συγκεντρώνω υλικό για την Ισραηλιτι-
κή Κοινότητα των Πατρών, με παρότρυνε να συνεχίσω και μου 
παρέσχε κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη.

Ανάλογες ευχαριστίες οφείλω και σε κάποιους δικούς μου 
ανθρώπους, που με βοήθησαν να φτάσω στο τελικό αποτέλεσμα, 
για το οποίο είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος. Η σεμνότητά τους 
και η μετριοφροσύνη τους, τους επέβαλαν να με δεσμεύσουν, να 
μην αναφέρω τα ονόματά τους.

Πάτρα, Οκτώβριος 2015
Χ. Α. Μ.
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1.
Αρχαιότητα – Ρωμαϊκή εποχή –  

Βυζαντινή περίοδος – Τουρκοκρατία

Ε βραίος, Ισραηλίτης και Ιουδαίος, είναι τρία ονόματα που 
χρησιμοποιούνται σήμερα ως ταυτόσημα, αλλά αποτε-
λούν ιστορικούς σταθμούς, προς μία κοινή ονομασία των 

κατόχων τους. Το όνομα Εβραίος, που υποδηλώνει εθνική ταυτότη-
τα, προηγείται χρονικά και συνδέεται με τον Έβερ, δισέγγονο του 
Σήμ, που ήταν ένας από τους τρεις γιους του Νώε. Ο Σήμ θεωρεί-
ται γενάρχης των σημιτών και πρόγονος του Αβραάμ. Το Ισραηλί-
της προέρχεται από τον όνομα Ισραήλ, το οποίο προσδίδεται στο 
γιο του Αβραάμ, Ιακώβ, ενώ πήγαινε προς συνάντηση του αδελφού 
του Ησάϋ. Τέλος το Ιουδαίος, υποδηλώνει τον κάτοικο του Κρά-
τους του Ιούδα, δηλαδή του νοτίου τμήματος του Κράτους του Ισ-
ραήλ. Ιουδαία ονόμαζαν οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου (Πτολεμαίοι, 
Σέλευκοι) το Κράτος του Ιούδα, όταν κατέλαβαν την Παλαιστίνη.

Το όνομα Ιουδαίος επικράτησε ως φορέας θρησκείας, έναντι 
αλλοθρήσκων και αυτό χρησιμοποιείται στις περισσότερες γλώσ-
σες, ενώ το Ισραηλίτης χρησιμοποιείται με γαιοπολιτική σημασία. 
Στη νεοελληνική γλώσσα και στην ιταλική, αποκαλούνται Εβραί-
οι. Χρησιμοποιούνται όμως και οι ονομασίες Ισραηλιτικές Κοινό-
τητες και Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Όσο για τη γλώσσα 
τους, παντού ονομάζεται εβραϊκή (Κων. Βάσση: Εβραίος-Ισρα-
ηλίτης-Ιουδαίος. Σταθμοί προς μία κοινήν ονομασία, Χρονι-
κά, τχ. 236 (Απρίλιος-Ιούνιος 2012), σσ. 3-5).
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Η παρουσία Εβραίων στην Πάτρα μνημονεύεται από τα 
αρχαία χρόνια. Κατά τον Φίλωνα τον Ιουδαίο ή Αλεξανδρέα 
(Legatio ad Gaium), επί βασιλείας Σελεύκου Ά  Νικάνορος 
της Συρίας (323-281 π.Χ.), μετοίκησαν στην Πάτρα Ελληνισταί 
Εβραίοι. Η εβραϊκή συνοικία ήταν στο ανατολικομεσημβρινό μέ-
ρος της πόλης, μετέπειτα τοπωνύμιο «Μαγουλιανίτικα» και ανα-
φέρεται η λειτουργία Συναγωγής, η οποία είχε μαρμάρινες στή-
λες και πολλές επιγραφές.

Ο Φίλων ήταν φιλόσοφος, ήκμασε από το 25 π.Χ. μέχρι το 
50 μ.Χ. και προσπάθησε να συγκεράσει την Ελληνική Φιλοσοφία 
με την Ιουδαϊκή Θρησκεία. Κεντρικοί άξονες της κοσμοθεωρίας 
του, που είναι κράμα πλατωνικών, πυθαγόρειων και στωϊκών ιδε-
ών, είναι ότι στον κόσμο επενεργούν δύο ειδών αντίθετες Δυνά-
μεις, ο Θεός, ως αγαθοποιός Αρχή και η Ύλη, ως Αρχή του κακού 
και ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει την ουσία του Θεού.

Κατά τον Στράβωνα (85 π.Χ. περίπου), «Αὕτη δ’ εἰς πᾶσαν 
πόλιν ἤδη παρεληλύθει καί τόπον οὐκ ἔστι ραδίως εὑρεῖν τῆς οἰκου-
μένης, ὅς οὐ παραδέδεκται τοῦτο τὸ φῦλον (εννοεί τη φυλή των 
Εβραίων) μηδ’ ἐπικρατεῖται ὑπ’ αὐτοῦ» (Στράβων, παρά Flavii 
Iosephi, Opera omnia ab Immanuele Bekkero recognita, vol. 
II, Lipsiae MDCCLV, Βιβλίον ΧΙV, 7, 2 (28-31) σ. 220). Η πληρο-
φορία για τη διασπορά των Εβραίων σχεδόν σε όλη την τότε Οι-
κουμένη δεν απέχει από την πραγματικότητα. Η κατάληψη της 
Βαβυλώνας (586-530 π.Χ.), ο πόλεμος των Μακκαβαίων (170-161 
π.Χ.) και διάφορες άλλες αιτίες, κυρίως πολιτικές αναταραχές, 
συνετέλεσαν στον αναγκαστικό εκπατρισμό σημαντικού μέρους 
του πληθυσμού της ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένης Ιουδαίας και 
η ισοτιμία που απολάμβαναν οι Εβραίοι στα Ελληνιστικά κράτη 
και τα πολιτικά δικαιώματα που τους αναγνωρίζονταν απετέλε-
σαν το θεμέλιο για την ίδρυση και λειτουργία των εβραϊκών Κοι-
νοτήτων της διασποράς.

Παρότι, σύμφωνα με τις πηγές, η παρουσία των Εβραίων 
στην Πάτρα ήταν συνεχής, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβε-
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βαιώνουν ότι ζούσαν Εβραίοι στην πόλη, τον ά  μ.Χ. αιώνα, όπως 
υπάρχουν για την Αθήνα και την Κόρινθο. Τις αμφιβολίες που 
δημιουργεί η έλλειψη αυτή, ενισχύει η απουσία μαρτυριών για 
έντονη εκκλησιαστική δράση, που θα δικαιολογείτο, αν υπήρ-
χαν Εβραίοι, οι οποίοι θα αντιμάχονταν τη νέα Πίστη. Δεν απο-
κλείεται να εγκαταστάθηκαν Εβραίοι στην Πάτρα, κατά τον β΄ 
μ.Χ. αιώνα, οπότε η Πάτρα παρουσίασε μεγάλη ακμή, όμως, όπως 
επισημαίνει ο Κων. Τριανταφύλλου, η χριστιανική διδασκαλία 
είχε παγιωθεί εν τω μεταξύ και η όποια πολεμική των Εβραίων, 
θα ήταν χωρίς αποτέλεσμα (Κων. Τριανταφύλλου: Η Αποστο-
λική Εκκλησία των Πατρών κατά τους τέσσαρας πρώτους αι-
ώνας της, ΑΧΑΪΚΑ, τχ. 1 (Μάρτιος 1937), σσ. 23-24).

Την περίοδο της ρωμαιοκρατίας, ο πληθυσμός των Πατρών 
αποτελείτο από Ρωμαίους βετεράνους, παλιούς πειρατές, Έλλη-
νες γηγενείς ή ανατολίτες άποικους και Εβραίους. Ο Αύγουστος, 
ο Νέρων και κυρίως ο Αδριανός στόλισαν την πόλη με δημό-
σια οικοδομήματα, τα οποία κτίστηκαν τον 2ο και το ά  μισό του 
3ου αιώνα μ.Χ. Την εποχή εκείνη, το λιμάνι των Πατρών κατείχε 
σημαντική θέση στη θαλάσσια επικοινωνία Ελλάδος – Ιταλίας, 
στην πόλη ανθούσε το εμπόριο και η βιοτεχνία και σημειώθηκε 
δημογραφική άνοδος. Ως Ρωμαίοι πολίτες, οι Εβραίοι των Πα-
τρών, ήσαν προστατευμένοι από διώξεις, για θρησκευτικούς λό-
γους. Οι συνθήκες δε σχετικής ηρεμίας και ασφάλειας που επι-
κρατούσαν, ευνόησαν την εγκατάσταση του εβραϊκού στοιχείου 
στον ελλαδικό χώρο γενικά και στην Πελοπόννησο ειδικότερα 
(Steven Bowman: A corpus of Hebrew Epitaphs in Patras, Αρ-
χαιολογικόν Δελτίον 31 (1976), σσ. 49-75, Ανδρέου Μ. Ανδρεά-
δου: Οι Εβραίοι εν τω Βυζαντινώ Κράτει, «Έργα», τομ. ά  (Αθή-
ναι 1938), σσ. 609-627, Μιχ. Πετρόπουλου: Άττης και Ζωδιακός 
Κύκλος σε λυχνάρια της Πάτρας, Αρχαιολογικόν Δελτίον 33 
(1978), σσ. 296-317. Και Αφέντρας Μουτζάλη, Η Εβραϊκή Κοι-
νότητα Πατρών κατά τους Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς 
Χρόνους. Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσμού. Πρακτικά 



– 18 –

Η ΕΒΡΑΪΚΗ Π ΑΡ ΟΥ ΣΙ Α ΣΤΗΝ Π ΑΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ά  Συμποσίου Ιστορίας (Θεσσαλονίκη 23-24 Νοεμβρίου 1991), 
(Αθήνα 1995), σ. 77).

Το Ρωμαϊκό Δίκαιο εφαρμόζετο, τους πρώτους αιώνες της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μόνο στους Ρωμαίους πολίτες, ενώ οι 
Ιουδαίοι και οι άλλες εθνότητες, εξαιρούνταν από την εφαρμογή 
του, στην αρχή απεριόριστα και αργότερα, μέχρι τον 4ο μ.Χ. αι-
ώνα, με την καταβολή ειδικού φόρου. Πρώτος ο Αυτοκράτορας 
Βεσπασιανός (71 μ.Χ.) επέβαλε τον fiscus judaicus.

Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, υπό την επίδραση του Χριστια-
νισμού, ήταν θεσμοθετημένη, από τον 4ο μ.Χ. αιώνα, η ομοιόμορ-
φη εφαρμογή του επισήμου Δικαίου, που κατήργησε το εξαιρετι-
κό Δίκαιο των Ισραηλιτών υπηκόων. Μετά το 398 μ.Χ., με ειδική 
διάταξη, για όλες τις υποθέσεις των Εβραίων, αρμόδια ήσαν τα 
κοινά Δικαστήρια. Η διάταξη αυτή περιελήφθη στον «Κώδικα» 
του Ιουστινιανού (529 μ.Χ.) και κατόπιν στα «Βασιλικά» του Λέ-
οντος ΣΤ΄ του Σοφού (886-912).

Τον 4ο μ.Χ. αιώνα, η χριστιανική θρησκεία αναγνωρίσθη-
κε ως επίσημη θρησκεία του Βυζαντινού κράτους και η νέα αυτή 
πραγματικότητα, διαφοροποίησε την αντιμετώπιση των Εβραί-
ων, οι οποίοι έκτοτε θεωρούνταν εθνικο-θρησκευτική οντότητα.

Στην Ιουστινιάνειο Νομοθεσία περιέχονται πολλές «Νεα-
ρές», οι οποίες καθόρισαν τη θέση των Ιουδαίων στη Βυζαντινή 
κοινωνία, από τον 6ο μέχρι το 13ο αιώνα. Από τις «Νεαρές» αυ-
τές ξεχωρίζει η υπ’ αριθ. 146, με την οποία ρυθμίστηκαν θρησκευ-
τικά, τελετουργικά και θεολογικά ζητήματα, που αφορούσαν την 
Ιουδαϊκή πίστη και συνδέονταν με το τελετουργικό της Συναγω-
γής. Η αφορμή για την πρωτοφανή αυτή παρέμβαση, σε θρησκευ-
τικά ζητήματα, δόθηκε από ομάδα Ιουδαίων, οι οποίοι ζήτησαν 
να μεσολαβήσει ο Αυτοκράτορας, για να επιλυθεί μία ενδοκοι-
νοτική διένεξη. Με άλλες «Νεαρές» ο Ιουστινιανός τους επέβα-
λε φόρους και απαγόρευσε να κατέχουν χριστιανούς δούλους, 
να καταθέτουν ως μάρτυρες εις βάρος Χριστιανών, να καταλεί-
πουν με δωρεά ή διαθήκη την περιουσία τους σε μη Χριστιανούς, 
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να καταλαμβάνουν δημόσιες θέσεις, να καταταγούν στο στρατό, 
να αναλάβουν τιμητικούς τίτλους κ.λπ. Οι ρυθμίσεις αυτές, που 
δημιούργησαν προηγούμενο για τους μετέπειτα Αυτοκράτορες 
του Βυζαντίου, αποσκοπούσαν στην προσέλκυση των μη Ορθο-
δόξων Χριστιανών υπηκόων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στη 
χριστιανική πίστη (Μεθόδιου Γ. Φούγια: Ελληνισμός και Ιου-
δαϊσμός (Αθήνα 1995), σ. 165. Και Ηλία Σαμπετάϊ: Οι αρχαιό-
τερες μεταφράσεις της Βίβλου, Χρονικά, τχ. 242 (Οκτώβριος 
– Δεκέμβριος 2013), σσ. 10-14).

Τη Βυζαντινή εποχή, η Πάτρα ήταν ένα μικρό αστικό κέ-
ντρο και από τις πληροφορίες που περιέχονται στο «Χρονικό» του 
Σφραντζή, προκύπτει ότι ο οικισμός βρισκόταν έξω από το κά-
στρο και περιβαλλόταν από οχύρωση. Οι Εβραίοι κατοικούσαν 
στη συνοικία των ιστουργών (βλαττάδων), το σημερινό Βλατε-
ρό, βορειοανατολικά του Κάστρου, όπου πρέπει να υπήρχαν ερ-
γαστήρια κατασκευής μεταξωτών και λινών υφασμάτων, στη συ-
νοικία της Παναγίας Αλεξιώτισσας ή Κανδριάνικα, ονομασία που 
οφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, στους «κανδρέδες» (μεταξουρ-
γεία) του Ιωάννη γιού της Δανιηλίδας και στην Αρόη. Κατά τη 
μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο, η εβραϊκή Κοινότητα των 
Πατρών συγκαταλέγετο στις σημαντικότερες Ρωμανιώτικες Κοι-
νότητες, μαζί με εκείνες της Κρήτης, της Κορίνθου, της Κορώνης, 
της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Χαλκίδας και της Μεθώνης.

Οι πρώτοι Εβραίοι εγκαταστάθηκαν στην Άρτα το 10ο αι-
ώνα και μετοίκησαν από την Πάτρα και την Κόρινθο, λόγω το-
πικών διώξεων. Ήσαν Ρωμανιώτες, διατήρησαν το ρωμανιώτικο 
τρόπο ζωής και προσεύχονταν κατά τη ρωμανιώτικη θρησκευτι-
κή παράδοση (Κων. Α. Τσιλιγιάννη: Η Εβραϊκή Κοινότητα της 
Άρτας, έκδοση Κ.Ι.Σ.Ε. (2004), σ. 9 σημ. 6)-.

Το 1159 επισκέφθηκε την Πάτρα ο ραββίνος Βενιαμίν μπεν 
Γιονά εκ Τουδέλας της Ισπανίας. Όπως αναφέρει στο «Οδοιπο-
ρικό» του, στο οποίο περιέχονται πολλές πληροφορίες για την 
οικονομική δραστηριότητα των Εβραίων στον ελλαδικό χώρο, 



– 20 –

Η ΕΒΡΑΪΚΗ Π ΑΡ ΟΥ ΣΙ Α ΣΤΗΝ Π ΑΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ζούσαν στην πόλη 50 περίπου Εβραίοι, οι οποίοι ασχολούνταν με 
την υφαντουργία και τη βαφή υφασμάτων (πορφυροβάφοι), στις 
οποίες είχαν ιδιαίτερη επίδοση και εμπορεύονταν μεταξωτά, λι-
νά, μέλι, κερί και τυρί. Κατοικούσαν σε μερικά μεγάλα και παλιά 
σπίτια και είχαν περιουσίες μέσα στην πόλη, αλλά και στην περι-
οχή του Stro, ίσως Σταυροδρομίου, κοντά στα Εβραιομνήματα και 
την έπαυλη Κόλλα, όπου διασταυρώνονται οι δρόμοι (Αφέντρας 
Μουτζάλη, Η Εβραϊκή Κοινότητα … σ. 80 σημ. 45). Επίσης ανα-
φέρει ότι συνάντησε τους προεστούς ραββίνους Ισαάκ, Ιακώβ και 
Σαμουήλ (The itinerary of Benjamin of Tudela. Critical text, 
translation and commentary by Markus Nathan Adler, London 
1907). Η διαδρομή που ακολούθησε, συνηγορεί ότι το ταξίδι του 
είχε εμπορικό κυρίως σκοπό και ότι δεν έγινε προς επίσκεψη των 
Εβραίων της διασποράς, όπως υποστηρίχθηκε από μελετητάς του 
«Οδοιπορικού» του. Όσο για τους αριθμούς των Εβραίων που κα-
τοικούσαν στις διάφορες πόλεις από τις οποίες πέρασε, είναι πο-
λύ πιθανό, επειδή δόθηκαν από τους προεστούς των Κοινοτή-
των, να αφορούν οικογένειες, δηλαδή μονάδες υπόχρεες στον 
οικογενειακό φόρο «κεφαλητίωνα», οπότε πρέπει να πολλαπλα-
σιασθούν επί πέντε (Παναγιώτου Φ. Χριστόπουλου: Η Εβραϊ-
κή Κοινότης Ναυπάκτου, Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδι-
κών Μελετών, τομ. ά  (1968), σσ. 278-282).

Το 1279 έφθασε στην Πάτρα ο Αβραάμ Μπεν Σαμου-
ήλ Αμπουλάφια (Abraham ben Samuel Abulafia) (Σαραγόσα 
1240-Comino 1291), ο οποίος έμεινε στην πόλη περίπου δύο 
χρόνια και έγραψε ένα βιβλίο προφητείας, με τον τίτλο «Sefer 
ha Eduth». Ο Αμπουλάφια θεωρείται ο ιδρυτής της σχολής της 
«Προφητικής Καμπάλα» (Kabbalah) και το βιβλίο του αυτό ανα-
φέρεται στη μελλοντική αποκατάσταση του περιούσιου λαού 
του Ισραήλ, σε μία ενιαία και ισχυρή πατρίδα. Στα γραπτά του, 
ανέπτυξε ένα ξεχωριστό, εκστατικό καββαλιστικό σύστημα, του 
οποίου κύριο χαρακτηριστικό είναι η πεποίθηση ότι τα γράμματα 
του εβραϊκού αλφαβήτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε περί-
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τεχνους συνδυασμούς, για να παράσχουν ένα πνευματικό μονο-
πάτι προς το Θεό. Επίσης δίδασκε, ότι αν η ψυχή βυθιζόταν στην 
αναγνώριση της ύπαρξης του Θεού και άφηνε την υλική παρου-
σία της, θα γινόταν μάρτυρας της ανείπωτης δόξας Του. Το μεσ-
σιανικό του κήρυγμα, επηρέασε αρκετούς ομοθρήσκους του στην 
Πάτρα, όπου απέκτησε πολλούς αφοσιωμένους οπαδούς. Η Πά-
τρα και η Ανδραβίδα, ήσαν κέντρα μεσσιανικών προσδοκιών, από 
το 1241 και οι προσδοκίες αυτές εξαπλώθηκαν σε όλη την Πελο-
πόννησο και συνδέθηκαν άμεσα με τις δοξασίες του Αμπουλά-
φια. Την ίδια εποχή εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ευκατάστατους 
Εβραίους των Πατρών, για αντιγραφή χειρογράφων, αλλά δεν 
έχουν εντοπισθεί τεκμήρια της δραστηριότητας αυτής (Steven 
Bowman: Μεσσιανικές προσδοκίες εις την Πελοπόννησον (Ιρ-
σαηλιτικές Κοινότητες στην Ανδραβίδα και στην Πάτρα), Χρο-
νικά, τχ. 117 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1991), σσ. 15-16. Και 
David Abulafia: Η Μεγάλη Θάλασσα. Οι περιπέτειες των λα-
ών της Μεσογείου (Αθήνα 2012), σσ. 397-398).

Μέχρι τη Φραγκοκρατία, τον πληθυσμό των Πατρών απο-
τελούσαν αυτόχθονες ΄Ελληνες, Λαντίνοι και Εβραίοι. Σύμφω-
να με τον Αλέξανδρο Διομήδη (Βυζαντιναί Μελέται Β΄ (Αθήναι 
1946), σ. 234), κατά τη Φραγκοκρατία και την Ενετοκρατία και 
κατά τις περιόδους της Καταλανικής επιδρομής και της Τουρκι-
κής κατάκτησης, κατοικούσαν στον ελλαδικό χώρο, Σλάβοι, Αλ-
βανοί, Αρβανιτόβλαχοι, Κουτσόβλαχοι, Ελληνομακεδόνες, Μα-
κεδονοβούλγαροι, Αθίγγανοι και Ιουδαίοι και με τη διαδρομή 
των αιώνων αναμείχθηκαν με τους γηγενείς και πολλοί από αυ-
τούς εξελληνίσθησαν, απέκτησαν ανώτερη ελληνική παιδεία και 
αφομιώθηκαν φυλετικά. Η αφομίωση αυτή, όπως υποστηρίζει ο 
Διομήδης, απέβη εξαίρετος συντελεστής της πολιτικής, στρατι-
ωτικής και οικονομικής δράσης του έθνους, παρότι υπήρξαν και 
κάποιοι, χωρίς να διευκρινίζει ποιοί, οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν 
εχθρικά και περιφρονητικά προς το ελληνικό έθνος.

Την περίοδο της Φραγκοκρατίας, η αγορά της πόλης ήταν 
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στο Βλατερό, όπου βρισκόταν και η μέση «οδός των υποδηματο-
ποιών», ενώ στην παραλιακή συνοικία Τσιβδί, κοντά στο ναό του 
Αγίου Ανδρέα, ήσαν τα μαγαζιά των Εβραίων μεταπρατών. Κα-
τοικούσαν σε μία συνοικία, γνωστή ως «Εβραιομαχαλάς ή Τσι-
φούτ Μαχαλάς», που βρισκόταν στην περιοχή «Μαγουλιανίτικα»  
(τέρμα οδού Παντοκράτορος, κάτω από την Αρόη) και ήταν πε-
ρίκλειστη (γκέττο), για λόγους κοινοτικής οργάνωσης και αλλη-
λοβοήθειας. Εκεί κοντά ήταν και το εβραϊκό νεκροταφείο. Εξ ου 
και το τοπωνύμιο «Εβραιομνήματα», που επιβιώνει μέχρι σήμερα 
(Ernst Gerland: Neue quellen zur Greschichte des Lateinischen 
Erzbistums Patras, Λειψία 1903, σσ. 87 και 203). Η Φραγκοκρα-
τία, ήταν για την εβραϊκή Κοινότητα των Πατρών, περίοδος ιδι-
αίτερης ακμής.

Η ύπαρξη του παλαιού εβραϊκού νεκροταφείου, στην περι-
οχή «Εβραιομνήματα», ήταν γνωστή μόνο στους περιοίκους και 
σε πολύ λίγους πατρινούς, μέχρι το 1905 που ανασυγκροτήθη-
κε η εβραϊκή Κοινότητα των Πατρών. Οι περισσότερες ταφικές 
στήλες είχαν λεηλατηθεί και χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικά 
υλικά. Υπήρξαν όμως και κάποιες που σώθηκαν και εξετάσθη-
καν από τον David Frankel, ο οποίος επισκέφθηκε την Πάτρα 
στις αρχές της δεκαετίας 1930 και από τον Joshua Starr, ο οποί-
ος, την επόμενη δεκαετία, σε δημοσίευμά του, επεσήμανε την 
ύπαρξη μη μελετημένων ταφικών επιγραφών. Ο Κων. Τριαντα-
φύλλου ανακάλυψε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών μία από 
τις μεγαλύτερες συλλογές εβραϊκών ταφικών στηλών, οι οποί-
ες είναι μικρού μεγέθους και συμπεραίνεται ότι η τοπική Κοινό-
τητα δεν πρέπει να ήταν ιδιαίτερα ευκατάστατη, συγκρίνοντάς 
τες, με αντίστοιχες ταφικές στήλες σε νεκροταφεία άλλων Σεφα-
ραδίτικων Κοινοτήτων. Πλήρη καταγραφή των ταφικών πλακών 
πραγματοποίησε ο Bowman, του οποίου η εργασία ξεχωρίζει για 
τη συστηματικότητά της και τη βιβλιογραφική της τεκμηρίωση.

Ο Bowman (A corpus of Hebrew …) δημοσίευσε περίπου 
30 επιτύμβιες επιγραφές, του 16ου και 17ου αιώνα, που προήλθαν 
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από το παλαιό εβραϊκό νεκροταφείο των Πατρών. Η αρχαιότερη 
ανάγεται στα μέσα του 16ου αιώνα και τα διάφορα ονόματα που 
είναι χαραγμένα στις ταφικές στήλες (Μοσχονί, Ναμίας, Φίλος, 
Ντούσαν, Αλ Βαλένσι, Καταλάνι, Ιμπ Ραβιόλ, Μάλτης, Σα’άδια, 
Ναρμπίν, Καμπανέλλο), τα οποία είναι γραμμένα στην εβραϊκή 
γλώσσα, συνηγορούν ότι οι Εβραίοί των Πατρών ήσαν Ρωμα-
νιώτες (Ελληνόφωνοι), Σικελιάνοι, Σεφαραδίτες και Απουλιανοί.

Το νεκροταφείο ήταν για τους Εβραίους τόπος ανάπαυ-
σης των προγόνων τους και τόπος προσκυνήματος και επικοι-
νωνίας με τους νεκρούς, κατά την παράδοση του Εβραϊσμού. 
Ο κοινωνικός ρόλος του ήταν πολύ σημαντικός και οι διάφο-
ρες «ζιάρα» (επισκέψεις) που γίνονταν σ’ αυτό, κατά τη διάρ-
κεια του χρόνου, έφερναν σε επικοινωνία ανθρώπους, που υπό 
άλλες συνθήκες, δεν θα συναντιόντουσαν συχνά. Πολύ συνη-
θισμένη στα εβραϊκά νεκροταφεία, ιδίως τα μεγάλα, όπως της 
Θεσσαλονίκης, ήταν η παρουσία των «χονατζή», ειδικών λει-
τουργών, οι οποίοι, έναντι αντιτίμου, αναλάμβαναν να διαβά-
σουν τις προσευχές. Οι «χονατζή» ήσαν συνήθως αρκετά φτω-
χοί και είτε είχαν εγκαταλείψει τις ραββινικές σχολές, είτε ήσαν 
ραββίνοι που δεν λειτουργούσαν σε κάποια Συναγωγή. Επίσης 
υπήρχαν και οι «πλενιαδόρες», επαγγελματίες μοιρολογίστρες, 
που συνόδευαν τις κηδείες.

Κύριες ασχολίες των Εβραίων ήταν το εμπόριο, η βιοτε-
χνία, οι βαφές υφασμάτων, αλλά και οι επιστήμες, ιδίως η ιατρι-
κή. Τα εβραϊκά καταστήματα ήσαν κυρίως στην παραλιακή συ-
νοικία Τσιβδί, που εκτείνετο από το ναό του Αγίου Ανδρέα μέχρι 
την οδό Δημ. Γούναρη και μεταξύ των επαγγελμάτων που ασκού-
σαν, ήταν και του αργυραμοιβού. Από τη δραστηριότητά τους αυ-
τή φαίνεται να προήλθε η ονομασία Τσιβδί, από το Κίβδοι (Τσί-
βδοι) – Κίβδηλοι, Κιβδείον – Τσιβδί, η οποία διατηρείται μέχρι 
σήμερα, διότι πολλές φορές έδιναν σ’ αυτούς με τους οποίους 
συναλλάσσονταν, κίβδηλα νομίσματα, που κυκλοφορούσαν συ-
στηματικά κατά το Μεσαίωνα Κατ’ άλλους, η λέξη Τσιβδί είναι 
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μεσαιωνική κεντροευρωπαϊκή προφορά της λέξης Ιουδαίος και 
υπονοεί εβραϊκή συνοικία.

Μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από 
τους Σταυροφόρους και την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 
(1204), οι Φράγκοι Πρίγκηπες κατέλαβαν προοδευτικά την Πελο-
πόννησο, αφού απέκρουσαν τη θαρραλέα αντίσταση διαφόρων 
τοπικών αρχόντων ή συνθηκολόγησαν με κάποιους, με αντάλ-
λαγμα να διατηρήσουν τα παλιά τους προνόμια. Ο ανταγωνισμός 
των δύο εξουσιών, φραγκικής και βυζαντινής, ήταν μακροχρόνι-
ος και κατέληξε στην παρακμή και την εξαφάνιση του Φραγκι-
κού Πριγκηπάτου.

Από τις αρχές του 13ου αιώνα, το κέντρο βάρους της πολι-
τικής και εκκλησιαστικής εξουσίας, μετατοπίστηκε στη Βόρεια 
και Δυτική Πελοπόννησο, όπου δημιουργήθηκαν πολλά οικιστι-
κά κέντρα, στα οποία εγκαταστάθηκαν Εβραίοι.

Στα χρόνια του Βυζαντίου οι Εβραίοι ανέπτυξαν ιδιαίτερο 
δυναμισμό στο εμπόριο και τις τέχνες και επηρέασαν την καθημε-
ρινή ζωή και την πρόοδο της πόλης. Κατά τον 10ο αιώνα, αρκετοί 
μετοίκησαν στην Άρτα, όπου μαζί με Εβραίους από την Κόρινθο 
και τη Νικόπολη, συγκρότησαν την τοπική Κοινότητα (Ραφαήλ 
Φρεζή: Ψηφίδες Ιστορίας του Ελληνικού Εβραϊσμού (Βόλος 
2007), σ. 45). Ήσαν ανυποχώρητοι στα θρησκευτικά ζητήματα 
και μη αφομοιώσιμοι από την Ορθοδοξία. Παρότι ο Θεοδόσιος 
Β΄ κατήργησε την αρχιραββινεία (425 μ.Χ.) και οι αυτοκράτορες 
του 9ου και 10ου αιώνα προσπάθησαν να τους εκχριστιανίσουν, 
οι συνθήκες ζωής, δράσης και ασφάλειάς τους, ήσαν καλύτερες 
απ’ ότι στη Δύση. Δεν έλλειψαν βέβαια οι βίαιοι προσηλυτισμοί 
και οι διώξεις, ως τιμωρία, για περιπτώσεις πολιτικής ανυπακο-
ής και έλλειψης νομιμοφροσύνης προς τον Αυτοκράτορα. Όμως 
δεν υπάρχουν στοιχεία για προσηλυτισμούς και διώξεις Εβραί-
ων στην Πάτρα. Οι Εβραίοι των Πατρών δραστηριοποιούνταν ως 
τεχνίτες (πορφυροβάφοι, ιστουργοί, βαφείς, υαλουργοί), έμπο-
ροι (παραγωγοί και μεταπράτες) και γιατροί και ήσαν υποχρε-
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ωμένοι να πληρώνουν φόρο «κεφαλητίωνα», που ήταν οικογε-
νειακός φόρος, δεν εισπράττετο πάντοτε, δεν είχε ταμιευτικούς 
σκοπούς και μάλλον ήταν συμβολικής σημασίας, για να επιση-
μαίνεται η μειονεκτική θέση των υπόχρεων Εβραίων και άλλων 
υπηκόων της Αυτοκρατορίας, εντός του Χριστιανικού Κράτους 
στο οποίο κατοικούσαν. Κατά τον 9ο και κυρίως το 10ο αιώνα, η 
άνοδος της αστικής τάξης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, συνέ-
βαλε στην ανάπτυξη και των εβραϊκών Κοινοτήτων (Αφέντρας 
Μουτζάλη, Η Εβραϊκή Κοινότητα … σ. 78).

Στις 26 Μαρτίου 1429, ο Βυζαντινός στρατός μπήκε στην 
πόλη των Πατρών, από την «Εβραϊκή» πύλη, όπως αναφέρει στο 
«Χρονικό» του ο Γεωργ. Σφραντζής ή Φραντζής (Βιβ. Β΄ παρ. 
3, 4).

«3 … πρωΐας οὖν γενομένης συμβουλευθέντες τὶ ἄρα πραχθῇ, 
καὶ διακρίναντες ἵνα τὸ στρατόπεδον δράμῃ πρὸς τὸ αἰχμαλωτίσαι 
τοὺς ἔξω τῆς πόλεως οἰκοῦντας καὶ πᾶσαν τὴν τῶν Ἑβραίων οἴκη-
σιν, ὡς οὖν ἐφάνη εὔπρακτον διὰ πολλὰς αἰτίας, …

4 … ὡς δὲ ἐκείμεθα τῇ κς́  τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Μαρτίου μετὰ 
τὴν τοῦ μεγάλου σαββάτου ἀκολουθίαν ἤτοι τὴν θείαν μυσταγω-
γίαν, ἀριστήσαντες καθεζόμεθα ἐν τῇ παρεμβολῇ ἤτοι σκηνῇ τοῦ 
αὐθέντου ἡμῶν συνομιλοῦντες περὶ πολλῶν. ἰδοὺ ἄφνω τινὲς ὀλί-
γοι ἔφιπποι ἐξῆλθον τῆς πύλης τῆς καλουμένης Ἑβραϊκῆς ἤ τοῦ 
Ζευγαλατείου (οὕτω γὰρ ὠνομάζετο), καί ὡς ἐφάνησαν, διωχθέ-
ντες εἰσῆλθον διὰ τῆς τοῦ αἰγιαλοῦ πύλης …».

Ο Μακάριος Μελισσαίος, που πρόσθεσε το συγκεκριμέ-
νο χωρίο στο «Χρονικό» του Φραντζή, τον 16ο αιώνα, ονομάζει 
τη βορειοανατολική πύλη, απ’ όπου μπήκε ο στρατός στην πό-
λη, του «Ζευγαλατείου» και έτσι ονομαζόταν από τους Έλληνες, 
σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ενώ από τους Οθωμα-
νούς, ονομαζόταν «Εβραϊκή». Η αλλαγή αυτή πρέπει να συνδέ-
εται με τη μεγάλη μετοικεσία Εβραίων στην Πάτρα, περί τα τέ-
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λη του 15ου και τις αρχές του 16ου αιώνα, όταν έφυγαν από την 
Ισπανία, διωγμένοι από τον Φερδινάνδο και την Ισαβέλλα και 
εγκαταστάθηκαν βορειοανατολικά του κάστρου, όπου είχαν με-
τακινηθεί και κατοικούσαν και οι Εβραίοι των Πατρών.

Η ανάκτηση των Πατρών και της Ακρόπολης της πόλης από 
τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, κατέλυσε το, υπό την επικυριαρ-
χία του Πάπα, εκκλησιαστικό κράτος των Πατρών και οι Βενετοί 
μετέφεραν το εμπορικό κέντρο τους στη Ναύπακτο, που μέχρι 
τότε ήταν κυρίως κέντρο ζωεμπορίου. Η ευημερία και η οικονο-
μική ζωή των Πατρών κλονίσθηκαν και μεγάλο μέρος του πλη-
θυσμού μετοίκησε σιγά-σιγά προς τη βενετοκρατούμενη Ναύπα-
κτο. Μεταξύ αυτών ήσαν και αρκετοί Εβραίοι έμποροι.

Το 1430, οι Βυζαντινοί του Δεσποτάτου του Μορέως, αφού 
έκαμψαν και τις τελευταίες φραγκικές αντιστάσεις, επεξέτειναν 
την κυριαρχία τους σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μόνοι που διασώ-
θηκαν ήσαν οι Βενετοί, οι οποίοι, το 1408, είχαν υπογράψει συμ-
φωνία με το Λατίνο Αρχιεπίσκοπο των Πατρών, να αναλάβουν 
τη διακυβέρνηση της πόλης για πέντε χρόνια. Τελικά έμειναν 
μέχρι το 1419.

Οι Εβραίοι εξακολούθησαν να ζουν στην Πάτρα, υπό την 
εξουσία του Λατίνου Αρχιεπισκόπου και κατά τον 15ο αιώνα, 
όπως υποστηρίζει ο Ε. Gerland (Neue quellen … σσ. 211-216), 
στηριζόμενος σε δικαιοπρακτικά έγγραφα της εποχής, που δημο-
σίευσε. Είναι χαρακτηριστική η από 28 Απριλίου 1430 διαθήκη του 
Βαρθολομαίου Zane de Visnadelis de Triviso, κατοίκου Πατρών, 
με την οποία ρύθμισε εκκρεμότητα που είχε με τον Εβραίο (Iudei) 
Messula filio Mordahe, για ποσότητα σιδήρου, που είχε αποθη-
κεύσει στη Ναύπακτο (de ferro, quod habet in Neopato) και δια-
κανόνισε οφειλή του προς τον Εβραίο (Iudeo) Aron de Missael, 
με υπέρπυρα που ήσαν κατατεθιμένα στη Ναύπακτο, όπου ο Zane 
είχε στείλει διάφορα εμπορεύματα (κρασί, λάδι κ.λπ.).

Από τα δικαιοπρακτικά έγγραφα που δημοσίευσε ο 
Gerland, προκύπτει, ότι οι Εβραίοι των Πατρών είχαν συγγενι-
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κές σχέσεις και εμπορικές δοσοληψίες με ομοθρήσκους των, άλ-
λων περιοχών της Πελοποννήσου και της Ελλάδος (Μεθώνη, 
Ναύπακτο, Κέρκυρα κ.λπ.), ότι ασχολούνταν  και με αγροτικές 
εργασίες και ότι διέθεταν σημαντική κτηματική περιουσία, μέ-
σα στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της.

Ένας διακεκριμένος Εβραίος γιατρός, που έζησε στην Πά-
τρα εκείνη την περίοδο, ήταν ο Gillio de Leonessa, ο οποίος δι-
έθετε σημαντική περιουσία μέσα στην πόλη και στην ύπαιθρο. 
Πέθανε πιθανόν πριν το 1430 και στους ασθενείς του περιλαμβά-
νονταν, ο Neri Acciajuoli, o Pierre de Saint Superan, Πρίγκηπας 
της Αχαΐας και ο Carlo Tocco, Δούκας της Κεφαλονιάς (Ι. Χρυ-
σοστομίδου: Στιγμιότυπα πλούτου και φτώχειας στην Ελλάδα 
κατά τον 14ο – 15ο αιώνα μέσα από μαρτυρίες εγγράφων των 
βενετικών αρχείων, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου «Πλούσι-
οι και φτωχοί στην κοινωνία της ελληνοτουρκικής Ανατολής», 
επιμ. Χρύσα Μαλτέζου (Βενετία 1998), σ. 396 και σημ. 2. Και 
Άννας Λαμπροπούλου: Οι Εβραίοι στην Πελοπόννησο κατά 
την υστεροβυζαντινή περίοδο, σσ. 53-54, σημ. 27, στον τόμο 
«Ο Ελληνικός Εβραϊσμός», εκδ. Εταιρείας Σπουδών Νεοελλη-
νικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Πρακτικά Επιστημο-
νικού Συμποσίου, 1998).

Οι Ρωμανιώτες ή Ελληνοεβραίοι ήρθαν στην Ελλάδα κα-
τευθείαν από την Παλαιστίνη, πριν από τη γέννηση του Χριστού, 
για να αποφύγουν τους διωγμούς των Ρωμαίων. Οι Σεφαραδίτες 
ήρθαν στην Ελλάδα κυρίως από την Ισπανία, μετά το γνωστό Δι-
άταγμα του Φερδινάνδου και της Ισαβέλλας (1492) και από άλ-
λες νότιες χώρες, όπως η Κάτω Ιταλία, η Πορτογαλία και η Προ-
βηγκία. Όταν οι Σεφαραδίτες ήρθαν στην Ελλάδα, οι Ρωμανιώτες 
ήσαν πλήρως εξελληνισμένοι, πολλοί είχαν ελληνικά ονόματα και 
μόνο η διαφορετική θρησκεία και τα έθιμά τους, θύμιζαν τη δι-
αφορετική καταγωγή τους. Μετά την άφιξή τους, οι Σεφαραδί-
τες επηρέασαν το τοπικό εβραϊκό στοιχείο και τους Ασκεναζίμ, 
που προέρχονταν από την Κεντρική Ευρώπη, τους οποίους τε-
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λικά αφομοίωσαν, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί σε όλο τον ελ-
λαδικό χώρο, ενιαίος εβραϊκός πολιτισμός και γλώσσα (ladino).

Περί τα μέσα του 15ου αιώνα, δημιουργήθηκαν στην Κων-
σταντινούπολη τα πρώτα kahal, που ήσαν κάτι σαν τις ενορί-
ες και από τα τέλη του αιώνα, το μοντέλο αυτό οργάνωσης των 
εβραϊκών Κοινοτήτων, επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις, όπου 
εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες ή διωγμένοι Εβραίοι. Στις μικρές 
πόλεις υπήρχαν δύο ή τρία kahal, στις μέσου μεγέθους τέσσερα 
ή πέντε και στις μεγάλες, πάνω από είκοσι.

Τα kahal κάλυπταν όλες τις πλευρές της ζωής των μελών 
τους, τους παρείχαν θρησκευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες, κα-
θόριζαν τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις, ανάλογα με τη φορο-
δοτική ικανότητα κάθε υποχρέου και γενικά απέβλεπαν στο να 
τους εξασφαλίσουν ένα πλαίσιο εβραϊκής ζωής, κατά το δυνατόν 
πλησιέστερο προς αυτό που ζούσαν, πριν τη μετοίκησή τους. Κέ-
ντρο της ζωής τους ήταν η Συναγωγή, που εκτός από χώρος λα-
τρείας, χρησίμευε και για τη συνάθροιση του κοινού και τη λήψη 
αποφάσεων. Με την πάροδο του χρόνου, το στοιχείο της κατα-
γωγής, ως παράγων συνοχής των kahal, άρχισε να υποχωρεί και 
σιγά – σιγά έκαναν την εμφάνισή τους, κατά τον 18ο αιώνα, οι 
εβραϊκές Αδελφότητες και οι Συντεχνίες.

Τα διάφορα kahal θεσμοθετούσαν, είτε κοινούς, είτε ξεχω-
ριστούς Καταστατικούς Κανόνες καθένα και όριζαν «υπεύθυνους 
παραβάσεων», οι οποίοι είχαν αρμοδιότητα να εκδικάζουν διαφο-
ρές των μελών τους, για την τήρηση της αργίας του Σαββάτου, 
την τιμιότητα στο εμπόριο και τον έγγαμο βίο, τη χρηστότητα 
των ηθών και γενικά την τήρηση των καταστατικών κανόνων.

Τα εκτελεστικά όργανα (επόπτες, επιτηρητές και υπεύθυ-
νοι παραβάσεων), ρύθμιζαν τις οικονομικές, θρησκευτικές και 
κοινωνικές λειτουργίες των kahal και τα μέλη ήσαν υποχρεωμέ-
να να τα υπακούουν και να τηρούν τους Καταστατικούς Κανό-
νες που θεσμοθετούσαν, με κυρώσεις, ως επί το πλείστον, αφο-
ρισμό και απομόνωση.
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Τον 16ο αιώνα ήσαν εν χρήσει, στην οθωμανική αυτοκρα-
τορία, δύο τύποι οργάνωσης των εβραϊκών Κοινοτήτων. Ο «ιστα-
μπούλικος», που διακρίνετο για τη συγκεντρωτικότητά του και 
ο «σαλονικιώτικος», που εξασφάλιζε μεγάλο βαθμό αυτονομίας, 
στις σχέσεις κάθε kahal, με το σύνολο των kahal της πόλης. Κά-
θε kahal ήταν ελεύθερο να αποφασίσει αν ήθελε να προσχωρή-
σει στο γενικό Καταστατικό ή να παραμείνει αυτόνομο, αλλά τα 
μέλη του απαγορευόταν να το εγκαταλείψουν, για να ενταχθούν 
σε άλλο kahal.

Αυτός ο τύπος οργάνωσης ίσχυσε και στην Πάτρα, μέχρι τις 
αρχές του 17ου αιώνα. Κατά τον 16ο αιώνα υπήρχαν στην Πάτρα 
τέσσερα kahal. Το Ρωμανιώτικο, δύο Σιτσιλιάνικα και το Σεφα-
ραντί. Τα Σιτσιλιάνικα και το Σεφαραντί ασκούσαν μεγάλες πιέ-
σεις στο Ρωμανιώτικο, να ενωθεί μαζί τους και όλες οι αποφάσεις 
να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Οι Ρωμανιώτες όμως αρνού-
νταν, φοβούμενοι, επειδή ήσαν μειοψηφία. Η αδυναμία τους να 
συνεννοηθούν, απασχόλησε, κατά καιρούς, τους ραββίνους, οι 
οποίοι εξέφρασαν διάφορες απόψεις. Προκειμένου να δοθεί λύ-
ση, όλα τα kahal έστειλαν αντιπροσώπους στη Θεσσαλονίκη, για 
να ζητήσουν τη γνώμη των εκεί ραββίνων. Οι ραββίνοι της Θεσ-
σαλονίκης ζήτησαν, πριν αποφασίσουν, να τους διαβεβαιώσουν 
και οι δύο πλευρές, ότι θα αποδέχονταν την απόφασή τους. Οι 
αντιπρόσωποι των Σεφαραντί και των Σιτσιλιάνων αρνήθηκαν, 
ενώ οι Ρωμανιώτες δήλωσαν, «… εμείς επιθυμούμε κρίση σύμφω-
να με το Νόμο». Κατόπιν τούτου οι ραββίνοι της Θεσσαλονίκης 
αρνήθηκαν να αποφανθούν. Τότε ο Ρωμανιώτης απεσταλμένος 
εξεδήλωσε την πρόθεση να αποτανθεί στους ραββίνους της Κων-
σταντινούπολης, για να κρίνουν εκείνοι. Αλλά οι απεσταλμένοι 
της άλλης πλευράς τον εμπόδισαν διά της βίας. Όταν μπήκε στο 
πλοίο, έφεραν δύο γενίτσαρους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και 
τον τραυμάτισαν και κατόπιν τον οδήγησαν ενώπιον μη εβραϊκού 
δικαστηρίου. Εκεί μεθόδευσαν μία αντιδικία, κατά την οποία, ο 
Ρωμανιώτης απεσταλμένος χρωστούσε σε κάποιον ονόματι Ια-
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κώβ Ρίντα, πέντε χιλιάδες άσπρα και την οφειλή την επιβεβαί-
ωσαν δύο φίλοι του Ρίντα, που κατέθεσαν. Τελικά ο Ρωμανιώτης 
φυλακίσθηκε και αποφυλακίσθηκε μετά από τρεις ημέρες, αφού 
πλήρωσε το χρέος. Με τη μεθόδευση της αντιδικίας, επιδιώχθη-
κε από τους Σεφαραντί και τους Σιτσιλιάνους, να εμποδιστούν οι 
Ρωμανιώτες απεσταλμένοι να αποτανθούν στους ραββίνους της 
Κωνσταντινούπολης, όπου ήταν βέβαιο ότι θα δικαιώνονταν, για 
τις πιέσεις που δέχονταν από τα kahal των Σεφαραντί και των 
Σιτσιλιάνων.  Ήταν τέτοια δε η ένταση της αντιπαράθεσης, ώστε 
ο επιστάτης των kahal των Σεφαραντί και των Σιτσιλιάνων, δι-
ακήρυσσε στις αγορές και τα παζάρια, ότι θα είναι καταραμένος 
όποιος βοηθήσει τους Ρωμανιώτες. Τελικά ο ραββίνος Σαμου-
έλ Ντι Μεντίνα, κρίνοντας αντικειμενικά, δικαίωσε τους Ρωμα-
νιώτες, «…ότι το δίκιο με τους «κατοίκους» (Ρωμανιώτες) από δι-
άφορες πλευρές».

Κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, τα τέσσερα πατρι-
νά kahal συνεργάστηκαν και συγκρότησαν Συμβούλιο, αποτε-
λούμενο από δύο «υπεύθυνους παραβάσεων», από καθένα. Θέ-
σπισαν κοινό Καταστατικό Κανόνα, αλλά αυτός ίσχυσε μόνο για 
οκτώ χρόνια και κατόπιν καταργήθηκε, διότι οι Ρωμανιώτες, φο-
βούμενοι ότι οι αντιπρόσωποι των άλλων τριών kahal, θα επέ-
βαλαν πρόστιμα στα μέλη τους, διότι είχαν την πλειοψηφία και 
θα τους ζημίωναν, αρνήθηκαν να διορίσουν επόπτες, επιτηρη-
τές και «υπεύθυνους παραβάσεων» και αποφάνθηκαν, ότι μόνο 
εκείνοι θα επιβάλουν πρόστιμο και θα τιμωρούν τους παραβά-
τες, μέλη του δικού τους kahal, ενώ τα τρία άλλα kahal συνέχι-
σαν να είναι μαζί και να τηρούν τον παλιό Καταστατικό Κανόνα.

Οι διασπαστικές τάσεις που εκδηλώθηκαν στους εβραϊκούς 
πληθυσμούς, στα τέλη του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα, 
αύξησαν τον αριθμό των kahal και των ομάδων, αλλά δεν άμ-
βλυναν τη συνείδηση της κοινής καταγωγής και της ανάγκης να 
είναι ενωμένοι και να λειτουργούν από κοινού (Ιακώβ Σιμπή: 
Η Έννοια της Κοινότητας στους Εβραίους της Ελλάδας. Δο-
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μή και Λειτουργία της Εβραϊκής Κοινωνίας στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Διδακτορική Εργασία. Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο (2008), σσ. 117-118, 144-145, 156-158 και 251-257).

Μεγάλη μετοικεσία Εβραίων από την Ισπανία και την Πορ-
τογαλία, ένεκα των θρησκευτικών διωγμών που υπέστησαν από 
το Φερδινάνδο και την Ισαβέλλα, σημειώθηκε στα τέλη του 15ου 
αιώνα (1492) και στις αρχές του 16ου, οπότε η εβραϊκή Κοινό-
τητα Πατρών έφθασε στο απόγειό της και έγινε το κέντρο των 
Κοινοτήτων της πελοποννησιακής ενδοχώρας. Πολλοί Σεφαρα-
δίτες Εβραίοι βρήκαν καταφύγιο στην Πάτρα, αλλά και σε άλ-
λα εμπορικά κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, φέρνοντας 
μαζί τους, τη λαμπρή πνευματική τους καλλιέργεια, τη γλώσ-
σα τους (ladino), τον πολιτισμό της Αναγέννησης, την παράδο-
ση των μυστικιστών της Χερόνα, το πνεύμα πρωτοβουλίας, την 
αγάπη του κινδύνου, τις πολλαπλές και στέρεες τεχνικές τους 
γνώσεις, τις εκτεταμένες σχέσεις τους σε όλη τη γη και τις δια-
τροφικές συνήθειες της Σεβίλλης και του Τολέδο. Επίσης, έφε-
ραν πλούτη, υπό μορφή συναλλαγματικών, ράβδων χρυσού και 
κοσμημάτων, αργαλειούς κ.λπ. Λόγω του ότι διέθεταν ευρωπαϊ-
κή εμπορική πείρα, επεκράτησαν οικονομικά και εκτόπισαν τους 
υπόδουλους Έλληνες, από πολλούς κλάδους του εμπορίου, ενώ, 
λόγω δεξιότητας, αντιστάθηκαν με επιτυχία στον ανταγωνισμό 
των ντόπιων, στον τομέα της βιοτεχνίας.

Λίγο αργότερα εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα και Εβραίοι 
από την Απουλία και τη Σικελία. Κατά τον 16ο αιώνα, την εβρα-
ϊκή Κοινότητα των Πατρών την αποτελούσαν Ρωμανιώτες (ελ-
ληνόφωνοι), Σικελοί, Σεφαραδίτες (Ισπανοεβραίοι) και Ιταλιώ-
τες από την Απουλία.

Η πόλη προσέφερε στους Εβραίους κλίμα ανεκτικότητας 
και οικονομικής σταθερότητας, στα πλαίσια σχεδίου της οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας, για την ενίσχυση πόλεων που είχαν απο-
δυναμωθεί πληθυσμιακά, συνεπεία κατακτήσεων, πολέμων και 
επιδημιών. Η παρουσία τους γέμιζε τους δρόμους με τη δημιουρ-
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γικότητά τους, η οποία αναστέλετο από την Παρασκευή το από-
γευμα, μία ώρα πριν τη δύση του ηλίου, μέχρι το Σάββατο, κατά 
τη διάρκεια του «Σαμπάτ». Οι κατοικίες τους (Εβραιομαχαλάς), 
ήσαν στο Κάστρο, στην περιοχή Βλατερού–Αγιαλεξιώτισσας, εξ 
ου και η ονομασία της βορειοανατολικής πύλης του «Εβραϊκή». 
Κατά τα τέλη του 15ου αιώνα, αναφέρεται ότι ήκμασε στην Πά-
τρα, ο ραββίνος Δαυΐδ μπεν Χαΐμ Ακοέν, που καταγόταν από την 
Κέρκυρα και η επιρροή του έφθανε σε όλη την Ανατολή, μέχρι την 
Ιταλία (Στεφ. Θωμόπουλου: Ιστορία της πόλεως Πατρών από 
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι το 1821, β΄ εκδ., επιμέλεια Κώστα 
Ν. Τριανταφύλλου (Πάτραι 1950), σ. 432).

Περί τα τέλη του 1580, οι Εβραίοι των Πατρών έφθασαν 
τους 1.500, δηλαδή ήσαν περίπου το 1/3 του πληθυσμού της πό-
λης, στην οποία λειτουργούσαν τέσσερες Συναγωγές. Η μία ήταν 
των αυτοχθόνων Ρωμανιωτών (Γρέγων) Εβραίων (ελληνική), ενώ 
οι Ισπανοεβραίοι (Σεφαραδίμ) και οι Εβραίοι της Βόρειας Ευρώ-
πης (Ασκεναζίμ), διατηρούσαν ανεξάρτητους χώρους λατρείας. 
Η μεγαλύτερη Συναγωγή ήταν στο 11ο οικοδομικό τετράγωνο 
της Άνω πόλης (Γερμανού – Λόντου – Παντοκράτορος).

Στις Συναγωγές αυτές υπηρέτησαν φωτισμένοι ραββίνοι οι, 
Χασδάϊ, Μωϋσής Γκαμπάϊ, Ιωσήφ Γκαμπάϊ και οι διάσημοι ραβ-
βίνοι, Σαδίκ Φιρμόν, ο οποίος μετέφρασε στην ισπανική γλώσσα 
το θρησκευτικό σύγγραμμα «Χαβάθ Αλεβαθώθ» («Υποχρεώσεις 
της καρδίας») και Μαϊρ Σεμτώβ (Μελαμέθ), ο οποίος συνέγρα-
ψε τα, «Μισπάτ Σέδεκ» (Δικαιοσύνη ακριβής) και «Διβρέ Γιεμέ 
Γισραέλ Μπετογαρμά» (Ιστορία των Ισραηλιτών της Τουρκίας).

Με τις Συναγωγές συνδέονταν Σχολές, όπου ραββίνοι και 
μυστικισταί, μελετούσαν και δίδασκαν την παράδοση του Εβραϊ-
σμού της Ιβηρικής Χερσονήσου, για το μωσαϊκό νόμο, την ηθική, 
τα ήθη και την ιστορία των Εβραίων, δηλαδή την προφορική δι-
δασκαλία του Μωϋσή, που παραδίδετο από γενηά σε γενηά και 
οι ραββίνοι την κωδικοποίησαν σε γραπτό κείμενο, το Talmud. 
Επίσης μελετούσαν και δίδασκαν και τη μυστικιστική εβραϊκή 
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παράδοση Kabbalah, που οι απόκρυφες «αλήθειες» της και οι 
μαγικές συνταγές της, θεωρείται ότι παραδόθηκαν «εξ αποκαλύ-
ψεως». Οι «αλήθειες» και οι συνταγές αυτές βρήκαν την πιο συ-
ναρπαστική διατύπωσή τους, σ’ ένα κείμενο του τέλους του 13ου 
αιώνα, το Ζόχαρ, το οποίο έμελε να λειτουργήσει ως στήριγμα 
και σημείο αναφοράς για τις ιουδαϊκές θεοσοφίες των επερχόμε-
νων αιώνων. Από τον 15ο αιώνα, η παραγωγή της καββαλιστι-
κής γραμματολογίας ήταν τεράστια, τόσο στην Ισπανία, μέχρι 
την απέλαση των Εβραίων, όσο και στην Ιταλία και την Εγγύς 
Ανατολή και ήταν προσανατολισμένη, με συγκρατημένο τρόπο, 
στη συστηματοποίηση και την εκλαϊκευση του Ζόχαρ, την επε-
ξεργασία των «αληθειών» που περιείχε και τη συμφιλίωση της 
Kabbalah με τη φιλοσοφία.

Οι ραββίνοι των Πατρών της εποχής εκείνης ήσαν ιδιαίτε-
ρα ονομαστοί για τη μόρφωσή τους και η φήμη τους είχε φθά-
σει σ’ όλες τις εβραϊκές παροικίες της Οθωμανικής Ανατολής. Εξ 
ου και η φράση «Ραμπανέ Πατράς» (Ραββίνοι Πατρών), που έλε-
γαν με περηφάνια και εκτίμηση οι Εβραίοι των Πατρών, για τους 
πνευματικούς ταγούς τους.

Όμως, οι αυτόχθονες Εβραίοι (Ρωμανιώτες), δεν είδαν με 
καλό μάτι την εγκατάσταση των Σεφαραντί και η συνύπαρξή 
τους στον ίδιο χώρο, προκάλεσε τριβές. Αποκαλούσαν τους Ρω-
μανιώτες «Έλληνες» και οι Ρωμανιώτες θίχτηκαν από αυτή την 
επονομασία και ζήτησαν την τιμωρία τους. Οι Σεφαραντί προ-
σπάθησαν να υπερισχύσουν και να επιβάλουν το δικό τους Τυ-
πικό προσευχής και μάλιστα στο τυπικό προσευχής των Σεφα-
ραντί των Πατρών, ορίζετο, «… να μη μπορεί κανένα μέλος από 
τις κοινότητες (των Σιτσιλιάνων και των Σεφαραντί) να προσεύ-
χεται μόνιμα στη συναγωγή των Γρέγων». Δηλαδή εμποδίζονταν 
τα μέλη των Ιερών kahal Σεφαράντ και Σιτσίλια, να ενταχθούν 
στο Ιερό kahal των ντόπιων Εβραίων (Ρωμανιώτικο). Λόγω του 
ότι οι Σεφαραντί ήσαν η πλειοψηφία και η προσευχή τους θεω-
ρείτο πιο καθαρή και πιο γλυκιά, το Tυπικό προσευχής τους κυρι-
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άρχησε πολύ νωρίς στα άλλα Tυπικά και οι περισσότεροι Εβραίοι 
εγκατέλειψαν τα έθιμά τους και αποδέχθηκαν τα έθιμα των Σεφα-
ραντί (Ιακώβ Σιμπή: Η Έννοια της Κοινότητας … σσ. 143-144).

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, εφαρμόζοντας το Κοράνι, δι-
ατηρούσε ένα διαθρησκευτικό σύστημα, στις οικογενειακές σχέ-
σεις των αλλοθρήσκων υπηκόων της, διότι η εφαρμογή του Ιερού 
Νόμου σε άπιστους, δεν ήταν νοητή. Έτσι, επέτρεψε και στους 
Εβραίους την επίλυση των οικογενειακών διαφορών τους, με βά-
ση το δικό τους Δίκαιο, από τα Ιουδαϊκά Πνευματικά Δικαστήρια. 
Μετά το 16ο αιώνα ίσχυσε, ως πηγή του Ιερού Ιουδαϊκού Νόμου, 
ο Ραββινικός Κώδικας «Σουλχάν Αρούχ» (1554 μ.Χ.), που αποτε-
λεί επεξεργασία του Εβραϊκού Δικαίου, από το ραββίνο Ιωσήφ 
Καρό. Η κωδικοποίηση αυτή δεν συνέβαλε στην ανανέωση του 
αρχαίου Εβραϊκού Δικαίου, το οποίο μέχρι τότε εξελισσόταν και 
προσαρμοζόταν στις συνθήκες κάθε εποχής, αλλά περιέλαβε και 
απαρχαιωμένους θεσμούς, οι οποίοι είχαν απαλειφθεί από τη συ-
νείδηση των ανθρώπων.

Το 1532 ο συμμαχικός στόλος του Καρόλου Ε΄ και του Πά-
πα, με ναύαρχο το Γενουάτη Andrea Doria, κατέλαβε την Κο-
ρώνη και προσωρινά την Πάτρα και το Ρίον. Μεγάλη αναταραχή 
προξένησε στην περιοχή, τον ίδιο χρόνο και η έξοδος του τουρ-
κικού στόλου στο Ιόνιο πέλαγος. Η κατάσταση που δημιουργή-
θηκε ευνόησε την πειρατεία και προκάλεσε πολλά προβλήματα 
μεταξύ των πειρατών και του νέου στόλου κατοχής (Αλεξ. Κρα-
ντονέλλη: Ιστορία της πειρατείας στους πρώτους χρόνους της 
Τουρκοκρατίας (1390-1538) (Αθήνα 1985), σ. 187). Σύμφωνα 
με το «Βραχύ Χρονικό», το 1532 ο Andrea Doria, «εἰς τάς γ́  τοῦ 
ὀκτωβρίου ἦλθεν εἰς τὴν Παλαιὰν Πάτραν ἡμέρα τετράδι, μὲ τὴν 
ἀρμάδα καὶ ἐκούρσευσε τὰ ἒξω τῆς χώρας, μικροὺς καὶ μεγάλους … 
καὶ τὰ ἄλλα εἴ τις ηὗρε μέσα στὸ κάστρο τὰ ἐπῆρε καὶ τοὺς ἑβραί-
ους τοὺς ἐπώλησε εἰς τὴν Ζάκυνθον διὰ φλουρία χιλιάδες τέσσα-
ρες …». Λεηλατήθηκαν όλα τα σπίτια της πόλης, δηλαδή και των 
Ελλήνων και των Τούρκων και των Εβραίων και αιχμαλωτίστη-
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καν πολλοί Εβραίοι. Οι δεκαπέντε πλουσιότεροι από αυτούς απε-
λευθερώθηκαν με χρήματα που έστειλαν ομόθρησκοί τους από 
τη Θεσσαλονίκη, για να δοθούν ως λύτρα (Αλεξ. Κραντονέλλη: 
Ιστορία της πειρατείας … σ. 188 και σημ. 105. Και Στεφ. Θω-
μόπουλου: Ιστορία … σ. 410). Ένας Εβραίος από την Πάτρα, ο 
αρχιμάστορας Μ. Λουμπαρδάρης, συνελήφθη από τους πειρα-
τές και έγινε σκλάβος μαζί με τα παιδιά του και τη μάνα του. Ο 
Andrea Doria, αναγνωρίζοντας την αξία του, τον απελευθέρω-
σε και ο Καδής των Πατρών ζήτησε εγγράφως, από τον Προβλε-
πτή Ζακύνθου, να απελευθερώσει την οικογένειά του, που βρι-
σκόταν στη Ζάκυνθο.

Η λεηλασία των Πατρών από τον Andrea Doria, ίσως συν-
δέεται με μαρτυρία, ότι στις αρχές του 16ου αιώνα, Εβραίοι από 
την Πάτρα, εγκαταστάθηκαν στη Ζάκυνθο (Ντίνου Κονόμου: 
Ζακυνθινά Χρονικά (1485-1953), (Αθήνα, 1970), σ. 184).

Ο μεγάλος Ισπανός λόγιος David B. Solomon Vital, μετά 
το διωγμό του, πήγε με τους ομοφίλους του στην Πάτρα, όπου 
ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίων, μέχρι το 1532. Γνωστό εί-
ναι το βιβλίο του «Keter Torah», που εκδόθηκε το 1536 στην Πό-
λη. Όταν ο Andrea Doria επιτέθηκε και καταλήστεψε την Πά-
τρα (1532) και συνέλαβε τους Εβραίους τους οποίους πούλησε 
στη Ζάκυνθο, μερικοί πατρινοί Εβραίοι, μεταξύ των οποίων ήταν 
και ο David B. Solomon Vital, κατόρθωσαν να σωθούν και να 
πάνε στην Άρτα. Ο Vital έμεινε στην Άρτα μέχρι το θάνατό του 
(1536), όπου δίδαξε και συνεργάσθηκε με επιφανείς Ρωμανιώ-
τες Εβραίους. Οι υπόλοιποι πατρινοί Εβραίοι που είχαν καταφύ-
γει στην Άρτα, περίπου οκτώ, μόλις πέρασε ο κίνδυνος, επέστρε-
ψαν στην Πάτρα (Κων. Τσιλιγιάννη: Η Εβραϊκή Κοινότητα … 
σ. 20 σημ. 76, 77 και 78).

Για δεύτερη φορά εκδιώχθηκαν Εβραίοι από την Πάτρα και 
πήγαν στην Άρτα το 1561, αλλά συγκρούσθηκαν με τους παλιούς 
αρτινούς ομοεθνείς τους, για φορολογικά θέματα, με συνέπεια 
να τους φυλακίσει ο Τούρκος διοικητής. Αποφυλακίστηκαν αφού 
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κατέβαλαν πρόστιμο 2.000 φλορίνια. Στην Άρτα, κατά την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας, οι περισσότεροι Εβραίοι ήσαν από την 
Ιταλία, κυρίως από την Απουλία, ενώ οι Ρωμανιώτες αποτελού-
σαν μικρή μειοψηφία (Κων. Α. Τσιλιγιάννη: Η Εβραϊκή Κοινό-
τητα … σ. 9 σημ. 6 και σ. 12).

Κατά τον 17ο αιώνα, η εβραϊκή παροικία των Πατρών έφθα-
σε σε μεγάλη ακμή, ιδίως πνευματική και μάλιστα πραγματοποι-
ήθηκε στην πόλη το «Μεταρρυθμιστικό Ισραηλιτικό Συνέδριο», 
το οποίο ήταν πολύ σημαντικό θρησκευτικό γεγονός. Στο Συνέ-
δριο κωδικοποιήθηκαν τα «έθιμα των Πατρών» (Μεναγέ ή Μη-
ναγίμ Πατράς) και με τον «Χαχμέ Πατράς», δηλαδή τον Ισραηλι-
τικό νομοθετικό Κώδικα που συντάχθηκε, συμμορφώθηκαν όλες 
οι Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδος. Στην πυρκαϊά της Συ-
ναγωγής της Χαλκίδας το 1846, κάηκε αντίγραφο του Κώδικα 
του Μεταρρυθμιστικού Συνεδρίου (Μποχώρ Φόρνη: Ισραηλι-
τική Επιθεώρησις Αθηνών, τομ. ά  (1912), φυλαδ. 7-9. Και Στ. 
Θωμόπουλου: Ιστορία … σσ. 432-433).

Ο χάρτης της εγκατάστασης των Εβραίων, κατά τον 17ο αι-
ώνα, δεν ήταν σταθερός και μόνιμος. Οι οικονομικές δυσκολίες 
και η άνθιση καινούργιων βιομηχανικών και εμπορικών κέντρων, 
οδήγησαν ομάδες Εβραίων και μεμονωμένα άτομα, να μετακινη-
θούν μέσα στην επικράτεια της Aυτοκρατορίας ή έξω από αυτή. 
Η εσωτερική μετανάστευση άρχισε προς το τέλος του 16ου αιώ-
να και συνεχίστηκε μέχρι το πρώτο τέταρτο του 17ου. Οι εβραϊκοί 
πληθυσμοί, που διακρίνονταν για την ευκινησία τους και την ευαι-
σθησία τους στις αλλαγές, βιάστηκαν να μετακομίσουν σε ασφα-
λή μέρη, όπου οι ευκαιρίες βιοπορισμού ήσαν περισσότερες. Συ-
χνά μετανάστευαν πρώτα οι άνδρες και μετά την έστω και μερική 
αποκατάστασή τους, έφερναν και τις οικογένειές τους. Η πλειο-
ψηφία των μεταναστών ήσαν εργάτες και χειρόνακτες, οι οποίοι 
περιπλανιόντουσαν ψάχνοντας για εργασία. Ο πιο συνήθης προ-
ορισμός μετανάστευσης, ήσαν οι μεγάλες πόλεις, διότι προσέφε-
ραν στους Εβραίους κοινοτικές υποδομές, προσωπική ασφάλεια 
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και οικονομικές δυνατότητες. Μεταξύ των ντόπιων και των μετα-
ναστών, πολλές φορές προκλήθηκαν εντάσεις, λόγω πολιτιστικών 
διαφορών ή διαφορετικών οικονομικών συμφερόντων. Μία σοβα-
ρή αιτία ήταν η άρνηση των μεταναστών να πληρώσουν φόρους, 
υποστηρίζοντας ότι είναι προσωρινοί. Όμως οι ντόπιοι επέμεναν, 
διότι η τοπική εξουσία τους επιβάρυνε με πρόσθετους φόρους, λό-
γω αύξησης του πληθυσμού, συνεπεία της μετανάστευσης. Όταν 
δεν κατόρθωναν να επιλύσουν τη διαφωνία τους με ειρηνικά μέ-
σα, κατέφευγαν στα δικαστήρια του κράτους. Υπάρχουν μαρτυ-
ρίες για ανάλογη διαφωνία Εβραίων από την Πάτρα, που μετα-
νάστευσαν στη Λάρισα, με τους ντόπιους. Επίσης, τη δεκαετία 
1680, εκδηλώθηκε αντιπαράθεση, λόγω διαφορετικών παραδό-
σεων, μεταξύ της Κοινότητας της Λάρισας και των προσφύγων 
από την Πάτρα (Ιακώβ Σιμπή: Η Έννοια της Κοινότητας … σσ. 
81 επ., ιδίως σ. 90 σημ. 158 και σ. 92 σημ. 162).

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών υπάρχει μία συλλογή 
εγγράφων, από τα κρατικά αρχεία της Βενετίας, που σχετίζεται 
με την Ιστορία των Πατρών, γνωστή ως «Κώδικας Μέρτζιου». 
Ο τόμος αυτός συγκροτήθηκε από τον ηπειρώτη λόγιο Κων. 
Μέρτζιο, που ήταν εγκατεστημένος στη Βενετία και με τη με-
σολάβηση του φίλου του Κων. Τριανταφύλλου, δωρήθηκε στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, τον Ιούλιο 1957. Το 2010 δημο-
σιεύθηκε μετάφραση των εγγράφων του «Κώδικα Μέρτζιου», 
από τα ιταλικά, στα οποία είναι συντεταγμένα, στα ελληνικά. 
Τη μετάφραση έκαμε ο Απόστολος Κουρουπάκης, με τη συ-
νεργασία του συμπολίτη παλαιογράφου Αγαμέμνονα Τσελίκα. 
Τα έγγραφα του «Κώδικα Μέρτζιου» εκτείνονται χρονολογικά 
από το 1595 μέχρι το 1794 και υπάρχουν σ’ αυτά πολλές ανα-
φορές στους Εβραίους.

Το Βενετικό κράτος αντιμετώπισε θετικά τις εβραϊκές Κοι-
νότητες που υπήρχαν στις κτήσεις του, με απώτερο σκοπό τη 
συστηματική εκμετάλλευση των εβραϊκών κεφαλαίων, τη φο-
ρολόγησή τους και τη συμβολή τους, μέσω των ποικίλων επαγ-
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γελματικών δραστηριοτήτων τους, στη γενικότερη ανάπτυξη 
των τοπικών αστικών κέντρων.

Λόγω της σημασίας τους, παραθέτουμε κατά σειρά, εν πε-
ριλήψει, τα βενετικά έγγραφα του «Κώδικα Μέρτζιου», που αφο-
ρούν Εβραίους.

Το υπ’ αριθ. 1 έγγραφο (έκθεση) αναφέρεται στην κατάληψη 
και τη λεηλασία των Πατρών το 1595, από το στόλο του βασιληά 
της Ισπανίας, του Πάπα και των άλλων Χριστιανών βασιλέων, 
που αποτελείτο από εκατόν εξήντα ιστιοφόρα και δύο μεγάλες 
γαλέρες και στη θανάτωση πολλών Εβραίων, Τούρκων και Άγ-
γλων, χωρίς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, να ενοχλήσουν 
άλλους χριστιανούς. Σκοπός του ηνωμένου στόλου ήταν να υπε-
ρισχύσουν του τουρκικού, ο οποίος παρέμενε άοπλος και απομο-
νωμένος στο λιμάνι του Ναβαρίνου. Στην έκθεση που έστειλε ο 
Βάϊλος Marco Venier στο Δόγη και φέρει ημερομηνία 12 Οκτω-
βρίου 1595, γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά και στον Τελώνη του 
Μορέα Γιαννούλη Σκάρβολη, ο οποίος χαρακτηρίζεται μοχθη-
ρός άνθρωπος, χειρότερος από Τούρκο και Εβραίο. Η σύγκριση 
αυτή, που προέρχεται από χριστιανό, αναδεικνύει τα αισθήματα 
που έτρεφαν κατά των Τούρκων και των Εβραίων, τους οποίους 
αντιμετώπιζαν το ίδιο απαξιωτικά.

Σε έκθεση που συντάχθηκε στη Ζάκυνθο στις 2 Απριλίου 
1638 (αριθ. 157), αναφέρεται ότι οι οικογένειες των Εβραίων εκεί, 
ήσαν εξήντα, ότι ορισμένοι εμπορεύονταν σταφίδα και λάδι, ότι 
άλλοι είχαν καταστήματα και ότι μερικοί εμπορεύονταν με τον 
Μορηά. Μαρτυρείται, ότι το 1637, ραββίνος στη Ζάκυνθο ήταν 
ο Σαμί Γεζονά από την Πάτρα.

Σε άλλη έκθεση (18 Ιανουαρίου 1640) (αριθ. 166), σχετικά με 
την τιμή της σταφίδας, σημειώνεται ότι η τιμή εκείνη την ημέρα 
ήταν δεκαοκτώ ρεάλια το μιλιάρο και ότι στην ίδια τιμή αγόρα-
ζε τη σταφίδα ένας απεσταλμένος Άγγλων σταφιδεμπόρων και 
οι Εβραίοι και οι Φλαμανδοί.

Πολλές εκθέσεις αναφέρονται σε τελωνειακά και άλλα ζη-
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τήματα και γίνεται μνεία των κατοίκων των Πατρών ή της Ζα-
κύνθου, ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους (Αθηναίοι, Μορα-
ΐτες) ή με την εθνικότητά τους (Εβραίοι, Τούρκοι). Οι αναφορές 
στους Εβραίους είναι συχνές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι απο-
τελούσαν υπολογήσιμους οικονομικούς και εμπορικούς παράγο-
ντες στην Πάτρα και τη Ζάκυνθο.

Τον Μάρτιο 1675 κυκλοφόρησαν στη Ζάκυνθο κάλπικα τσε-
κίνια και το γεγονός αυτό αναστάτωσε την αγορά και προκάλεσε 
ταραχές. Από έκθεσή του Προβλεπτή Bernardo Navagier, με ημε-
ρομηνία 26 Μαρτίου 1675 (αριθ. 382), πληροφορούμεθα ότι προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί και να ξεριζωθεί το κακό, εκδόθηκε 
διαταγή να συλληφθούν οι Εβραίοι χρυσοχόοι, Moise Ceri, Frein 
Romano ποτέ Menahen και Haim Romano, οι οποίοι θεωρήθη-
καν αυτουργοί της διασποράς των κάλπικων νομισμάτων. Όμως 
δεν βρέθηκαν στη Ζάκυνθο, αλλά στην Πάτρα και με τη βοήθεια 
του βενετού Προξένου Domenico Andrea Franceschi, συνελή-
φθησαν. Με την άδεια του Πασά και των Αγάδων των Πατρών, ο 
εκεί βενετός Πρόξενος ετοιμαζόταν να τους στείλει στη Ζάκυν-
θο, αλλά η μεταγωγή τους εμποδίστηκε από τον Καδή της Πά-
τρας και της Γαστούνης, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρε-
ται στο έγγραφο, χρηματίστηκε από την κοινότητα των Εβραίων, 
με μεγάλο ποσόν και ανήρεσε την αρχική απόφασή του, να τους 
στείλει στη Ζάκυνθο. Παρά ταύτα δεν τους απελευθέρωσε, αλ-
λά ανέμενε διαταγές από την Πύλη. Από την πλευρά του, ο Προ-
βλεπτής Ζακύνθου, ενημέρωσε τον Εξοχότατο Βάϊλο στην Κων-
σταντινούπολη, να πείσει την Πύλη να διατάξει τη μεταγωγή τους 
στη Ζάκυνθο. Πράγματι, στην επόμενη έκθεση (16 Αυγούστου 
1675) (αριθ. 383), αναφέρεται ότι ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες και 
ότι οι τρεις Εβραίοι κιβδηλοποιοί μεταφέρθηκαν από τις φυλακές 
των Πατρών στις φυλακές Ζακύνθου και ότι προχωρούν οι δικα-
στικές διαδικασίες.

Σε άλλη έκθεσή του, με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 1677 
(αριθ. 389), ο βενετός Πρόξενος στην Πάτρα Franceschi, ζη-
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τάει να του πληρώσουν τα πεντακόσια είκοσι ρεάλια που δα-
πάνησε για την κράτηση (retenzione) των τριών Εβραίων κι-
βδηλοποιών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση με ημερομηνία 27 Απρι-
λίου 1709, του Γενικού Προβλεπτή Aluise Mocenigo προς το Δό-
γη (αριθ. 528), που εστάλη από το Ναύπλιο, στην οποία περιέ-
χονται σημαντικές πληροφορίες για το εμπόριο, την παραγωγή, 
τους δασμούς και τις τιμές διαφόρων προϊόντων και για την ισο-
τιμία του βενετικού χρυσού νομίσματος (τσεκίνι). Άλλοι έμποροι 
ζητούσαν την ανατίμησή του και άλλοι την υποτίμησή του, προ-
φανώς ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Στο έγγραφο γίνεται 
ειδική μνεία στους Εβραίους εμπόρους, οι οποίοι, μαζί με εμπό-
ρους ιταλικών κρατών και έναν Γάλλο, όπως αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά, υποστήριζαν ότι δεν είναι συμφέρον να αυξηθεί η 
αξία του τσεκινιού.

Σε επιστολή με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 1716, του Γενι-
κού Προβλεπτή προς το Δόγη (αριθ. 583), υπάρχει κατάθεση κά-
ποιου Βασίλη Μουτσούνη από τα Ιωάννινα, στην οποία, μετα-
ξύ άλλων, γίνεται λόγος και για κάποια περιοχή των Πατρών, 
όπου οι περισσότεροι κάτοικοι ήσαν Εβραίοι από τη Λάρισα. Εί-
ναι γνωστό ότι μετά την αποκατάσταση της τουρκικής κυριαρ-
χίας (Σεπτέμβριος 1715), σημαντικός αριθμός Εβραίων μετοίκη-
σε από τη Λάρισα και προφανώς εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα, 
στην ίδια περιοχή.

Από έκθεση του βενετού Προξένου στην Πάτρα Ευαγγε-
λιστή Πυλαρινού προς τον Βάϊλο, με ημερομηνία 1 Μαΐου 1725 
(αριθ. 592), πληροφορούμεθα ότι στις 19 Απριλίου, σε μία κοι-
λάδα μεταξύ Πατρών και Βοστίτσας, μία πειρατική βάρκα, επι-
τέθηκε σε ομάδα ταξιδιωτών και έχασε επί τόπου τη ζωή του ο 
Εβραίος Δραγουμάνος του Γάλλου Υποπροξένου και το μουλάρι 
που κουβαλούσε τις αποσκευές του και τραυματίστηκε σοβαρά 
και υπέκυψε μετά από λίγες ημέρες, ένας από τους σημαντικώτε-
ρους Αγάδες της περιοχής, ονόματι Σουλεϊμάν. Το επεισόδιο αυ-
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τό αναστάτωσε το Μοριά και τη Ρούμελη και κινητοποίησε τουρ-
κικές δυνάμεις, για τη σύλληψη των δραστών.

Τέλος, σε επιστολή του βενετού Προξένου στην Πάτρα Με-
σαλά προς το Βάϊλο Francesco Foscari (αριθ. 662), με ημερομη-
νία 30 Ιανουαρίου 1759 (νέο ημερολόγιο, βενετικό έτος), δηλαδή 
1760, γίνεται εκτενής λόγος για τον Ανδρούτσο Λόντο, για τον 
οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι μπλέκεται σε απάτες και 
αγυρτείες, από τις οποίες πάντοτε ωφελείται, ότι παρά τις προ-
τροπές, συνεχίζει την ίδια τακτική και ότι είναι πολύ πιθανό να 
διαπράξει απάτες και με τους Εβραίους σαράφηδες, οι οποίοι τον 
θεωρούν δανειστή τους και συνεργάζεται οικονομικά μαζί τους, 
σε πληρωμές λογαριασμών.

Κατά τον 16ο αιώνα, η Πάτρα, παρά τα γενικότερα προ-
βλήματα της περιοχής, παρουσίαζε αξιοσημείωτη εμπορική κίνη-
ση και οι Τούρκοι, συνεπείς στις θρησκευτικές τους παραδόσεις, 
προστάτευαν τους εμπορευόμενους υπηκόους των, Εβραίους και 
Έλληνες, διότι σύμφωνα με το Μωάμεθ, «Ὅποιος κερδίζει χρήμα-
τα εὐχαριστεῖ τὸν Θεόν» (Αφέντρας Μουτζάλη: Η Εβραϊκή Κοι-
νότητα … σ. 83).

Ο Εβραίος Σαμπετάϊ Βίνος, κάτοικος Ζακύνθου, το 1600, 
συνδέθηκε αισθηματικά με τη Μαρία Αντωνίου Πατρινού, από 
την Πάτρα. Ο πατέρας της ήταν ένας πολύ φτωχός εργάτης και 
μόλις πληροφορήθηκε για το αίσθημα της κόρης του, σκέφτη-
κε να φύγει από τη Ζάκυνθο και να επιστρέψει οικογενειακώς 
στην Πάτρα. Όμως, μετά από λίγες μέρες αναγκάσθηκε να πάει 
σε κάποιο άλλο μέρος, για να εργασθεί και μετά από δύο μήνες 
επανήλθε στη Ζάκυνθο. Η Μαρία αγνοούσε πού ήταν ο πατέρας 
της. Μετά τρεις μήνες βρέθηκε ένα νεκρό σώμα, που έφερε πολ-
λά και βαθειά τραύματα, το οποίο στην αρχή φάνηκε ότι ανήκε 
σε κάποιο νέο, αλλά τελικά διαπιστώθηκε ότι ανήκε σε νέα κο-
πέλα. Οι Αρχές ανακάλυψαν ότι η Μαρία πήγε στη Ζάκυνθο για 
να συναντήσει τον Εβραίο εραστή της, φορώντας ανδρικά ρού-
χα και φονεύθηκε από τον οργισμένο πατέρα της, ο οποίος, με-
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τά από λίγες μέρες, βρέθηκε πνιγμένος στη θέση Κρύο Νερό. Ο 
Σαμπετάϊ μόλις έμαθε τι έγινε, υποσχέθηκε να δίνει κάθε μήνα 
οκτώ δουκάτα στη χήρα και τα δύο ανήλικα παιδιά της (Σπυρί-
δωνος δε Βιάζη: Η Εβραϊκή Κοινότης Ζακύνθου επί Ενετοκρα-
τίας, Παρνασσός ΙΔ́  (1891), σ. 733).

Στην «Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά» (τόμ. 1961, σσ. 
181-182), ο Κων. Τριανταφύλλου δημοσίευσε ένα πατρινό δη-
μοτικό τραγούδι της ά  Τουρκοκρατίας (ιστ΄ αιώνας), που ανα-
φέρεται στο αίσθημα ενός νεαρού πατρινού με μία εβραιοπούλα. 
Η παλαιότερη γνωστή αναφορά στο στιχούργημα αυτό, είναι του 
Μποχώρ Φόρνη, Εβραίου από τη Χαλκίδα, ο οποίος το δημοσί-
ευσε το 1925. Εν συνεχεία δημοσιεύθηκε από το Στ. Θωμόπου-
λο (Ιστορία … σ. 436 σημ. 2).

Ηπειρώτικη παραλλαγή του στιχουργήματος, την οποία 
βρήκε να σώζεται στην Ήπειρο, δημοσίευσε στην «Ηπειρωτι-
κή Εστία» (τχ. Απριλίου 1960, σ. 313), ο δημοδιδάσκαλος Στ. 
Μπέττης. Η παραλλαγή αυτή δεν έχει ουσιαστικές διαφορές με 
το κείμενο Φόρνη, που δημοσιεύθηκε από το Θωμόπουλο. Στην 
παρουσίαση του Μποχώρ Φόρνη, στον πρώτο στίχο αναφέρε-
ται, «της Πάτρας το τραγούδι» και στην ηπειρωτική παραλλαγή 
αρχίζει «Τὸ μάθαταν τὶ γίνηκε σ’ αὐτὴν τὴν Παληοπάτρα;». Συ-
νεπώς πρέπει να πρόκειται για πραγματικό γεγονός, που συνέ-
βη στην Πάτρα και ορθώς προσγράφεται στα πατρινά δημοτι-
κά τραγούδια.

Παραθέτουμε το κείμενο του δημοτικού τραγουδιού, όπως 
δημοσιεύθηκε από το Θωμόπουλο:

Γιὰ φρογκασθῆτε νὰ σὰς πῶ τῆς Πάτρας τὸ τραγούδι.
Χριστόδουλος ἀγάπησε κόρη Ὀβριοπούλα,
τὴν ἀγαπάει, τὸν ἀγαπάει, τὴν θέλει καὶ τὸν θέλει.
- Σὰ μ’ ἀγαπάς, Χριστόδουλε, ἔλα Σαββάτο βράδι
πού εἶν’ ὁ μπαμπάς μ’ στὸ Συναγώγι, μαμά μου στὸ χαμάμι.
Χριστόδουλος παράκουσε καὶ πάει Πέφτη βράδι.
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Ὀβρέοι τὸν ἐπιάσανε καὶ πὰν νὰ τὸν κρεμάσουν.
Χίλιοι τὸν πάνε ἀπ’ ὀμπρὸς καὶ δυὸ χιλιάδες πίσω.
Ἡ Ὀβριοπούλα ξάντησε ἀπὸ τὸ παραθύρι.
- Ἔννοια σου σύ, Χριστόδουλε, καθόλου μή φοβάσαι.
Χίλια φλωριά ’χει ἡ τσέπη μου καὶ χίλια τὸ μαντήλι.
Σὰ δὲ μὲ φθάσουνε κὶ αὐτά, βάζω τὰ σκουλαρίκια.
Τὸ φερετζέ της φόρεσε καὶ στὸν κατὴ πηγαίνει.
- Κατὴ χρυσέ, κατ’ ἀργυρέ, κατή μαλαματένιε,
εἷδες ἀμπέλι ἀτρύγητο, δίχως τραγάτ’ ἀμπέλι;
εἷδες κορίτσι ἀνύπαντρο, κορίτσι δίχως ἄντρα;
- Πάρε, κυρά μ’, τὸν ἄντρα σου καὶ σύρε στή δουλειά σου.

Παρά την απλοϊκότητα των στίχων, προβάλλεται έντεχνα 
η οικονομική δύναμη του εβραϊκού στοιχείου, η οποία έδωσε τη 
λύση και σ’ αυτή την περίπτωση.

Το 1661 ο Πατρινός Ανδρέας Μηλιώτης προκάλεσε σοβαρό 
επεισόδιο κατά των Εβραίων της Ζακύνθου. Περιστοιχιζόμενος 
από μερικούς κατοίκους, εισέβαλε απειλητικά και με βρισιές στη 
Συναγωγή, την ώρα της πρωϊνής προσευχής του Σαββάτου και ζή-
τησε να πάρει τη «γαϊδουροκεφαλή». Η τάξη αποκαταστάθηκε με 
την επέμβαση του στρατού και πολλών χριστιανών, που έσπευ-
σαν να βοηθήσουν τους Εβραίους. Όμως ο Μηλιώτης συνέχισε 
να ενοχλεί τους Εβραίους και να τους κοροϊδεύει και ο Σύνδικος 
Παύλος Γαήτας, που έφθασε επί τόπου, διέταξε τους στρατιώτες 
να τον συλλάβουν, καθώς και όσους τον περιστοίχιζαν και να πυ-
ροβολήσουν στον αέρα. Ο Μηλιώτης διέθετε μεγάλη σωματική 
δύναμη και παρότι συνελήφθη, κατόρθωσε να διαφύγει και άρχι-
σε να τρέχει. Τότε ένας στρατιώτης πυροβόλησε εναντίον του και 
τον σκότωσε. Το επεισόδιο αυτό αναδεικνύει τα αντιεβραϊκά αι-
σθήματα μερίδας της κοινωνίας της βενετοκρατούμενης Ζακύν-
θου και ανάγκασε τον Προβλεπτή να καλέσει τους προκαθημέ-
νους των δύο Χριστιανικών Εκκλησιών και να τους συστήσει να 
νουθετήσουν με κηρύγματα τους πιστούς, ότι οι Εβραίοι πιστεύ-



– 44 –

Η ΕΒΡΑΪΚΗ Π ΑΡ ΟΥ ΣΙ Α ΣΤΗΝ Π ΑΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ουν σ’ ένα Θεό και ότι στις Συναγωγές τους διαβάζεται η Παλαιά 
Διαθήκη (Σπυρίδωνος δε Βιάζη: ο.π., σσ. 669-670).

Ο Γάλλος περιηγητής Du Loir, που πέρασε από την Πάτρα 
το 1641, αναφέρει ότι η πόλη ήταν αρκετά μεγάλη και πυκνοκα-
τοικημένη και ότι υπήρχαν πολλοί Εβραίοι έμποροι. Την ύπαρ-
ξη πολλών Εβραίων στην Πάτρα, κατά τον 17ο αιώνα, βεβαιώ-
νει και ο Τούρκος περιηγητής Evliyâ Çelebi, που πέρασε από την 
πόλη το 1668, ο οποίος μας πληροφορεί ότι εργάζονταν ως υπάλ-
ληλοι του τελωνείου ή φύλακες των φράγκικων καραβιών που 
ήσαν στο λιμάνι, ότι σύχναζαν σ’ ένα από τα χάνια της Άνω πό-
λης και ότι οι περισσότεροι από αυτούς ασκούσαν το επάγγελμα 
του ταβερνιάρη και του πραγματευτή.

Οι Jacob Spon και George Wheler, στην κοινή έκδοση του 
«Οδοιπορικού» τους (Voyage d’ Italie, de Dalmatie, de Grèce et 
du Levant fait aux années 1675 et 1676 … Amsterdam 1679), 
σημειώνουν ότι το 1676, που επισκέφθηκαν την Πάτρα, είχε 
5.000 κατοίκους, ότι οι Εβραίοι αποτελούσαν το 1/3 του πλη-
θυσμού της πόλης, ότι είχαν ανεξάρτητη διοίκηση (Δημογερο-
ντία) και ότι διατηρούσαν τέσσερες Συναγωγές, από τις οποίες 
η μεγαλύτερη βρισκόταν στο 11ο τετράγωνο. Ο αριθμός 5.000, 
που αναφέρουν, για τον πληθυσμό των Πατρών, είναι αμφισβη-
τήσιμος, διότι από άλλες πηγές, ο πληθυσμός, την ίδια περίο-
δο, υπολογίζεται σε 20.000–25.000 κατοίκους. Στην έκδοση του 
«Οδοιπορικού» του ο Wheler (Voyage de Dalmatie, de Grèce et 
du Levant … Amsterdam 1689), αναφέρει ότι οι Τούρκοι απο-
τελούσαν το 1/3 του πληθυσμού και οι Εβραίοι και οι Χριστια-
νοί (Έλληνες) το υπόλοιπο. Για τους Εβραίους αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ότι αποτελούσαν το 1/6 του πληθυσμού (la moitié 
de la troisième partie). Υπό την τελευταία αυτή εκδοχή κατοι-
κούσαν στην Πάτρα 800-850 Εβραίοι. Παραμένει πάντως η επι-
φύλαξη που προαναφέραμε, μήπως οι αριθμοί αφορούν οικο-
γένειες, οπότε πρέπει να πολλαπλασιασθούν επί πέντε, διότι 
είναι πιθανό να δόθηκαν από τους προεστούς της Κοινότητας, 



1.  Α ΡΧΑ Ι ΟΤΗ ΤΑ – ΡΩΜ Α ΪΚ Η Ε Π ΟΧΗ –  ΒΥ Ζ Α Ν ΤΙΝ Η ΠΕ ΡΙ ΟΔΟΣ – ΤΟΥΡΚΟΚ ΡΑΤΙ Α

– 45 –

όπως και στην περίπτωση του Βενιαμίν εκ Τουδέλας. Ενδια-
φέρον παρουσιάζει η περιγραφή, από τον Wheler, του εβραϊ-
κού νεκροταφείου, κατά την οποία, οι τάφοι έμοιαζαν με μικρές 
πέτρινες οικίες, είχαν μαρμάρινη πλάκα, επί της οποίας ήταν 
χαραγμένο το όνομα του νεκρού και της οικογένειάς του και 
οι πλάκες φαίνονταν σαν θύρες των οικίσκων αυτών του θα-
νάτου. Ολόκληρο το νεκροταφείο από ψηλά, έδιδε την εικόνα 
μιας ευρύχωρης πολίχνης.

Όπως αναφέρει ο Στ. Θωμόπουλος (Ιστορία … σσ. 433-
434), βρήκε πολλές επιτάφιες επιγραφές, διασκορπισμένες σε 
διάφορα σημεία της πόλης, επτά από τις οποίες φωτογράφισε 
ο πατρινός καλλιτέχνης Νικ. Ατζαρίτης και μετέφρασε, για λο-
γαριασμό του Θωμόπουλου, ο Γιωσέφ Ελιγιά και ο Θωμόπου-
λος παραθέτει το περιεχόμενό τους, απ’ όπου το αντιγράφουμε:

1. «Ἐπιγραφὴ τοῦ τάφου τοῦ τετιμημένου καὶ «ὑψηλοῦ Μωϋσέ-
ως Ἀκωέν, ἀποβιώσαντος … ἔτος 5300 (δηλ. 1540). Ἔσεται ἡ 
ψυχὴ τοῦ δικαίου ἐν τῇ συνάξει τῆς ἀθανασίας».

2. «Ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ τάφου τοῦ ἀξιοτίμου σοφοῦ ἐν 
τῇ ἐντελείᾳ εἰς βροχήν ἐπαναπαυομένου Ρούσσου (εὐλογημέ-
νη ἡ μνήμη τοῦ δικαίου) ἀποβιώσαντος (κ.λπ. το 1594). Ἔσε-
ται ἡ ψυχὴ τοῦ δικαίου ἐν τῇ συνάξει τῆς ἀθανασίας».

3. ὁ γηραιὸς καὶ … ἀξιότιμος Ἰησουά Καταλάνη τοῦ μορφωμέ-
νου καὶ συνετοῦ υἱὸς ἀξιοτίμου Ἰωσήφ Καταλάνη (εὐλογημέ-
νη ἡ μνήμη του), ἀποχωρισθείς ἡμῶν διὰ τὸ ὑπερπέραν (κ.λπ. 
ἔτος χριστ. 1610).

4. Ἐπιτύμβιος ἐπιγραφὴ τοῦ ὑψηλοῦ ἰερουργοῦ Ἰσαὰκ Ἀκωὲν 
Βεχὼρ Ἀβραὰμ (εὐλογημένη ἡ μνήμη αὐτοῦ), ἀποβιώσαντος 
(κ.λπ. ἔτος χριστ. 1633).

5. Ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ τάφου τοὺ ὑψηλοῦ καὶ συνετοῦ 
κυρίου Μωϋσέως Κοέν (εὐλογημένη ἡ μνήμη του), ἀποβιώσα-
ντος (κ.λπ. 1635). Ἔσεται ἡ ψυχὴ τοῦ δικαίου ἐν τῇ συνάξει τῆς 
ἀθανασίας.
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6. Ἐπιγραφὴ τοῦ τάφου τοῦ ὑψηλοῦ … Ἰσαὰκ Ἀκ(οέν) Ἀβραὰμ 
(ἀποβιώσαντος) ἡμέρα Τετάρτη … Αβ έτος.

7. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ … ἐν ἄκρᾳ νεότητι …

Μεταξύ 1670 και 1680 επισκέφθηκε την Πάτρα ο Evliyâ 
Çelebi, ο οποίος, όπως αναφέρει στο «Οδοιπορικό» του, συνά-
ντησε πολλούς Εβραίους που εργάζονταν ως υπάλληλοι του τε-
λωνείου ή φύλακες των φράγκικων καραβιών που ήσαν στο λι-
μάνι. Σύχναζαν σ’ ένα χάνι της Άνω πόλης και οι περισσότεροι 
ασκούσαν το επάγγελμα του ταβερνιάρη και του πραγματευτή. 
Παρότι δεν θεωρείται αξιόπιστος, το έργο του είναι πολύτιμο, 
για τον πλούτο των πληροφοριών που διασώζει, για την κοινω-
νική ζωή, τα ήθη και τα έθιμα της εποχής του και την τοπογρα-
φία των περιοχών που επισκέφθηκε. Τους Εβραίους τους αντι-
παθούσε και δεν έχανε ευκαιρία να τους κακοχαρακτηρίζει, να 
τους γελοιοποιεί και να τους καταλογίζει τα πιο ταπεινά και δου-
λικά επαγγέλματα.

Κατά την Ενετοκρατία (Ιούλιος 1687–Σεπτέμβριος 1715), 
λόγω του πολέμου, αρκετοί Εβραίοι αναγκάστηκαν να καταφύ-
γουν στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα και η εβραϊκή Κοινότητα 
των Πατρών παρήκμασε. Πολλοί από αυτούς επέστρεψαν με την 
αποκατάσταση της τουρκικής κυριαρχίας (1715).

Η Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου ήταν κυρί-
αρχο Χριστιανικό Κράτος στη Μεσόγειο, για πολλές δεκαετίες 
και για να εξασφαλίσει την πολύτιμη συμπαράταξη των Ελλή-
νων, στις συγκρούσεις της με τους Τούρκους, τους αντιμετώπι-
ζε με ιδιαίτερη εύνοια, σε αντίθεση με τους Εβραίους, οι οποίοι 
ήσαν υπό διωγμό. Η «Βενετική Γερουσία» και το «Συμβούλιο των 
Δέκα», με Διατάγματα που εκδόθηκαν στις 26 Μαρτίου 1496 και 
στις 11 Μαρτίου 1517, υποχρέωσαν όλους τους Εβραίους, που κα-
τοικούσαν στη Βενετία και τις διάφορες κτήσεις της, να φέρουν 
στο στήθος, ως διακριτικό σημείο, κίτρινη ταινία και να φορούν 
κίτρινο καπέλο. Το 1532 εκδόθηκε Διάταγμα για τους Εβραίους 
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της Κέρκυρας, φαινομενικά προς προστασία τους, που όμως έμε-
λε να αποβεί ύπατο δείγμα φυλετικής διάκρισης, το οποίο ίσχυσε 
και για τους Εβραίους της Ζακύνθου. Σύμφωνα με το Διάταγμα, 
υποχρεώνονταν να φέρουν στο στήθος ένα κίτρινο σημείο, για 
να αποφεύγουν τις διώξεις, εκτός αν πλήρωναν κάθε χρόνο στο 
Δημόσιο ταμείο 10 δουκάτα ή προσέφεραν εκδουλεύσεις προς 
το Δημόσιο, οπότε απαλάσσονταν αυτής της υποχρέωσης. Δεν 
τους αναγνωρίζονταν πολιτικά δικαιώματα σε όλη τη βενετική 
Επικράτεια, δεν επιτρεπόταν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία 
ή να μισθώσουν κτήματα, επαύλεις ή τιμάρια, ούτε να κατάσχουν 
ακίνητα κ.λπ. Τους απαγορεύονταν οι δημόσιες λιτανείες, οι πο-
μπικές εκφορές νεκρών και οι διασκεδάσεις σε δημόσιους χώ-
ρους και σε χώρους όπου γινόταν χαρτοπαιξία. Δεν μπορούσαν 
να ασκήσουν πολιτικό επάγγελμα, ούτε να γίνουν δικηγόροι ή 
συμβολαιογράφοι, με εξαίρεση το επάγγελμα του υποδικηγόρου, 
το οποίο μπορούσαν να εξασκούν υπέρ ομογενών, αλλά και υπέρ 
Χριστιανών (Λεωνίδα Χ. Ζώη: Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογρα-
φικόν Ζακύνθου, τομ. ά  (Αθήναι 1963), σ. 174. Και Π. Χιώτου: 
Ιστορικά Απομνημονεύματα, τόμ. γ΄ (Κέρκυρα 1863), σ. 515).

Σύμφωνα με προξενική έκθεση, προς τους «Πέντε Σοφούς 
του Εμπορίου», η οποία βρίσκεται στο δημόσιο Αρχείο της Βε-
νετίας και δημοσιεύθηκε από τον Κων. Σάθα (Οικονομική Επι-
θεώρησις, Αθήναι 1878-9, τομ. 6ος, σελ. 433-450 και 486-518, 
υπό τον τίτλο, Ειδήσεις περί Εμπορίου και φορολογίας εν Ελ-
λάδι επί Τουρκοκρατίας. Ά  Η πόλις των Πατρών, το εμπόρι-
ον του Κορινθιακού κόλπου και η ναυτιλία του Μεσολογγίου, 
κατά τας εκθέσεις των προξένων της Ενετικής Δημοκρατίας), 
τον Ιούνιο 1721 τα πληρώματα μερικών επτανησιακών πλοίων, 
συνεπλάκησαν με τους Έλληνες και τους Τούρκους που κατοι-
κούσαν στην Ηλεία και προς ενίσχυση των Επτανησίων, έστει-
λε γαλέρες ο παραπλέων εκεί βενετός Ναύαρχος και ο βενετός 
Πρόξενος στην Πάτρα Bianchi, εξώπλισε δύο αλιευτικά πλοία. 
Αμέσως οι Έλληνες και οι Εβραίοι των Πατρών πήγαν εν σώματι 
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στον Καδή και αφού κατηγόρησαν το βενετό Πρόξενο, ως αίτιο 
όσων έγιναν, ζήτησαν την παραδειγματική τιμωρία του. Ο Κα-
δής κάλεσε αμέσως τον Bianchi σε απολογία και τον ταπείνω-
σε, τον έβρισε και τον απείλησε. Γενικά οι κάτοικοι των Πατρών 
μισούσαν τους Βενετούς και κύρια αφορμή ήταν η εμπορική και 
ναυτική αντιζηλία. Μάλιστα οι βενετοί Πρόξενοι εφιστούσαν την 
προσοχή των Magistrato de cinque Savi della Mercanzia και 
των βενετών Ναυάρχων, ότι η ανάπτυξη του ναυτικού των Με-
σολογγιτών και των Γαλαξειδιωτών, ήταν επικίνδυνη για τα βε-
νετικά συμφέροντα και ότι οι έμποροι των Πατρών αρνούνταν 
να συμμορφωθούν με τις τιμολογιακές διατάξεις του προξένου 
και συνέχιζαν το λαθρεμπόριο με τη Βενετία (Στ. Θωμόπουλου: 
Ιστορία … σ. 503).

Ο «ἐπίσημος ἐπί παιδείᾳ ἑλληνικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ», όπως 
τον χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, 
Νεόφυτος Ιεροδιάκονος ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος αναμί-
χθηκε στο θρησκευτικό κίνημα των «Κολλυβάδων» στο Άγιο 
Όρος, γεννήθηκε στην ενετοκρατούμενη Πάτρα, κατ’ άλλους 
στο Σωποτό των Καλαβρύτων, από γονείς Εβραίους, «εἰς Χριστὸν 
πεπιστευκότας». Ο ακριβής χρόνος της γέννησής του δεν είναι 
γνωστός. Πιθανολογούνται το έτος 1692, τα τέλη του 17ου αιώνα 
και το έτος 1720. Είναι όμως βέβαιο ότι τελεύτησε στο Βουκουρέ-
στι, σε ηλικία 88 ετών, κατά μία εκδοχή το 1790. Κατά το τελευ-
ταίο τέταρτο του 18ου αιώνα, έγραψε στη μολδαβική διάλεκτο, 
μία αντισημιτική πραγματεία, με τίτλο, «Ἀνατροπὴ τῆς θρησκείας 
τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν ἐθίμων αὐτῶν μετ’ ἀποδείξεων ἐκ τῆς ἱερᾶς 
καὶ Θείας Γραφῆς, παλαιᾶς τε καὶ νέας». Στα 1818 η πραγματεία 
του Νεοφύτου μεταφράσθηκε στα ελληνικά, από τον Ιωάννη Γε-
ωργίου και κυκλοφόρησε στο Ιάσιο. Στο β΄ μισό του 19ου αιώ-
να, στο πλαίσιο των αντιπαραθέσεων με τους Εβραίους, εκδόθη-
κε επανειλημένα, στην Κωνσταντινούπολη (1834 και 1857), στο 
Ναύπλιο (1834), τη Ζάκυνθο (1861) και την Αθήνα (1866). Κατά 
την παραμονή του στο Άγιο Όρος ο Νεόφυτος ίδρυσε τυπογρα-
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φείο, από το οποίο εκδόθηκε το 1759 ένα μικρό βιβλίο με τον τίτ-
λο, «Ἐκλογὴ τοῦ Ψαλτηρίου παντὸς Εἴς τε Δοξολογίαν καὶ Εὐχαῖς, 
Συλλεγεῖσα μὲν παρὰ τοῦ ἐλλογιμωτάτου Διδασκάλου κυρίου Νεο-
φύτου τοῦ ἐξ  Ἑβραίων. Ἀφιερωθεῖσα δέ, τῷ Ὀσίῳ Πατρὶ ἡμῶν Ἀθα-
νασίῳ τῷ ἐν τῷ Ἄθῳ. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα. Συνδρομῇ καὶ 
δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου τῆς Μεγίστης Λαύρας 
κυρίου Κοσμᾶ Ἐπιδαυρίου. Ἐν τῷ  Ὄρει τοῦ Ἄθω. 1759. Παρὰ Δούκᾳ 
Σωτήρη τῷ Θασίῳ.» (Γεωργ. Θ. Γιαννoπούλου: Νεόφυτος Καυ-
σοκαλυβίτης. Ο εκ Πατρών διδάσκαλος του Γένους, Πάτραι 
1992, Ο Διδάσκαλος του Γένους Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης 
και το έργο του, Συνέδριο (24-25 Μαίου 2008-Πύργος Ηλεί-
ας), Πρακτικά (Πύργος Ηλείας 2014). Και Αθανασίου Θ. Φω-
τοπούλου: Σύμμεικτα Ιστορικά και Λαογραφικά Καλαβρύτων, 
εις Επετηρίδα των Καλαβρύτων 1972, σσ. 88-91).

Κατά το Γεώργιο Παπανδρέου (Ιστορία των Καλαβρύτων, 
Καλάβρυτα 2011 (ανατύπωση), σσ. 225-226), οι γονείς του, «ἐκ 
Πατρών μετώκησαν εἰς Σωποτὸν πρὸς ἀσφάλειαν ἀπὸ ἀντισημι-
τικῶν καὶ ἄλλων διωγμῶν». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, βαπτίσθη-
κε Χριστιανός στο Σωποτό και σε ηλικία 38 ετών έφυγε και πήγε 
να μονάσει στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων στο Άγιο Όρος. Δεν 
υπάρχουν στοιχεία για το αν μετοίκησε μεμονωμένα η οικογέ-
νειά του ή μαζί με άλλες εβραϊκές οικογένειες, για να γλιτώσουν 
από διωγμούς. Για όσους υποστηρίζουν ότι γεννήθηκε στο Σω-
ποτό, η εξήγηση, ότι ανέφερε ως τόπο καταγωγής του την Πά-
τρα, είναι ότι έζησε πολλά χρόνια μακριά από τη γενέτειρά του 
(Άθως, Κωνσταντινούπολη, Χίος, Βλαχία) και ανέφερε ως τόπο 
γέννησής του την Πάτρα, επειδή ήταν μεγάλη και γνωστή πόλη.

Υπάρχουν λαογραφικές ενδείξεις για εγκατάσταση Εβραί-
ων και σε άλλα μέρη της επαρχίας Καλαβρύτων, όπως στο Σω-
ποτό, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, για να αποφύγουν 
διώξεις. Στα Τριπόταμα, στην περιοχή της αρχαίας Ψωφίδος, στη 
δεξιά όχθη του Ερύμανθου, παρά την οδό Τριποτάμων-Δίβρης, 
η χαράδρα βόρεια της θέσης «Παλαιοφυτιά», λέγεται «Εβραίϊκη 
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λάκκα». (Γεωργίου Παπανδρέου: ο.π. σσ. 82 και 84). Η εδαφική 
αυτή εσοχή, την περίοδο των βροχών, γεμίζει νερό και κατά την 
παράδοση, εκεί υπήρχε εργαστήριο αγγειοπλαστικής και κερα-
μοποιίας, στο οποίο εργάζονταν Εβραίοι.

Μερικά χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Τριποτάμων, κο-
ντά στο χωριό Δεσινόν του πρώην Δήμου Αροανίας, υπάρχει πη-
γή από την οποία αναβλύζει κάθε χρόνο νερό, από τον Ιανουάριο 
μέχρι τα μέσα Μαίου. Σύμφωνα με τοπική παράδοση, τα παλιά 
χρόνια, έψαχναν να βρουν τρόπο να μειώσουν την ποσότητα του 
νερού, η οποία κάθε Φεβρουάριο ήταν πολύ μεγάλη. Κάποιος πε-
ραστικός τους συμβούλευσε να θάψουν εκεί έναν Εβραίο, για να 
λιγοστέψει το νερό. Ένας από τους χωρικούς γνώριζε ότι ο πε-
ραστικός που έδωσε τη συμβουλή ήταν Εβραίος και παρακίνη-
σε τους συγχωριανούς του, να τον πιάσουν και αφού τον βάλουν 
«μέσα σ’ ένα κακάβι», να το θάψουν. Έτσι και έγινε και το νερό 
μειώθηκε.  Έκτοτε η θέση ονομάζεται «Οβριακή» (Αθανασίου 
Θ. Φωτοπούλου: ο.π.). Κατά τον πρωθιερέα Νικόλαο Παν. Πα-
παδόπουλο (Κατακαημένου Μοριά σελίδες του 1821, τομ. ά , 
Αθήναι 1974, σ. 193 σημ. 2), η ονομασία «Οβριακή» προέρχεται 
από το όμβρον – ρυάκιον, διότι η πηγή μόνο το χειμώνα και την 
άνοιξη έχει άφθονο νερό και σχηματίζει μικρό ρυάκι.

Περί τα μέσα του 17ου αιώνα, έκανε την εμφάνισή του ένας 
Ιουδαίος ψευδομεσσίας, ο Σαμπατάϊ Τσεβί ή Σαμπαθάη Λεβή 
(1626-1676), ο οποίος, κατά μία εκδοχή, καταγόταν από την Πά-
τρα. Σύμφωνα με δυτικοευρωπαϊκές πηγές φέρεται να γεννήθη-
κε και να μεγάλωσε στη Σμύρνη, ενώ κατά τις ελληνικές, εκτός 
από την Πάτρα, ως τόπος καταγωγής του αναφέρεται και η Κων-
σταντινούπολη και υποστηρίζεται ότι μεγάλωσε στη Θεσσαλονί-
κη. Αυτοαποκαλείτο «Σαμπαθάης ἀρχιγέννητος, μονογενὴς υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ, Μεσσίας καὶ σωτὴρ τοῦ Ἰσραήλ» και με τις δοξασίες 
του αναστάτωσε τους Εβραίους της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας. Από τα νεανικά του χρόνια εξεδήλωσε μία συμπεριφορά που 
παρεξέκλεινε από τους κανόνες του Ιουδαϊσμού και είχε ως απο-
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τέλεσμα τον αφορισμό του από τους ραββίνους της Σμύρνης και 
την εξορία του, τουλάχιστον για μία πενταετία (1651/1654-1659). 
Διωγμένος από τη Σμύρνη, κατέφυγε αρχικά στη Θεσσαλονίκη, 
την οποία σύντομα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, λόγω των πε-
ποιθήσεών του και άρχισε να περιπλανιέται σε διάφορες πόλεις, 
όπου υπήρχαν εβραϊκές κοινότητες. Έφτασε μάλιστα μέχρι την 
Πελοπόννησο και το 1658 κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη. 
Μετά από οκτώ μήνες εκδιώχθηκε και από εκεί και επέστρεψε 
στη Σμύρνη, όπου έμεινε μέχρι το 1662, που έφυγε για την Αίγυ-
πτο και την Παλαιστίνη. Σημαδιακό έτος για το μεσσιανικό του 
κήρυγμα, ήταν το 1665, όταν συνάντησε στη Γάζα τον εικοσά-
χρονο και ήδη καταξιωμένο ραββίνο Nathan, ο οποίος, μόλις εί-
χε προφητεύσει την έλευση του Μεσσία. Ο Nathan αναγνώρισε 
ως Μεσσία τον Σαμπατάϊ και ο τελευταίος ανήγγειλε δημόσια τη 
μεσσιανική αποστολή του. Στην Ιερουσαλήμ, όπου πήγε, οι ραβ-
βίνοι της πόλης τον αφόρισαν, λόγω βλάσφημων παραβιάσεων 
του μωσαϊκού Νόμου, παρά ταύτα η διάδοση του Κινήματός του 
ήταν ραγδαία. Από την Ιερουσαλήμ κατευθύνθηκε στο Χαλέπι 
και κατόπιν στη Σμύρνη, όπου έμεινε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 
1665. Απ’ όπου περνούσε εκτυλίσσονταν σκηνές μαζικής έκστα-
σης, με προφητικά παραληρήματα στα εβραϊκά και τα αραμαϊκά 
και μαζικές παραισθήσεις. Όμως οι εκδηλώσεις αυτές των οπα-
δών του ανησύχησαν το Σουλτάνο, ο οποίος διέταξε να τον συλ-
λάβουν και τον φυλάκισε στην Κωνσταντινούπολη και μετά από 
δύο μήνες περίπου, τον εξόρισε σ’ ένα από τα φρούρια των Δαρ-
δανελίων. Παρά ταύτα οι οπαδοί του συνέχισαν τις εκδηλώσεις 
αφοσίωσης και ο Σουλτάνος αναγκάστηκε να τον στείλει, μαζί 
με τους «αποστόλους» του, στην Ανδριανούπολη, για να δικαστεί 
από κυβερνητικό συμβούλιο, διότι αποτελούσε απειλή για τη δη-
μόσια τάξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για να αποφύγει τη 
θανατική καταδίκη, τούρκεψε και αυτός και οι «απόστολοί» του 
και ονομάσθηκε Aziz Mehmed Efendi. Η εξωμοσία του, του εξα-
σφάλισε μία εξέχουσα θέση στην Υψηλή Πύλη και τη δυνατότητα 
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να κινείται ελεύθερα στις συναγωγές της Ανδριανούπολης, της 
Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης, χωρίς να αποποιη-
θεί, ενώπιον των Εβραίων, τη μεσσιανική αποστολή του. Συνδυ-
άζοντας την ιουδαϊκή με την ισλαμική παράδοση, διαμόρφωσε 
ένα νέο δόγμα, στο οποίο κατάφερε να προσηλυτίσει ένα μέρος 
των οπαδών του. Έξι χρόνια μετά την εξωμοσία του (1672), ο δι-
πλός ρόλος του έγινε αντιληπτός από τις Οθωμανικές Αρχές, οι 
οποίες τον συνέλαβαν πάλι. Μετά τη δεύτερη σύλληψή του, φυ-
λακίστηκε στην Ανδριανούπολη και στις αρχές του 1673 εξορί-
στηκε, πιθανώς στο Δούλτσινο (Ulcinj) του Μαυροβουνίου, όπου 
και πέθανε τρία χρόνια αργότερα. Κατά τις ελληνικές πηγές, ως 
τόποι εξορίας του αναφέρονται, η Κορώνη, κατά τον Καισάριο 
Δαπόντε, η Πάτρα και κατά τον Αλεξ. Μαυροκορδάτο, κάποιο 
παραθαλάσσιο αλβανικό φρούριο.

Από τα νεανικά του χρόνια ο Σαμπατάϊ ακολουθούσε έναν 
ασκητικό τρόπο ζωής, ο οποίος χαρακτηριζόταν από υπερβολικό 
θρησκευτικό ζήλο. Υπήρχαν όμως και περίοδοι κατά τις οποίες 
προέβαινε σε πράξεις που παρεξέκλιναν από τις ιουδαϊκές αρχές 
και οι παρεκκλίσεις αυτές σηματοδότησαν το πέρασμα στη μεσ-
σιανική περίοδο της ζωής του. Το μεσσιανικό Κίνημα του Σαμπα-
τάϊ ανέδειξε τις υποδόριες μυστικιστικές τάσεις και τις ανησυχί-
ες των Εβραίων του Οθωμανικού κόσμου και η διάδοση που είχε, 
σχετίζεται άμεσα με τη χρονική στιγμή που εκδηλώθηκε. Μία 
χρονική στιγμή κατά την οποία, το ενδιαφέρον για την Kaballah 
(εβραϊκό μυστικισμό), ήταν μεγάλο και ήταν διάχυτη η ανησυχία 
για τα έσχατα του κόσμου και τις κοσμολογικές του συνάφειες. 
Τα στοιχεία αυτά τροφοδότησαν μία ψυχολογία εξέγερσης και 
κοινωνικής διαμαρτυρίας, την οποία εκμεταλλεύθηκε ο Σαμπα-
τάϊ. Τελικά το κίνημά του εξέπνευσε σύντομα και άδοξα, με τον 
εξισλαμισμό των οπαδών του, που άρχισε από τα τέλη του 17ου 
αιώνα, για να αποφύγουν τις διώξεις των Τούρκων και κατέληξε 
στη δημιουργία μιας μικρής εθνικοθρησκευτικής ομάδας εξισλα-
μισμένων Εβραίων, των «Ντονμέδων» ή «Σαββαταίων» ή «Καπα-
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ντζί», οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα των Νεο-
τούρκων. Με τη λέξη «Ντονμέδες» οι Μικρασιάτες χαρακτήριζαν 
όσους θεωρούσαν ανάξιους εμπιστοσύνης, δηλαδή όσους παρου-
σίαζαν ασυνέπεια λόγων και πράξεων. Η μεγαλύτερη κοινότητα 
«Ντονμέδων» (περίπου 4.000 άτομα), που ξεχώριζε για τον πλού-
το της και την ανεξαρτησία της, ζούσε στη Θεσσαλονίκη και με 
την ανταλλαγή των πληθυσμών (1923), εγκαταστάθηκαν στην 
Τουρκία, ως μουσουλμάνοι (Στεφ. Θωμόπουλου: Ιστορία … 435-
436, Αποστ. Βακαλόπουλου: Ιστορία της Μακεδονίας 1354-
1833 (Θεσσαλονίκη 1988), σσ. 235-237 και 303. Και Γιώργου 
Κουτζακιώτη: Αναμένοντας το τέλος του κόσμου τον 17ο αι-
ώνα. Ο εβραίος μεσσίας και ο μέγας διερμηνέας, Αθήνα 2011).

Οι Βενετοί είχαν επιβάλει στους Εβραίους πολλούς περιο-
ρισμούς, όσον αφορά την τήρηση των αργιών, κατά τη διάρκεια 
των χριστιανικών εορτών και των Κυριακών, οι οποίοι ίσχυαν 
σε όλες τις βενετικές κτήσεις του ελλαδικού χώρου. Οι Εβραίοι 
έπρεπε να τηρούν, εκτός από την αργία της Κυριακής και τις αρ-
γίες των άλλων χριστιανικών εορτών (Χριστούγεννα, Πάσχα, 
Πεντηκοστή, Ευαγγελισμός, Κοίμηση της Θεοτόκου, Γενέθλιο 
της Θεοτόκου και την ημέρα του Αγίου Μάρκου). Αργότερα προ-
στέθηκαν και άλλες αργίες, ενώ η ποινή για την παραβίαση κάθε 
αργίας, ανερχόταν, για κάθε παραβάτη, στα 20 σολδία και αργό-
τερα αυξήθηκε στα 5 υπέρπυρα. Γύρω στα 1450 απαγορεύτηκε 
στους Εβραίους να αγοράζουν ή να προαγοράζουν ο,τιδήποτε, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής και της Δευτέρας, μέχρι την 
τρίτη πρωϊνή ώρα. Συγκεκριμένα απαγορευόταν, κατά το χρονικό 
αυτό διάστημα, η αγορά ή προαγορά πουλερικών ή άλλων τρο-
φίμων και καυσόξυλων. Επίσης, σύμφωνα με Διάταξη του έτους 
1445, ήσαν αναγκασμένοι να σέβονται τα σύμβολα της χριστια-
νικής πίστης. Δηλαδή ο Εβραίος που τύχαινε να είναι παρών σε 
χριστιανική τελετή, μπορούσε ή να αποχωρήσει ή να μείνει γο-
νατιστός μέχρι το τέλος της. Αν δεν συμμορφωνόταν, καθένας 
νομιμοποιείτο να του αφαιρέσει τα ρούχα, ατιμωρητί (C. Sathas: 
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Documents inédits relatifs à l’ histoire de la Grèce au Moyen 
Âge, IV, Παρίσι 1882, σσ. 107-108, 145, 169 και 176. Και Άννας 
Λαμπροπούλου: Οι Εβραίοι στην Πελοπόννησο … σσ. 59-60 
σημ. 73 και 74).

Κατά τον Σπυρίδωνα δε Βιάζη (Ιστορικαί Σημειώσεις πε-
ρί των Δυτικών εν Πελοποννήσω επί Ενετοκρατίας και Τουρ-
κοκρατίας (1685-1800), Παρνασσός ΙΖ΄ (1894), σσ. 760-762), 
σε έγγραφο του 1699 αναφέρεται ότι ένας καθολικός ιερέας, κή-
ρυξε στην Πάτρα, ότι αδίκως κατά τη Μεγ. Εβδομάδα προσέβα-
λαν οι Χριστιανοί τους Εβραίους και ότι δεν πρέπει να δέχεται ο 
λαός, άνευ αποδείξεων, ότι οι Εβραίοι μεταχειρίζονται χριστια-
νικό αίμα στις θρησκευτικές τελετές τους. H προσβολή που ανα-
φέρεται στο έγγραφο, υπονοεί το έθιμο, κατά το οποίο, το πρωί 
του Μ. Σαββάτου, μόλις χτυπήσουν οι καμπάνες των εκκλησιών, 
για να αναγγείλουν την πρώτη Ανάσταση, ρίχνονται στους δρό-
μους και σε άλλους δημόσιους χώρους, διάφορα πήλινα σκεύη 
και σπάζουν, για την «πομπή των Εβραίων», όπως λέγεται (δι-
απόμπευση). Το έθιμο τηρείτο και στην Πάτρα, στο κέντρο της 
πόλης, όπου υπήρχαν εμπορικά καταστήματα, μέχρι τη δεκαε-
τία 1980, που έφυγαν οι Εβραίοι. Σύμφωνα με άλλο έγγραφο που 
αναφέρει εν συνεχεία, το Σάββατο του Λαζάρου του ιδίου έτους, 
χάθηκε ένα παιδί χριστιανικής οικογένειας και κατόπιν βρέθηκε 
«προς χαράν των Εβραίων». Από τα παραπάνω εικάζεται ότι το 
1699 πρέπει να έγιναν ταραχές στην Πάτρα, ένεκα της διαδεδο-
μένης ιδέας, ότι οι Εβραίοι τελούσαν ανθρωποθυσίες και ότι απε-
σοβήθησαν τα χειρότερα. Το τελευταίο επιβεβαιώνεται και από 
επιστολή από την Πάτρα προς το Διοικητήριο Ζακύνθου, που εί-
χε υπ’ όψει του ο συγγραφέας, κατά την οποία, χάρις στην πειθώ 
του εφημέριου του Αγίου Ανδρέα, κατά την εορτή του Πάσχα, 
δεν έγιναν επεισόδια εις βάρος των Εβραίων. Την περίοδο εκεί-
νη, οι καθολικοί που κατοικούσαν στην Πάτρα, ήσαν ελάχιστοι 
και η επιρροή που μπορούσαν να ασκήσουν, ήταν εξαιρετικά πε-
ριορισμένη. Παρά ταύτα, οι παρεμβάσεις των καθολικών ιερέων 
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και η δημοσίευση παλαιών Παπικών Διατάξεων, όπως υποστη-
ρίζει ο καθολικός το θρήσκευμα δε Βιάζης, απέτρεψαν την πρό-
κληση αντιεβραϊκών εκδηλώσεων.

Οι Εβραίοι των Πατρών, του Αγρινίου και της Ναυπάκτου, 
ήσαν, κατά την Τουρκοκρατία και την Ενετοκρατία, οι βασικοί 
μεσίτες όλης της εμπορικής δραστηριότητας, στα παράλια της 
Αιτωλοακαρνανίας και της Πελοποννήσου. Αγόραζαν μαλλιά, 
δέρματα, λάδι, καπνό, ρύζι, σταφίδα και σιτάρι, από τους αγρο-
τικούς πληθυσμούς και τα μεταπωλούσαν, εισπράττοντας υψη-
λά μεσιτικά. Η αγορά των αγροτικών αυτών προϊόντων γινόταν 
στα διάφορα πανηγύρια, όπου είχαν πρωταρχικό ρόλο, ως αγο-
ρασταί, αλλά και ως μεσίτες (Μάρκου Α. Γκιόλια: Ο Κοσμάς Αι-
τωλός και η εποχή του (Αθήνα 1972), σσ. 34 και 232).

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας, οι Εβραίοι των Πατρών 
δεν απολάμβαναν ισονομίας και ισοπολιτείας και συχνά προκα-
λούνταν επεισόδια με τους Χριστιανούς, για την αργία του Σαβ-
βάτου. Οι Χριστιανοί ήθελαν η αγορά (παζάρι) να μη γίνεται την 
Κυριακή, αλλά το Σάββατο, οι Εβραίοι αντιδρούσαν και μερικές 
φορές έφθασαν να δωροδοκήσουν το Βοεβόδα (Έπαρχο), για να 
επιτύχουν να γίνεται την Κυριακή. Συχνά τα επεισόδια αυτά κα-
τέληγαν σε άγριο ξυλοδαρμό.

Η θέση των Εβραίων εμπόρων, στις εμποροπανηγύρεις, 
που κατά την Τουρκοκρατία γίνονταν την Κυριακή και ήσαν τα 
μοναδικά κέντρα συναλλαγής, ήταν πλεονεκτική, διότι ήσαν οι 
ακριβώτεροι πωληταί και οι φθηνότεροι αγορασταί των αγροτι-
κών προϊόντων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδρά-
σεις στους χριστιανικούς πληθυσμούς, αλλά και στους Τούρκους 
και οι αντιδράσεις αυτές έλαβαν θρησκευτική μορφή και οξύτατο 
ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Το «Ρεμπελιό των ποπολάρων» στη 
Ζάκυνθο (1712) και οι συγκρούσεις στην Πάτρα, τη Ναύπακτο, 
την Κέρκυρα και σε άλλα μέρη, αποτελούν χαρακτηριστικές πε-
ριπτώσεις. Από τους πλέον σφοδρούς πολέμιους των Εβραίων και 
με μεγάλη απήχηση στο χριστιανικό στοιχείο, ήταν ο Κοσμάς ο 
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Αιτωλός, ο οποίος κατέβαλε πολλές προσπάθειες για να μετατε-
θούν οι εμποροπανηγύρεις από την Κυριακή, το Σάββατο, ώστε 
να πληγεί το εμπόριό τους. Η πολεμική του, σε πολλές περιπτώ-
σεις, έφτασε στα άκρα και δεν ήταν πάντοτε απαλλαγμένη από 
προκαταλήψεις. Ανάλογη πολεμική εναντίον τους εξέφρασαν, ο 
Ανώνυμος συγγραφέας της «Ελληνικής Νομαρχίας» και ο Αδαμ. 
Κοραής, στο «Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος».

Ο αγώνας κατά των Εβραίων είχε ως συνέπεια να απωλέ-
σουν, με την πάροδο του χρόνου, οι εμποροπανηγύρεις, τον εβρα-
ϊκό τους χαρακτήρα και να περιορισθεί η εμπορική κυριαρχία 
τους, προς όφελος χριστιανών μικροβιοτεχνών και μικρεμπόρων, 
ιδίως αφότου καθιερώθηκε ως ημέρα αργίας η Κυριακή.

Όταν και όπου απουσίαζε η οικονομική αντιμαχία μεταξύ 
Χριστιανών και Εβραίων και το εβραϊκό στοιχείο ήταν αμελητέ-
ος παράγων στην οικονομική διαμόρφωση, δεν ενοχλείτο, ούτε 
καν με τη θέσπιση ενεργών απαγορεύσεων. Όπου όμως ο οικο-
νομικός ανταγωνισμός ήταν έντονος, οι Εβραίοι αντιμετώπιζαν 
περιορισμούς, απαγορεύσεις και διώξεις, διότι θεωρούνταν ιδι-
αίτερα διεκδικητικοί στα συμφέροντά τους.

Σε άλλες πόλεις, όπου οι Εβραϊκές Κοινότητες είχαν πολλά 
μέλη και οι Εβραίοι αποτελούσαν υπολογίσιμο ποσοστό του πλη-
θυσμού, όπως ήταν η Θεσσαλονίκη, η καθιέρωση της Κυριακά-
τικης αργίας, αναστάτωσε την Κοινότητα. Βέβαια, με το άρθρο 
1 Ν. 180/14 «περὶ ἀναπαύσεως κατὰ τὰς Κυριακάς», επιτρεπόταν, 
σε πόλεις όπου υπήρχαν διάφορα θρησκεύματα, να χρησιμοποι-
ούν άλλη μέρα αναπαύσεως, αντί της Κυριακής, κάτι που προ-
βλεπόταν και με το Ν. 2456/20 «περί Ἰσραηλιτικῶν Κοινοτήτων». 
Παρά τις κινητοποιήσεις της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονί-
κης, τις διαμαρτυρίες διαφόρων Εβραϊκών Ενώσεων της Ευρώ-
πης και του Εβραϊκού Τύπου, τον Μάιο 1925 καθιερώθηκε η υπο-
χρεωτική αργία της Κυριακής και οι Εβραίοι αναγκάστηκαν να 
προσαρμοστούν (Ραφ. Φρεζή: Ψηφίδες … σσ. 165-166).

Πολλές φορές οι Εβραίοι, για να τιμωρήσουν κάποιον ή κά-
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ποιους που τους συμπεριφέρθηκαν άσχημα, αποφάσιζαν να δια-
κόψουν τις εμπορικές δοσοληψίες μαζί τους. Το 1556 αποφάσισαν 
να διακόψουν τις εμπορικές σχέσεις με την Ανκόνα της Ιταλίας, 
εξαιτίας των άγριων διωγμών του Πάπα Παύλου Δ́ . Στην Πά-
τρα, το 1618, οι αρμόδιοι των τεσσάρων kahal (δύο Σιτσιλιάνι-
κα, ένα Σεφαραντί και ένα Ρωμανιώτικο), συμφώνησαν να μην 
εμπορεύονται με τους Έλληνες Αντώνη Σεπάχη; τα αδέλφια του, 
τα εγγόνια τους και τους φίλους τους, για πέντε χρόνια, διότι συ-
μπεριφέρθηκαν άσχημα στους Εβραίους της πόλης. Μάλιστα όρι-
σαν, ότι το δικαστήριο των τεσσάρων kahal, θα επιβάλει πρόστι-
μο εκατό φλουριών σε όποιον παραβεί αυτόν τον κανόνα (Ιακώβ 
Σιμπή: Η Έννοια της Κοινότητας … σσ. 154-155).

Κατά το 18ο αιώνα, οι Εβραίοι ήσαν από τα πιο δραστήρια 
στοιχεία στο εμπόριο της Πελοποννήσου και η συμβολή τους, 
στην οικονομική πρόοδο, θα ήταν μεγάλη, αν οι εμπορικές τους 
δραστηριότητες, δεν ήσαν, κατά βάση, αντιπαραγωγικές. Τα 
εβραϊκά κεφάλαια επενδύονταν σε χρηματιστικές δραστηριό-
τητες και οι Γάλλοι χρηματιστές ήσαν σε συνεχή αντιπαράθεση 
με τους Εβραίους εμποροτραπεζίτες της Τριπολιτσάς, για τα τε-
ράστια κέρδη που αποκόμιζαν από την τοκογλυφία, διότι, ως ντό-
πιοι και υπήκοοι του Σουλτάνου, είχαν σαφή υπεροχή, στο δανει-
σμό χρημάτων, έναντι των Γάλλων. Τότε εισήγαγαν για πρώτη 
φορά τη συναλλαγματική, ως μέσον πληρωμής και η γενίκευση 
της χρήσης της, έδωσε μεγάλη ώθηση στις χρηματιστικές εργα-
σίες τους, με τις προεξοφλήσεις, τον έντοκο δανεισμό και τις αγο-
ραπωλησίες ξένων νομισμάτων. Ένας άλλος τομέας της εμπορι-
κής δραστηριότητας των Εβραίων της Πελοποννήσου, ήταν το 
εμπόριο τσόχινων υφασμάτων.

Στην Πάτρα, σύμφωνα με γαλλική προξενική έκθεση του 
Μαρτίου 1751, όλο το εισαγωγικό εμπόριο από το λιμάνι, στα μέ-
σα του 18ου αιώνα, το διεξήγαγε ένας εβραϊκός εμπορικός οίκος, 
ο μόνος που υπήρχε στην πόλη. Όταν έφθαναν στο λιμάνι τα ξέ-
να εμπορεύματα, οι Εβραίοι έμποροι τα παραλάμβαναν, για να τα 
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διοχετεύσουν στην εσωτερική αγορά. Αντίθετα, το εμπόριο των 
σιτηρών, ήταν στα χέρια του Τούρκου Βοεβόδα και των Αγάδων, 
που ήσαν οι ιδιοκτήτες της παραγωγής. Στις αρχές του 18ου αι-
ώνα, η Πάτρα ήλεγχε όλο το εμπόριο του κορινθιακού κόλπου 
και ήταν το κυριότερο εισαγωγικό και εξαγωγικό κέντρο της πε-
ριοχής. Προς το τέλος του αιώνα και όσο ο ρόλος του λιμανιού 
της αναβαθμιζόταν, ο αριθμός των Εβραίων που ασχολούνταν με 
εμπορομεσιτικές εργασίες αυξανόταν, ενώ δεν υπάρχουν μαρτυ-
ρίες για εβραϊκούς εμπορικούς οίκους, που ασχολούνταν με τις 
εξαγωγές εμπορευμάτων (Βασ. Κρεμμυδά: Το εμπόριο της Πε-
λοποννήσου στο 18ο αιώνα (1715-1792), (Με βάση τα γαλλικά 
αρχεία), (Αθήνα 1972), σ.σ. 20-21 και 294-297).

Κατά τον Βασ. Κρεμμυδά (Το εμπόριο … σ. 323), έμποροι, 
με την πραγματική έννοια του όρου, δηλαδή όχι απλώς εμπορευ-
όμενοι, ήσαν το πρώτο μισό του 18ου αιώνα, μόνο οι Εβραίοι. 
Ήσαν εγκατεστημένοι στην Τρίπολη, το Μυστρά, το Ναυαρίνο 
και την Πάτρα, διεκπεραίωναν ένα μεγάλο μέρος του εσωτερι-
κού εμπορίου και συμμετείχαν και στο εξωτερικό εμπόριο. Καθώς 
στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Ανατολής (Σμύρνη, Θεσσαλο-
νίκη, Κωνσταντινούπολη κ.λπ.), υπήρχαν Εβραϊκές Κοινότητες, 
που άκμαζαν εμπορικά, οι Εβραίοι της Πελοποννήσου, είχαν τη 
δυνατότητα να εισάγουν από αυτές τις σκάλες, απευθείας εμπο-
ρεύματα, στην πελοποννησιακή αγορά. Η εισαγωγή στο Ναύ-
πλιο τσόχινων υφασμάτων, αγγλικής και βενετικής κατασκευ-
ής, που προέρχονταν από τη Σμύρνη, ήταν μία από τις τακτικές 
εμπορικές δραστηριότητές τους, το τελευταίο τέταρτο του 18ου 
αιώνα. Στον τομέα του εμπορίου των τσόχινων υφασμάτων, στο 
εσωτερικό της Πελοποννήσου, της Ρούμελης και της Θεσσαλί-
ας, οι Εβραίοι της Πελοποννήσου είχαν μακρόχρονη παράδοση. 
Γύρω στα μέσα του αιώνα, είχαν σχεδόν την αποκλειστικότητα 
σ’ αυτό το είδος εμπορίου.

Το 1740 πέρασε από την Πάτρα ο Άγγλος περιηγητής 
Richard Pococke, κατά τον οποίο, ο πληθυσμός της πόλης ήταν 
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1.000 περίπου ελληνικές οικογένειες, 250 τουρκικές και 10 εβρα-
ϊκές. Το κλίμα ήταν πολύ ανθυγιεινό και όπως γράφει στο «Οδοι-
πορικό» του, κανένας εργάτης δεν έμενε το καλοκαίρι στην Πά-
τρα. Το λιμάνι παρουσίαζε ζωηρή κίνηση και υπήρχαν τέσσερες 
ελληνικές εκκλησίες και 12 παπάδες.

Το 1756 έπληξε την Πάτρα επιδημία πανώλης, κατά την 
οποία έχασαν τη ζωή τους πολλοί κάτοικοι και ο εβραϊκός πλη-
θυσμός αποδεκατίστηκε. Μόλις εκδηλώθηκε η επιδημία, οι Τούρ-
κοι έσπευσαν να τους περιορίσουν στην περίκλειστη ρυπαρή συ-
νοικία τους, με συνέπεια να εξολοθρευθούν οι περισσότεροι από 
το μίασμα και την πείνα. Για να ελέγχονται αποτελεσματικότερα, 
κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας, ήσαν υποχρεωμένοι να δι-
αβιούν σε ξεχωριστή συνοικία. Η υποχρέωση αυτή αργότερα με-
τατράπηκε σε απαγόρευση, ακόμα και να παραβιάζουν τις πύλες 
των οριοθετημένων συνοικιών τους, που ονομάστηκαν Ghetto 
(χυτήριο), από την ομώνυμη τοποθεσία της Βενετίας, όπου το 
1516, ιδρύθηκε η πρώτη περιτοιχισμένη εβραϊκή συνοικία. Βέ-
βαια οι Εβραίοι των Πατρών, όπως μαρτυρείται, κατοικούσαν σε 
περίκλειστη συνοικία στο τέρμα της οδού Παντοκράτορος, από 
την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Επιδημία πανώλης, που απο-
δεκάτισε τον πληθυσμό, εκδηλώθηκε στην περιοχή των Πατρών 
και το 1728, η οποία επεκτάθηκε στην υπόλοιπη Πελοπόννησο 
και την Αττική.

Από αυτούς που επέζησαν, από την επιδημία του 1756, οι 
περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στη Ναύπακτο. Αργότερα διελύ-
θη και η Συναγωγή και έκτοτε η Κοινότητα ακολούθησε φθίνου-
σα πορεία. Απέμειναν στην Πάτρα μόνο 1.000 χριστιανικές οικο-
γένειες, 250 τουρκικές και 20 εβραϊκές. Μεγάλο πλήγμα για τον 
πληθυσμό των Πατρών ήταν και ο σεισμός του 1785.

Ο εγκατεστημένος στην Πάτρα με την οικογένειά του Ιω-
άννης Σποντής, από τα Χανιά της Κρήτης, συνέθεσε το 1767 
μία έμμετρη αφήγηση (ριμάδα), επηρεασμένος από τη χρησμο-
λογία και τους οραματισμούς της εποχής, με την οποία καλούσε 
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τα πλήθη, σε πιο ενεργό πίστη. Ο τίτλος της είναι «Διήγησις διὰ 
στίχων ὡραίων περὶ τοῦ βοσκοῦ ὁπού ἐφανερώθη είς τὸν Μωρέα, 
κατὰ τό 1767» και αποτελείται από 792 στίχους, οι περισσότεροι 
από τους οποίους αφορούν το διωγμό των Εβραίων των Πατρών, 
λόγω της επιμονής τους να μη γίνεται παζάρι το Σάββατο, αλλά 
την Κυριακή. Ο ήρωας της ριμάδας είναι ένας 22ετής εμπνευσμέ-
νος βοσκός, αγράμματος αλλά εξηγητής του Ευαγγελίου, ο Πα-
νάγος, ο οποίος φέρεται να γεννήθηκε στο Καστρίτσι Πατρών 
και ανετράφη στα βουνά των Καλαβρύτων. Εκτός από τις θρη-
σκευτικές προκαταλήψεις, το στιχούργημα αντικατοπτρίζει και 
τον εμπορικό ανταγωνισμό, μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών, γι’ 
αυτό και προκάλεσε αναταραχή στην Πάτρα και τη Ναύπακτο, 
όπου κατοικούσαν πολλοί Εβραίοι.

Παραθέτουμε μερικούς στίχους που αφορούν την Πάτρα:

Ὁ νοῦς μου μὲ παρακινεῖ κι ὁ λογισμὸς μὲ φέρνει …
νὰ γράψω τὴν διήγησιν νὰ σᾶς τὴν παραστήσω,
νὰ πῶ τὸ τί συνέβηκεν εἰς κάθε πολιτεία,
εἰς Πάτρα καὶ εἰς Ναύπακτον κ’ εἰς ὅλα τα χωρία.
… … … … … … … … … … … …. .
Στὴν Πάτρα φανερώθηκε (ὁ Πανάγος) εἰκοστὴ σεπτεμβρίου
καὶ ἄρχησε τὴ διδαχὴ μὲ χάρι τοῦ Κυρίου,
καὶ πῆγε περισσὸς λαὸς στὸν Ἅγιον Ἀνδρέα,
εἰς τὸν προστάτην μας ἐδῶ πρώτον ἀρχιερέα
ἦτον λαὸς ἀρίθμητος ὡς δύο χιλιάδες
χωρὶς γυναῖκες καὶ παιδιὰ καὶ χωρὶς τοὺς παπάδες
… … … … … … … … … … … … …
Τὴν κυριακὴν ποὺ περασεν, ὄντες στὴ λειτουργία,
εὑρίσκετο καὶ ὁ βοσκὸς διδάσκων παρρησία
… … … … … … … … … … ….
νά, βλέπουσι μὲ ἔκστασι στὴ μέση καὶ προβαίνει
μπουλούκπασης μὲ ἅρματα, ὅλοι ἁρματωμένοι
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κ’ ἐμβαίνουν μὲ αὐθάδειαν μέσα στὴν ἐκκλησία
κι ἐγίνηκε μιὰ ταραχὴ …
ρωτούσι τὸν μπουλούκπαση τί εἶναι ἡ δουλειά τους
καὶ ἦλθαν μὲ αὐθάδειαν εἰς τὸ προσκύνημά τους;
… Τότε σὰν ἀποφάσισαν, ἄρχισαν νὰ ὑβρίζουν
… τοὺς λὲν νὰ φύγουν παρευθὺς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία,
γιὰ νὰ μὴ λάχη καὶ γενοῦν ὅλοι αὐτοὶ θυσία.
Κατόπι τους οἱ χριστιανοὶ ἔτρεχαν καὶ φωνάζαν,
τὸ ἄδικον ποὺ τοὺς ἔγινεν ὅλον αὐτὸ ἐκράζαν
κι ἀνεβαίνουν στὸ τσιαρσί, σμίγουν κοντὰ στὴ βρύση
… ὁπού ἐπιάσαν τὰ τσαρσιὰ κ’ ὅλους τους μαχαλάδες,
τοὺς ἑβραίους γυρεύοντας πούφεραν τοὺς μπελάδες.
Στὸ συναγώγι ἔφτασαν χαλώντας τὰ καλύβια
… καντήλια τοὺς ἐτσάκισαν, ἐρήμαξαν τὴ χάβρα
… καὶ τὸν ραμπίνον ἐπίασαν στοῦ Μέδρου τὸ κονάκι
… γιατί τοῦ ἔδωκαν γροθιαῖς κλοτζιαῖς ὅσας μποροῦσαν
… γιατί αὐτὸς ἐπίστευσαν πὼς ἦτον ἡ αἰτία
… Τοῦρκοι νὰ ἔμβουν ἔξαφνα μέσα στὴν ἐκκλησία…
Ἕνας ἀράπης ἤρχετο καὶ σμίγει μὲ τὸ κόλι
… … … … … … … … … … …
Ἀπ’ ἔξω ἀπ’ τὴν Παντάνασσαν ἔπεσε πληγωμένος
… … … … … … … … … … … …. .

Από ανέκδοτο έγγραφο εκ Πατρών, που δημοσίευσε μα-
ζί με άλλα ο Λεων. Χ. Ζώης (ΑΧΑΪΚΑ, τχ. 10 (Ιούλιος 1939), σ. 
59), προκύπτει ότι το 1783 πέθανε στην Πάτρα ο εκ Ζακύνθου 
Εβραίος Αβραάμ δε Μόρδος, Διερμηνέας στα Προξενεία της Με-
γάλης Βρεταννίας και της Ολλανδίας. Το έγγραφο υπογράφεται 
από οκτώ πατρινούς, οι οποίοι βεβαιώνουν τον θάνατό του, για 
να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε η βεβαίωση αυτή.

Κατά τον Pouqueville, το 1816, επί πληθυσμού 12.000 Χρι-
στιανών και 4.000 Τούρκων, κατοικούσαν στην Πάτρα 17 εβρα-
ϊκές οικογένειες (73 Εβραίοι), οι οποίες, με την Επανάσταση του 
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1821, κατέφυγαν σε διάφορα τουρκοκρατούμενα μέρη. Όπως 
γράφει, αποτελούσαν φτωχά λείψανα της εποχής της μετοικεσί-
ας, επί Σελεύκου του Νικάνωρος και πολλά εβραιόπουλα ήσαν 
ραχιτικά. Βρήκε μία Συναγωγή και διάβασε στο υπέρθυρο την 
εξής ελληνική επιγραφή:

ΑΨΚΕ … ΔΕΚ ΙΔΑΝΙΗΛΘΥ … ΤΙΜΟ … ΤΛΕFΔΗ
ΠΙΕΙΩΤΕΝ … ƆΝΣΡΙΑΣ.

Η επιγραφή αυτή χρονολογείται ανάμεσα στο 2ο και τον 7ο 
αιώνα και αποτελεί την πιο σημαντική ένδειξη, για την παρου-
σία Εβραίων στην Πάτρα, κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή (P. J. 
B. Frey: Corpus Iuscriptionum Iudaicarum Città del Vaticano, 
1936, αρ. 716, σ. 517, Robert, Hellenica, III (1946), 102. Και 
Στεφ. Θωμόπουλου: Ιστορία … σ. 433 σημ. 2).

Στο πρώτο όμως ταξίδι του (1798-9), γράφει ότι βρήκε στην 
Πάτρα πολλούς Εβραίους, οι οποίοι ασκούσαν το επάγγελμα του 
μεσίτη και του διερμηνέα, ιδίως κοντά στο Γάλλο πρόξενο και 
κέρδιζαν πολλά χρήματα, διότι όλες οι συναλλαγές γίνονταν μέ-
σω αυτών. Για τα γαλλικά τους, γράφει ότι ήσαν γεμάτα βαρβα-
ρισμούς (F. Pouqueville: Voyage dans la Grèce, comprenant la 
description ancienne et moderne de l’ Épire, de l’ Illyrie grecque, 
de la Macédoine Cisaxienne, d’ une partie de la Triballie, de 
la Thessalie, de l’ Acarnanie, de l’ Étolie ancienne et Épictète, 
de la Locride Hespérienne, de la Doride et du Péloponèse … 
(Paris 1820), III σ. 509. Και F. Pouqueville: Voyage en Morée, 
à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties 
de l’ Empire Othoman pendant les années 1798, 1799, 1800 et 
1801… (Paris 1805), I σ. 98 επ.).

Κατά τον Τριανταφύλλου (Ιστορικό Λεξικό … στηλ. 
1372), χωρίς να μνημονεύεται η πηγή, προς τα τέλη του 18ου αι-
ώνα, όσοι λίγοι Εβραίοι είχαν απομείνει στην Πάτρα, μετοίκησαν, 
κατά το πλείστον, στη Ναύπακτο. Όμως η Ναύπακτος, μετά την 
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επανάσταση του Ορλώφ (1770) και τη συνθήκη του Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή (1774), περιέπεσε σε οικονομικό μαρασμό και απομό-
νωση, ενώ αναδείχθηκαν ως εμπορικά και ναυτικά κέντρα το Αι-
τωλικό, το Μεσολόγγι και το Γαλαξείδι (Παν. Χριστόπουλου: Η 
Εβραϊκή Κοινότης Ναυπάκτου … σ. 292).

Η παρουσία Εβραίων στην Αιτωλία και τη Ναύπακτο, που 
ήταν η πλέον σημαντική πόλη της περιοχής, ανάγεται στους ελ-
ληνιστικούς χρόνους. Η εγκατάστασή τους έκτοτε δεν ήταν συ-
νεχής και η οριστική φυγή τους πρέπει να έγινε την περίοδο 1800-
1817. Ίχνη εβραϊκής παρουσίας απαντώνται και στην ενδοχώρα 
της Ναυπακτίας, στο χωριό Περίστα της Επαρχίας Κραβάρων 
και νοτιότερα στο Ριγάνι. Για τη μετοίκησή τους υποστηρίζε-
ται ότι οφείλεται σε προστριβές με τους χριστιανούς (Χρ. Σια-
μαντά: Οι Εβραίοι στην Ναύπακτο, εφημ. «Εμπρός» (Ναυπά-
κτου), φ. 9.6.2000).

Το 1805 πέρασε από την Πάτρα ο Martin Leake (Travels in 
Northern Greece, London 1835), κατά τον οποίο, επί πληθυσμού 
10.000 κατοίκων, οι Εβραίοι ήσαν ελάχιστοι. Ενώ ο Dodwell που 
επισκέφθηκε την Πάτρα στις αρχές του 19ου αιώνα, διαπίστωσε 
την ύπαρξη έντονου αντισημιτικού κλίματος, το οποίο εντάθηκε 
κατά την Επανάσταση και οδήγησε στον αφανισμό της Κοινότη-
τος. Το 1818 καταγράφονται από τον John Bransen 17 εβραϊκές 
οικογένειες και Συναγωγή.

Σε εκθέσεις του, ο βρετανός Πρόξενος στην Πάτρα, έκα-
νε λόγο για σφαγές εκατοντάδων Εβραίων, που είχαν συρρεύσει 
στην πόλη, κατά τη διάρκεια του Αγώνα, τις οποίες μάλιστα χα-
ρακτήριζε σκόπιμες. Ανάλογες σφαγές έγιναν και σε άλλες πό-
λεις της Πελοποννήσου, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την 
Τριπολιτσά, όπου αφανίστηκε όλο το εβραϊκό στοιχείο.
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2.
Νεώτεροι χρόνοι

Μ ε την ενσωμάτωση των Επτανήσων (1864), της Θεσ-
σαλίας και της Άρτας (1881) στην Ελλάδα, ενισχύθηκε 
σημαντικά η εβραϊκή παρουσία στη χώρα, αλλά οι μαρ-

τυρίες για Έλληνες ή αλλοεθνείς Εβραίους, που διέμειναν στην 
Πάτρα προσωρινά, για επαγγελματικούς κυρίως λόγους (έμπο-
ροι, εμποροτραπεζίτες κ.λπ.) ή μετοίκησαν στην πόλη, κατά το 
19ο αιώνα, είναι λιγοστές.

Κατά το “Φορολογούμενο” (φ. 199/7.7.1878), το 1878 υπήρχαν 
στην Πάτρα Εβραίοι, οι οποίοι είχαν μετοικήσει από την Κέρκυ-
ρα. Αφορμή για το δημοσίευμα αποτέλεσε το ρήγμα που προκλή-
θηκε στην Ισραηλιτική Κοινότητα της Κέρκυρας, λόγω του φό-
ρου που επέβαλε αυθαίρετα και παράνομα ο Αρχιραββίνος στα 
μέλη της, απειλώντας όσους θα αρνούνταν να συμμορφωθούν, με 
καθυστέρηση στην ικανοποίηση των θρησκευτικών τους δικαιω-
μάτων (περιτομής κ.λπ.). Εκείνοι που αντέδρασαν, εκδιώχθηκαν, 
ίδρυσαν δική τους Συναγωγή και εξέλεξαν νέο Αρχιραββίνο. Η 
ρήξη που προκλήθηκε χαρακτηρίζεται στο δημοσίευμα «σχίσμα» 
και παρομοιάζεται με το σχίσμα των Λουθηρανών από την Πα-
πική Εκκλησία, ενώ ο απόηχός του έφθασε μέχρι την Πάτρα και 
προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στην τοπική Κοινότητα. Εν τέ-
λει επισημαίνεται ότι δεν είναι ορθό να οδηγηθούν τα πράγματα 
στα άκρα και στην Πάτρα και ότι ως Έλληνες πολίτες που είναι 
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οι Εβραίοι, έχουν δικαίωμα και καθήκον, να απευθύνονται στις 
αρμόδιες Αρχές, διότι μόνο η Κυβέρνηση, διά της Βουλής, επι-
τρέπεται να επιβαρύνει τους πολίτες με φόρους.

Την 1η Απριλίου 1891 ο Εβραίος ράφτης Χαΐμ Σαρδάς, 
κατήγγειλε στην Αστυνομία της Κέρκυρας την εξαφάνιση της 
οκτάχρονης θυγατέρας του Ρουμπίνας. Την επομένη βρέθηκε 
ένας σάκος πεταμένος στο ισόγειο μίας κατοικίας, απέναντι από 
την Συναγωγή «Μιντράς», στον οποίο υπήρχε ένα κατακρεουρ-
γημένο πτώμα μικρής κοπέλας, που έφερε στον τράχηλο τραύ-
ματα από μαχαίρι και χτυπήματα στο κεφάλι. Το γεγονός διαδό-
θηκε αστραπιαία στην πόλη και έλεγαν ότι το πτώμα ανήκε σε 
κάποια Μαρία, που τη δολοφόνησαν Εβραίοι, σε τελετουργία, για 
να πάρουν το αίμα της και να το χρησιμοποιήσουν για την παρα-
γωγή αζύμων, καθώς πλησίαζε το Πάσχα τους. Οι Αρχές συνέλα-
βαν ως ύποπτο τον Χαΐμ Σαρδά και τον αδελφό του Σολομών και 
έθεσαν σε περιορισμό την οικογένειά του, παρά τις διαμαρτυρί-
ες τους ότι είναι αθώοι. Η υπόθεση συγκλόνισε την κοινή γνώμη 
και ανέδειξε τον κυοφορούμενο αντισημιτισμό των Κερκυραίων, 
οι οποίοι προχώρησαν σε βίαιες εκδηλώσεις κατά των Εβραίων, 
σε αποδοκιμασίες, χλευασμούς και απειλές και σε λιθοβολισμούς 
εβραϊκών κατοικιών. Έφθασαν μέχρι την κατοικία του Αρχιραβ-
βίνου Σολομών Λεβή, την οποία λιθοβόλησαν αγρίως. Στα τέ-
λη του 1891 αρχές 1892, έγινε στο Κακουργοδικείο Πατρών η δί-
κη των Χαΐμ και Σολομών Σαρδά, οι οποίοι αθωώθηκαν και το 
έγκλημα έμεινε ανεξιχνίαστο. Κατ’ ουσία, ο αντισημιτισμός των 
Κερκυραίων, πέραν του θρησκευτικού φανατισμού και των προ-
καταλήψεων, είχε οικονομικά και πολιτικά κίνητρα, διότι πολ-
λές επαγγελματικές δραστηριότητες ήσαν στα χέρια των Εβραί-
ων και τις εποφθαλμιούσαν οι ντόπιοι. Επίσης, οι περισσότεροι 
Εβραίοι, στους οποίους συγκαταλέγετο και η οικογένεια Σαρδά, 
δεν ανήκαν στην παράταξη του υπουργού και μετέπειτα πρωθυ-
πουργού (1899) Γεωργ. Θεοτόκη, που κυριαρχούσε πολιτικά στο 
νησί. Στην αντισημιτική εκστρατεία πρωτοστάτησε η εφημερίδα 
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«Ρήγας Φεραίος» του Ιάκωβου Πολυλά. Αναίτιο θύμα του παρο-
ξυσμού κατά των Εβραίων έπεσε ο Μωϋσής Βελλέλης, ο οποί-
ος δολοφονήθηκε στην εβραϊκή συνοικία από κάποιο κακούργο 
ονόματι Στένη. Τα γεγονότα του Απριλίου 1891 έχουν καταγρα-
φεί ως Chezera del Novanta. Εξαπλώθηκαν δε στη Λευκάδα και 
τη Ζάκυνθο, όπου κακοποιήθηκαν πολλοί Εβραίοι και είχαν ως 
αποτέλεσμα να μεταναστεύσει ο μισός πληθυσμός της Κοινό-
τητας της Κέρκυρας (2.500 – 3.000 άτομα) στην Ιταλία, κυρίως 
στην Τεργέστη, στο Κάιρο, στην Αμερική και στην Αγγλία (Ραφ. 
Φρεζή: Ψηφίδες … σσ. 227-229).

Το 1891 εκδόθηκε στην Πάτρα, από το τυπογραφείο «Ο 
Φοίνιξ» του Π. Ευμορφόπουλου, μία μελέτη 80 περίπου σελίδων, 
με τον τίτλο, «Ἀνατροπὴ τῆς Θρησκείας τῶν Ἑβραίων ἤτοι ὀλίγα 
τινά ἐκ τοῦ χρυσοῦ πονήματος Σαμουὴλ Ραββί. Μετὰ τοῦ παραρ-
τήματος τῶν ἐκ τοῦ Παύλου Μεδίκων γραφέντων περὶ Ἑβραίων. 
Ἀνατυπωθεῖσα ὑπό Γεωργίου Ζ. Δημακοπούλου μετὰ εἰσαγωγῆς 
καί τινων ἀνεκδότων» (Νότη Καραβία: Αχαϊκή Βιβλιογραφία 
(Αθήναι 1972), σ. 47, αριθ. 347).

Όταν ξέσπασε ο ελληνοτουρκικός πόλεμος (1897), 200 
Εβραίοι (κυρίως ρωμανιώτες), από την Πάτρα, την Κέρκυρα, τη 
Ζάκυνθο, το Βόλο, την Αθήνα και τη Χαλκίδα, κατατάχθηκαν 
στον ελληνικό στρατό και συμμετείχαν στις πολεμικές επιχει-
ρήσεις.

Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, Εβραίοι από τη 
Ζάκυνθο, την Κεφαλλονιά, την Άρτα, την Πρέβεζα, τα Ιωάννι-
να και την Κέρκυρα, όπου το 1891 έγιναν μεγάλες αντισημιτικές 
ταραχές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα, να εγκαταλείψει το νη-
σί, σημαντικός αριθμός Εβραίων, που κατοικούσαν εκεί, εγκα-
ταστάθηκαν στην Πάτρα και το 1905 επανασυγκροτήθηκε η Ισ-
ραηλιτική Κοινότητα Πατρών, η οποία είχε διαλυθεί κατά την 
Επανάσταση. Από τους ιδρυτάς της ήταν ο Μάρκος Ηλ. Βελλέ-
λης, αργυραμοιβός, ο οποίος πέθανε στην Πάτρα στις 18.8.1951.

Στην πλειοψηφία τους, οι Εβραίοι που μετοίκησαν στην Πά-
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τρα, ήσαν απόγονοι ελληνόφωνων Ισπανοεβραίων Σεφαραδιτών 
και Ιταλιωτών από την Απουλία. Σύμφωνα με μαρτυρία του Βί-
κτορα Βιτάλ, εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα, μετά την ανταλλα-
γή των πληθυσμών (1923) και Εβραίοι από τη Σμύρνη. Οι μετοι-
κήσεις εβραϊκών οικογενειών από άλλα μέρη της χώρας, στην 
Πάτρα, συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.

Η σύσταση Ισραηλιτικών Κοινοτήτων θεσμοθετήθηκε με 
το Ν. 2456/1920 (Ε.τ.Κ. 173Ά /2.8.1920), με τον οποίο ορίστηκε 
ότι στις πόλεις του Ελληνικού Βασιλείου, που κατοικούσαν πε-
ρισσότερες από 20 Ισραηλιτικές οικογένειες και λειτουργούσε 
Συναγωγή, μπορούσε να ιδρυθεί, με Βασιλικό Διάταγμα, Ισραη-
λιτική Κοινότητα, που θα ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι-
καίου (άρθρο 1).

Σε κάθε πόλη, κωμόπολη ή χωριό επετράπη η λειτουργία μό-
νο μιας Ισραηλιτικής Κοινότητας, στην οποία ορίστηκε να υπά-
γονται θρησκευτικώς οι Ισραηλίται της περιοχής και η οποία, για 
τη συντήρηση και επίτευξη των φιλανθρωπικών, θρησκευτικών 
και εκπαιδευτικών προορισμών της, μπορούσε να αποδέχεται δω-
ρεές, να δέχεται εκούσιες προσφορές, να εισπράττει δικαιώματα 
για ιεροτελεστίες, κοινοτικές εισφορές κ.λπ. (άρθρα 2, 3 και 4).

Επίσης παραχωρήθηκε στις Κοινότητες το δικαίωμα να 
ιδρύουν εκπαιδευτήρια, για τους «Ισραηλιτοπαίδας», τα οποία 
τελούσαν υπό τον έλεγχο του Κράτους, όσον αφορά το πρόγραμ-
μα διδασκαλίας κ.λπ. και τα απολυτήριά τους ήσαν ισότιμα με 
των δημοσίων σχολείων (άρθρο 5).

Η διαχείριση των υποθέσεων της Κοινότητας ανατέθηκε 
στο Κοινοτικό Συμβούλιο και ορίστηκαν και οι αρμοδιότητές του 
(άρθρα 6, 7 και 8). Η εκπροσώπηση της Κοινότητας ανατέθηκε 
στον Αρχιραββίνο, για τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του 
οποίου θεσμοθετήθηκε σειρά διατάξεων (άρθρα 9-15). Ύπατη αρ-
χή ορίστηκε η Κοινοτική Συνέλευσις, ενώπιον της οποίας προ-
βλέπετο να λογοδοτεί ο Αρχιραββίνος και το Κοινοτικό Συμβού-
λιο (άρθρο 16).
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Ακολουθεί σειρά διατάξεων για τις σχέσεις των Κοινοτήτων 
με το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών κ.λπ., τον ιδιαίτερο Κανο-
νισμό κάθε Κοινότητας και τις ποινικές κυρώσεις, σε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων του Νόμου, οι οποίες παραβάσεις ορί-
ζονται ρητά. Τέλος ρυθμίστηκε το ζήτημα των τελωνειακών ατε-
λειών των διαφόρων ειδών, που θα εισήγαγε κάθε Κοινότητα, για 
την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών της (άζυμα κ.λπ.) και 
για είδη χρήσιμα στα κοινοτικά σχολεία και ρυθμίστηκε το θέμα 
των επιχορηγήσεων προς τις Ισραηλιτικές Κοινότητες, από το 
Κράτος και τους Δήμους.

Αξιοσημείωτη είναι η διάταξη του προτελευταίου άρθρου 
του Νόμου (αριθ. 26), που αφορούσε την αργία του Σαββάτου, 
την οποία επιτρεπόταν, όποιος το επιθυμούσε, να μην την τηρή-
σει και να αργήσει την Κυριακή, αρκεί να ειδοποιούσε σχετικά 
την Αστυνομική Αρχή. Με τη δεύτερη και τελευταία παράγρα-
φο του άρθρου, εντέλονταν οι διοικητικές Αρχές και οι ανακριτι-
κοί υπάλληλοι, να μην καλούν τους Ισραηλίτες ενώπιόν τους, τα 
Σάββατα, εκτός αν συνέτρεχε εξαιρετικώς επείγουσα περίπτωση.

Πρώτος ραββίνος (ιεροδιδάσκαλος) της νεοσυσταθείσας 
Κοινότητας ήταν ο Ιεδιδoίας Κοέν, ο οποίος πέθανε στην Πά-
τρα στις 18 Δεκεμβρίου 1926 και ετάφη στο κοιμητήριο της Ισρα-
ηλιτικής Κοινότητας. Ως ραββίνοι αναφέρονται επίσης οι, Ιεσουά 
Μοσέ Ματαθία και Χαχάμ Ισαάκ Χιζκίγια Σακκής. Από το 1948 
μέχρι το θάνατό του, ραββίνος ήταν ο Σαμουήλ Αλμπάλα και με-
τά το θάνατό του, καθήκοντα ραββίνου άσκησε ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Ισαάκ Ιωχανάς (Ζακίνος). Ο Σαμουήλ Αλμπάλα δί-
δασκε και στο σχολείο της Κοινότητας και μέρος της αμοιβής του 
καλύπτετο από χορηγία του Ζαχαρία Βιτάλ, ο οποίος ήταν μεγα-
λέμπορος στην Αθήνα, είχε ζήσει πολλά χρόνια στην Πάτρα και 
είχε διατελέσει επανειλημμένα, πριν τον πόλεμο, πρόεδρος της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Πατρών.

Με το υπ’ αριθ. 10400/15.7.1920 πωλητήριο συμβόλαιο του 
πρώην Σφου Πατρών Γεωργ. Λεχουρίτου (Μ 298/62813), η Ισρα-
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ηλιτική Κοινότητα Πατρών αγόρασε από το Μωϋσή Μ. Ασσέρ, 
μία ανώγειο οικία, μετά του υπ’ αυτήν οικοπέδου, επιφανείας 300 
περίπου τετραγωνικών τεκτονικών πήχεων, που βρίσκεται επί της 
οδού Παντανάσσης 34. Την εν λόγω οικία είχε αγοράσει ο Μωϋ-
σής Μ. Ασσέρ, με το υπ’ αριθ. 10076/28.4.1920 πωλητήριο συμβό-
λαιο του πρώην Σφου Πατρών Γεωργ. Λεχουρίτου (Μ 297/62464), 
από τους κληρονόμους Νικολάου Ανδρέου κ.λπ. Επί του εν λό-
γω οικοπέδου κτίστηκε διόροφη οικοδομή, για την εγκατάστα-
ση της Συναγωγής και του Εβραϊκού Σχολείου, η οποία αποπε-
ρατώθηκε το 1921.

Η Συναγωγή ήταν ένα μικρό μονόροφο κτίριο, με δύο δω-
μάτια στον ά  όροφο, στο ένα από τα οποία λειτούργησε το Σχο-
λείο ά  βαθμίδας και στο άλλο η Συναγωγή. Τηρώντας μία συ-
νήθεια που έχει την αφετηρία της στο Μεσαίωνα, η Συναγωγή 
(Μπετ – Ακενέσετ) βρισκόταν στον ά  όροφο, για να θυμίζει την 
εποχή που οι Εβραίοι δεν ήσαν πάντα ασφαλείς να προσεύχο-
νται στο ίδιο επίπεδο με το δρόμο. Διέθετε ευρύχωρο γυναικω-
νίτη, που χωριζόταν με “καφασωτό” (κιγκλίδωμα) από το Ιερό 
Βήμα και σε κάθε πλευρά είχε διαδρόμους και τα καθίσματα των 
πιστών. Η διάταξη των καθισμάτων επέτρεπε στους παρισταμέ-
νους να βλέπουν ο ένας τον άλλον, κατά μήκος του κυρίου δια-
δρόμου και μπορούσαν να στρέφονται πότε προς το «Αρών» και 
πότε προς το «Βήμα», κατά τη διάρκεια των διαφόρων τελετουρ-
γιών. Στη μέση βρισκόταν το Ιερό Βήμα και ανατολικά η «Κιβω-
τός» (Αρών Ακόδες), ορατή από κάθε πλευρά, κατά τη Σεφαρα-
δίτικη παράδοση. Τα έπιπλα της Συναγωγής έφεραν περίτεχνες 
νεοκλασσικές διακοσμήσεις βενετσιάνικης τεχνοτροπίας και οι 
έξι ιεροί Κύλινδροι του Νόμου (Σεφαρίμ), φυλάσσονταν σε με-
γάλες περίτεχνες ξύλινες θήκες (ΤΙΚΚΙΜ). Ένας από αυτούς ήταν 
δωρεά της Εβραίας Ελχάϊ, από το Ηράκλειο της Κρήτης (Κahal 
Καντός Κάντια) και έφερε χρονολογία 15 Νισσάν 5673 (Μάρτι-
ος 1913). Πρόκειται για το μοναδικό γνωστό θρησκευτικό αντι-
κείμενο από την αρχαία Κοινότητα του Ηρακλείου Κρήτης, κα-
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τά το Νικ. Σταυρουλάκη. Λεπτομερείς περιγραφές των ΤΙΚΚΙΜ, 
που εκτίθενται στο Εβραϊκό Μουσείο στην Αθήνα, περιέχονται 
στο άρθρο του Νικ. Σταυρουλάκη: Τα Σεφαρίμ της Συναγωγής 
Πατρών (Χρονικά, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 1979), σσ. 3-5). Για την 
προέλευση των ΤΙΚΚΙΜ δεν αναφέρει κάτι συγκεκριμένο, συμπε-
ραίνει όμως, για δύο από αυτά, ότι πρέπει να είναι του 16ου αι-
ώνα ή των αρχών του 17ου και ότι προέρχονται από την Κρήτη, 
όταν ήταν υπό βενετική κατοχή και οι Εβραίοι του νησιού είχαν 
καλές σχέσεις με τις ομόθρησκες Κοινότητες των Ιονίων Νήσων 
και της Βενετίας. «Αν η πνευματική καρδιά του Ιουδαϊσμού είναι η 
Τορά και τα σχόλια που έχουν γραφεί γι’ αυτή μέσα στους αιώνες, 
μπορούμε να πούμε ότι η «υλική καρδιά» μιας Ισραηλιτικής Κοινό-
τητος βρίσκεται στα Σεφαρίμ, που παρέχουν τον πυρήνα της ανα-
γνώσεως του Σαββάτου και της υποχρεωτικής αναγνώσεως κάθε 
Δευτέρας και Πέμπτης. Επί αιώνες οι Εβραίοι διακινδύνευσαν όχι 
μόνο τις περιουσίες τους αλλά και τη ζωή τους, για να διαφυλά-
ξουν τους Κυλίνδρους του Νόμου, οι οποίοι είναι τόσο ιεροί, που οι 
Καββαλιστές διδάσκουν ότι ολόκληρο το μυστικό της δημιουργί-
ας του Σύμπαντος βρίσκεται μέσα σ’ αυτά τα γράμματα του Νό-
μου», επισημαίνει, για να καταδείξει τη σπουδαιότητα των Σεφα-
ρίμ, για την Ιουδαϊκή θρησκεία.

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος στεγάζεται σήμερα επί της 
οδού Νίκης 39 στην Αθήνα, προηγουμένως στεγαζόταν επί της 
λεωφόρου Αμαλίας 36 και έχει χαρακτηρισθεί από τους New York 
Times, ως ένα από τα έξι καλύτερα μουσεία της χώρας μας. Εκεί 
εκτίθεται και η Συναγωγή της Κοινότητας Πατρών, η οποία με-
ταφέρθηκε αυτούσια και αναστηλώθηκε σε ειδικό χώρο. Πρό-
κειται για κλασσικού τύπου Σεφαραδίτικη Ιουδαϊκή Συναγωγή, 
όπως αυτές που ιδρύθηκαν κατά την Ενετοκρατία. Σύμφωνα με 
την περιγραφή της αρχαιολόγου Κάλλις Πλαϊνού (ΑΡΧΑΙΟΛΟ-
ΓΙΑ 1992 (43), σσ. 88-89), είναι ολόκληρη κατασκευασμένη από 
ξύλο και περιλαμβάνει το Βήμα, το Ιερό (Εχάλ), όπου τοποθετού-
νται τα ιερά βιβλία, τα καθίσματα και το γυναικωνίτη. Μπροστά 
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από το ξύλινο Ιερό είναι κρεμασμένη η «παρόχετ», ένα βελούδινο 
κεντητό πανί, που συμβολίζει το αντίστοιχο πανί το οποίο υπήρχε 
στο ναό του Σολομώντος. Υπάρχει επίσης ένα καντήλι που πρέ-
πει να καίει συνεχώς. Στα καθίσματα κάθονταν οι άντρες, ενώ για 
τις γυναίκες υπήρχε ειδικός χώρος, στο γυναικωνίτη. Στον Εβρα-
ϊσμό, η μεγάλη προσευχή της γυναίκας είναι να φροντίζει τα παι-
διά και να κάνει το σπίτι της ναό.

Όλα τα παιδιά των εβραϊκών οικογενειών φοιτούσαν σε δη-
μόσια ή ιδιωτικά ελληνικά σχολεία. Το σχολείο της Κοινότητας 
λειτουργούσε τις Κυριακές, τις ελληνικές αργίες και μερικά απο-
γεύματα, κατά τα οποία, τα εβραιόπουλα μαζευόντουσαν εκεί 
και ο ραββίνος τους μάθαινε προσευχές και τους δίδασκε στοι-
χεία Ιουδαϊκής Ιστορίας. Το Σχολείο έκλεισε με την κήρυξη του 
πολέμου και επαναλειτούργησε από το 1946 μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας 1950.

Η Κοινότητα χορηγούσε, σε οικονομικά αδύναμα μέλη της, 
τακτικά και έκτακτα χρηματικά βοηθήματα, για την κάλυψη των 
αναγκών τους και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στο Αρ-
χείο της, που σώζεται στο Εβραϊκό Μουσείο, υπάρχουν πολλές 
αποδείξεις και άλλα τεκμήρια, που επιβεβαιώνουν την έμπρα-
κτη αλληλεγγύη τους, προς αναξιοπαθούντες ομοεθνείς τους που 
ζούσαν στην Πάτρα.

Για την ταφή των νεκρών, παραχωρήθηκε το 1880 από το 
Δήμο Πατρέων, στην Ισραηλιτική Κοινότητα, ένα μέρος στο Ά  
Κοιμητήριο Πατρών, το οποίο εκτείνετο κάτω από την πλαγιά του 
λόφου, που φέρει το όνομα «Γερμανικά», μέχρι το παλιό οστεο-
φυλάκιο. Όμως το τμήμα αυτό καταστράφηκε και οι τάφοι με-
ταφέρθηκαν σε ιδιόκτητο χώρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας, 
που βρίσκεται έξω από το Ά  Κοιμητήριο, στην ανατολική πλευ-
ρά, με ανεξάρτητη είσοδο από την οδό Φλωρίνης. Ίσως γι’ αυτό 
δεν υπάρχουν στοιχεία για θανάτους πριν το έτος 1910, κατά το 
οποίο φέρεται να έγινε η παλαιότερη γνωστή ταφή Εβραίου (Να-
ούμ Σ. Δόστις 8.5.1910).
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Η Γιώτα Καΐκα – Μαντανίκα, στο βιβλίο της, Το πτερόν 
εις τον πίλον (Πάτρα 2009), (σσ. 597-601, 603 και 789-798), κα-
τέγραψε τριάντα τέσσερες εβραϊκές επιγραφές, που υπάρχουν σε 
ισάριθμους τάφους Εβραίων, στο Κοιμητήριο της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας και παραθέτει και φωτογραφίες των επιταφίων πλα-
κών. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι οι μόνοι Εβραίοι που πέθαναν 
στην Πάτρα, διότι πρέπει να έγιναν ταφές και αλλού και επίσης 
αρκετές παλαιές ταφικές πλάκες κατεστράφησαν.

Οι τάφοι είναι απλοί, μονοί, φέρουν στο άνω μέρος της πλά-
κας την πεντάλφα και από κάτω τα στοιχεία του νεκρού στα ελ-
ληνικά ή στα εβραϊκά και ένα ρητό. Τα ρητά που κυριαρχούν είναι: 
«Ας είναι η ψυχή του φυλαγμένη στο θησαυροφυλάκιο της ζωής», 
«Ευλογητός ο κριτής της αληθείας», «Ας είναι το θέλημά του και 
η πολύτιμη ψυχή του φυλαγμένη στο θησαυροφυλάκιο της ζωής», 
«Ας αναπαύεται η ψυχή του στον Παράδεισο» και «Ο άνθρωπος εί-
ναι ματαιότητα και οι ημέρες του περνούν σαν σκιά».

Σύμφωνα με την αλφαβητική καταγραφή των σωζόμενων 
εβραϊκών επιγραφών, που δημοσίευσε η Γιώτα Καΐκα – Μαντα-
νίκα, είναι θαμμένοι στο κοιμητήριο της Ισραηλιτικής Κοινότη-
τας οι εξής:

 1.- Εμμανουήλ Ααρών (†2.12.1962).
 2.- Αμπά Ασέρ (†1918).
 3.- Εμανουέλ Ασέρ (†4.8.1922).
 4.- Σαμουήλ Ασέρ.
 5.- Ρεγγίνα Ασέρ (†3.12.1925).
 6.- Ραχήλ Ασέρ (†1929).
 7.- Άστρο Ις Βαρούχ (†16.1.1951).
 8.- Ιωσηφίνα Μάρκου Βελλέλη (†11.1.1955).
 9.- Μάρκος Ηλ. Βελλέλης (†18.8.1951).
10.- Ιωσήφ Μάρκου Βιτάλ (†9.3.1965).
11.- Μάρκος Βιτάλ (†31.10.1912).
12.- Σαμουήλ Μορδ. Βιτάλ (†31.10.1939).
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13.- Εσθήρ Μορδοχάϊ Βιτάλ (†Ιούλιος 1941).
14.- Ναούμ Σ. Δόστις (†8.5.1910).
15.- Αστρέα Ισαάκ Ιωχανά.
16.- Δανιήλ Ιωχανά (†31.3.1955).
17.- Ισαάκ Ιωχανά Ιωχανάς (†9.9.1968).
18.- Ιωσήφ Ι. Ιωχανάς (†16.8.1921).
19.- Ιωχανάς Ιωσήφ Ιωχανάς (†8.1.1939).
20.- Σάρρα Δανιήλ Ιωχανά (†19.6.1957).
21.- Ραφαήλ Ι. Ιωχανάς (†2.4.1935).
22.- Σαλώμ Ραφαήλ Ιωχανάς (†10.10.1954).
23.- Ιεδιδοίας Κοέν (†18.12.1926) (ραββίνος).
24.- Ντεβόρα Κοέν.
25.- Ιωσήφ Α (;) Μάτσας (†19.1.1937).
26.- Ιεσουά Μοσέ Ματαθία (†14.10.1918) (ραββίνος).
27.- Μποχόρ Μπαρζιλάϊ Μιτερανή (†12.3.1942).
28.- Αβραάμ Μπατίνος (†20.6.193;).
29.- Κονσόλα Ηλία Μπατίνου (†31.5.1942).
30.- Ραφαήλ Μωϋσής (†28.12.1936).
31.- Ιωσήφ Ουριέλ Νεγρίν (†6.12.1948).
32.- Ιωσήφ Ρούσσος (†1936).
33.- Ιωσήφ Δαυϊδ Σαρφάτης (†15.4.1937).
34.- Χαχάμ Ισαάκ Χιζκίγια Σακκής (†7.12.1953) (ραββίνος).

Από τα ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Πατρέων προκύπτει 
ότι τον Φεβρουάριο 1942, απεβίωσε στην Πάτρα, ο Ισαάκ Αζάρ, 
κάτοικος εν ζωή Πατρών (Κορίνθου 411), ο οποίος, σύμφωνα με 
τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του, που συντάχθηκε κατόπιν σχε-
τικής δήλωσης του προέδρου της Κοινότητας Ισαάκ Ιωχανά, γεν-
νήθηκε στη Σμύρνη, ήταν γιος του εμπόρου Δαυίδ Αζάρ και της 
Νούκα και σύζυγος της Τζόγιας το γένος Χαΐμ Ααρών. Ήταν 66 
ετών και εργάτης το επάγγελμα, είχε οθωμανική υπηκοότητα και 
ως αιτία θανάτου αναφέρεται «πνευμονία εξ υποσιτισμού» (Λ.Π.Θ. 
455/13.2.1942). Ο Ισαάκ Αζάρ δεν φέρεται να ετάφη στο κοιμητή-
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ριο της Ισραηλιτικής Κοινότητας. Η χήρα του Ισαάκ Αζάρ, Τζό-
για και ο αδελφός της Ηλίας Χαΐμ Ααρών, ήσαν από τους πλέον 
ενδεείς Εβραίους των Πατρών και η Κοινότητα τους συμπαρα-
στεκόταν, χορηγώντας τους ανελλιπώς χρηματικά βοηθήματα.

Όλες οι δηλώσεις στο Ληξιαρχείο, για τη σύνταξη ληξιαρχι-
κών πράξεων που αφορούσαν Εβραίους, γινόντουσαν συνήθως 
από τον εκάστοτε πρόεδρο της Κοινότητας.

Η Κοινότητα διοικείτο από επταμελές συμβούλιο, το οποίο 
εκλέγετο από τους άρρενες Εβραίους που κατοικούσαν στην Πά-
τρα, ηλικίας 20 ετών και άνω. Κατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν 
στις 25 Μαΐου 1920, εξελέγησαν, πρόεδρος ο Ζαχαρίας Μ. Βιτάλ, 
γραμματέας ο Ιωσήφ Ι. Ιωχανάς, ταμίας ο Ισαάκ Ι. Μάτσας και 
σύμβουλοι οι, Ιεσουά Μπατίνος, Μάρκος Βελλέλης, Εμμανουήλ 
Ασσέρ και Ααρών Βεχοράκης (εφ. «Νεολόγος» φ. 13.6.1920). Δύο 
χρόνια αργότερα έγιναν νέες αρχαιρεσίες, κατά τις οποίες εξε-
λέγησαν παμψηφεί, πρόεδρος ο Ζαχαρίας Μ. Βιτάλ, γραμματέ-
ας ο Ισαάκ Ι. Μάτσας, ταμίας ο Ιάκωβος Όσμος και σύμβουλοι οι 
Εμμανουήλ Ασσέρ, Ηλίας Ματαθίας, Ααρών Βεχοράκης και Δα-
νιήλ Ζακάρ (εφ. «Νεολόγος» φ. 93/12.4.1922). Κατά κανόνα, τα 
μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, εκλέγονταν με βάση την οι-
κονομική τους επιφάνεια.

Σε άλλο φύλλο της ίδιας εφημερίδας (φ. 214/6.8.1921), δη-
μοσιεύθηκε εγκάρδιο ευχαριστήριο του Βασιληά Κωνσταντίνου 
Β΄ προς το Ζαχαρία Μ. Βιτάλ, πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινό-
τητας Πατρών. Στο ίδιο φύλλο ο Δημ. Γούναρης ευχαριστούσε 
δημόσια τον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητος Πατρών, για 
τις συγχαρητήριες ευχές που του έστειλε, προφανώς όταν ανέ-
λαβε πρωθυπουργός.

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, κύματα προσφύγων 
από τη Σμύρνη και την περιοχή της Ιωνίας, κατέφυγαν στην Ελ-
λάδα, για να σωθούν από τις τουρκικές θηριωδίες. Για λόγους κα-
λύτερης αποκατάστασης και στέγασής τους, προωθήθηκαν σε δι-
άφορες ελληνικές πόλεις. Μεταξύ των πόλεων αυτών ήταν και 
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η Πάτρα, η οποία, το Σεπτέμβριο 1922, είχε πληθυσμό περίπου 
65.000 κατοίκους και δέχτηκε περίπου 7.000 πρόσφυγες. Ανάλο-
γες υποδομές δεν υπήρχαν για τη στέγασή τους και γενικά την 
υποδοχή και ανακούφισή τους και με τη βοήθεια του Τύπου, ξε-
κίνησε μία προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων και άλλων ει-
δών. Η πατραϊκή κοινωνία ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία 
και στις εφημερίδες της εποχής δημοσιεύθηκαν τα ονόματα όσων 
προσέφεραν και το ποσόν που προσέφερε καθένας, σε χρήμα και 
σε είδος και πολλές άλλες πράξεις φιλαλληλίας και φιλανθρω-
πίας υπέρ των προσφύγων. Κάνοντας απολογισμό του πρώτου 
εικοσαημέρου ο «Νεολόγος» (φ. 25.9.1922), αναφέρει μεταξύ άλ-
λων ότι εισέφεραν οι Ζ. Βιτάλ και Σια 4.000 δραχμές, ο Σαμουήλ 
Μ. Βιτάλ 150 δραχμές και ο Ιωσήφ Μ. Βιτάλ 100 δραχμές. Επί-
σης η Ισραηλιτική Κοινότητα Πατρών προσέφερε 1.000 δραχμές 
και οι αδελφοί Μάτσα και ο Μάρκος Βελλέλης, ανά 200 δραχμές 
καθένας (εφ. «Νεολόγος» φ. 27.9.1922).

Οι αναφορές του τοπικού Τύπου στους Εβραίους των Πα-
τρών και την Εβραϊκή Κοινότητα της πόλης, είναι πολύ λίγες. 
Εκτός από τις παραπάνω, στο φύλλο 236/2.9.1936 του «Νεολό-
γου», δημοσιεύθηκε άρθρο του Χρ. Αγγελομάτη, με τον τίτλο «Οἱ 
Ἑβραῖοι καί ἡ Λιτανεία» και υπέρτιτλο «Χρονικὰ τῶν Πατρῶν», 
όπου ο συγγραφέας αναφέρεται σ’ ένα γεγονός που συνέβη στην 
Πάτρα το 1809. Για πολλούς μήνες υπήρξε ανομβρία, σε σημείο 
ώστε να καταστραφεί κάθε συγκομιδή και να κινδυνεύουν οι κά-
τοικοι να πεθάνουν από τη δίψα και την πείνα. Προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την κατάσταση ο Βοεβόδας, ζήτησε από όλους 
τους θρησκευτικούς αρχηγούς των Πατρών, να τελέσουν τριή-
μερες λιτανείες. Οι Εβραίοι αξίωσαν να είναι πρώτοι στη λιτα-
νεία, αλλά ο Ιεχωβά δεν άκουσε τις δεήσεις τους. Ακολούθησαν 
οι μουσουλμάνοι Άραβες, οι οποίοι επίσης δεν εισακούσθησαν. 
Κατόπιν λιτάνευσαν οι Τούρκοι, χωρίς όμως αποτέλεσμα και μαι-
νόμενοι επιτέθηκαν στους Εβραίους, οι οποίοι έτρεξαν να κρυ-
φτούν στα σπίτια τους ή στα προξενεία, όπου ήσαν διερμηνείς 
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και όσοι δεν μπόρεσαν να κρυφτούν, κακοποιήθηκαν. Τελευταί-
οι λιτάνευσαν οι Έλληνες Χριστιανοί, με επικεφαλής το Μητρο-
πολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανό Δ́  και τον υπόλοιπο κλήρο 
και ενώ κατευθύνονταν προς το ναό του Αγίου Αθανασίου, πριν 
φθάσουν, διασκορπίστηκαν από χειμαρρώδη βροχή (Στεφ. Θω-
μόπουλου: Ιστορία της πόλεως Πατρών από των αρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι του 1821, Εν Αθήναις 1888, σ. 408). Την παρά-
δοση αυτή αναφέρει και ο Δημ. Καμπούρογλους (Μελέτη περί 
του βίου και της δράσεως του Παλαιών Πατρών Γερμανού Δ́ , 
Εν Αθήναις 1916, σ. 23), με παραπομπή στο Στεφ. Θωμόπουλο.

Μία άλλη αναφορά υπάρχει στο φύλλο 128/15.5.1937 της 
ίδιας εφημερίδας, όπου είναι καταχωρημένη πρόσκληση της Ισ-
ραηλιτικής Κοινότητας Πατρών, προς τα μέλη της, για  Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση, με σκοπό την τροποποίηση του καταστατι-
κού της.

Επίσης, στο φύλλο 21920/25.5.1949 της ίδιας εφημερίδας, 
δημοσιεύθηκε συλλυπητήριο τηλεγράφημα της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Πατρών προς τον Βασιλέα Παύλο, τον Πρωθυπουρ-
γό και την Ιερά Σύνοδο, για το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Δα-
μασκηνού, το οποίο υπέγραφε ο πρόεδρος της Κοινότητας Ισαάκ 
Ιωχανάς. Μεταξύ άλλων εκφράζεται η βαθειά οδύνη της Κοι-
νότητας, «διὰ τὴν ἀπώλειαν Μεγάλου Πατριώτου καὶ εὐεργέτου 
Ἑλληνικοῦ Ἑβραϊκοῦ στοιχείου».

Το αρτισύστατο ελληνικό Κράτος δεν θεσμοθέτησε ειδικές 
ρυθμίσεις για τους Ισραηλίτες ή τις άλλες μειονότητες, διότι κα-
τά το 19ο αιώνα, ο αριθμός των Εβραίων δεν ήταν μεγάλος και 
δεν υπήρχε στην ουσία μουσουλμανική θρησκευτική μειονότη-
τα. Έτσι διατηρήθηκε εθιμικά καθεστώς δικαιϊκής αυτονομίας, ως 
αυτονόητη «Γενική Αρχή».

Με την προσάρτηση των Νέων Χωρών (Βόρεια Ελλάδα), 
όπου υπήρχε σημαντικός αριθμός θρησκευτικών μειονοτήτων, 
εκδόθηκε ο Ν. 147/1914, εις εκτέλεση του άρθρου 11 της από 4/14 
Νοεμβρίου 1913 Συνθήκης των Αθηνών, με την οποία η Ελλάδα 
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ανέλαβε την υποχρέωση σεβασμού της θρησκείας και των εθί-
μων των κατοίκων των Νέων Χωρών.

Το 1920 εκδόθηκε ο Ν. 2456, για τις Ισραηλιτικές Κοινό-
τητες, ο οποίος ρύθμισε και ενοποίησε το εξαιρετικό Δίκαιο των 
Ισραηλιτών. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 4837/30, 
5420/32, το Ν.Δ. 23/26.2.1926 για τα γαμικά σύμφωνα και τον 
Α.Ν. 1029/46 και ισχύει μέχρι σήμερα.

Με το άρθρο 11 Ν. 2456 θεσμοθετήθηκε η ίδρυση και λει-
τουργία, σε κάθε Κοινότητα, ραββινικού συμβουλίου, το οποίο 
προεδρεύεται από τον αρχιραββίνο ή ραββίνο και έχει αρμοδιό-
τητα για κάθε θρησκευτικό ζήτημα.

Ο Ν. 2456 περιέλαβε ειδικές διατάξεις για τις οικογενειακές 
σχέσεις, με σκοπό τη διατήρηση της εφαρμογής του Ιερού Εβραϊ-
κού Νόμου, στο πεδίο του ουσιαστικού δικαίου. Ειδικότερα συνέ-
στησε τα θρησκευτικά Δικαστήρια Μπεθ-Ντιν, στα οποία ανατέ-
θηκε η εκδίκαση των οικογενειακών διαφορών των Εβραίων, που 
αναφέρονταν στο Νόμο, οι οποίες με το Ν. 147/1914, υπάγονταν 
στα κοινά Δικαστήρια. Η δικαιοδοσία των θρησκευτικών Δικα-
στηρίων έληξε με την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα (Φεβρουά-
ριος 1946). Με το άρθρο 6 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού 
Κώδικα καταργήθηκε η δικαιοδοσία των θρησκευτικών Αρχών 
και Δικαστηρίων στις οικογενειακές υποθέσεις και με τα άρθρα 
1416 και 1446 Α.Κ. ορίστηκε αντίστοιχα, ότι οι διατάξεις του, για 
τις σχέσεις των συζύγων και για τη λύση του γάμου με διαζύγιο, 
έχουν εφαρμογή, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ανεξάρτητα 
από την Θρησκεία, το δόγμα των συζύγων και τον τύπο του γά-
μου (πολιτικό ή θρησκευτικό).

Με την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα επιδιώχθηκε, μετα-
ξύ άλλων και η δικαιϊκή εξομοίωση όλων των Ελλήνων πολιτών. 
Όσον αφορά τους Έλληνες Ισραηλίτες, η εξομοίωση αυτή σημα-
τοδότησε τη μετάβασή τους από το δίκαιο του Ιερού Εβραϊκού 
Νόμου, στο κοινό Αστικό Δίκαιο και τον Αστικό Κώδικα, με με-
ταβατική περίοδο το Μεσοπόλεμο, κατά την οποία, όσον αφορά 



2 .  Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ο Ι  Χ Ρ Ο Ν Ο Ι

– 79 –

τους Εβραίους, μόνο ό,τι αφορούσε τη σύσταση, τη λύση του γά-
μου και τις σχέσεις των συζύγων, ρυθμιζόταν από τον Ιερό Εβρα-
ϊκό Νόμο, ενώ όλα τα άλλα ρυθμίζονταν από τους Αστικούς Νό-
μους, που ίσχυαν τότε και το Βυζαντινορωμαϊκό Δίκαιο.

Αρκετοί Εβραίοι των Πατρών, χρησιμοποιούσαν, προ του 
πολέμου, τη διάλεκτο «λαντίνο» (ladino), που ήταν εξέλιξη της 
ισπανο-εβραϊκής, προσαρμοσμένη στο πολιτισμικό περιβάλλον 
του ελλαδικού χώρου, ως γλώσσα οικειότητας, αναγνώρισης και 
συναισθημάτων και μέσο επικοινωνίας στο σπίτι και στην εβρα-
ϊκή μικροκοινωνία, η οποία όμως δεν επιβίωσε ως στοιχείο ταυ-
τότητας. Στους χώρους εργασίας και με τους συμπολίτες τους, 
επικοινωνούσαν στα ελληνικά. Μετά τον πόλεμο, τα εβραϊκά 
έπαυσαν να χρησιμοποιούνται, εκτός από κάποιες προσευχές.

Πολλά βαπτιστικά ονόματα Εβραίων και των δύο φύλων, 
λόγω του καθημερινού συγχρωτισμού με άλλες κοινωνικές ομά-
δες, έλαβαν εξελληνισμένη ή εξευρωπαϊσμένη μορφή ή οι κάτοχοί 
τους ήσαν γνωστοί με υποκοριστικά (χαϊδευτικά) (Ισαάκ-Ζακί-
νος, Ιωσήφ-Πέπος, Σολομών-Σόλων, Μωϋσής-Σάκης, Ιωχανάς-
Νούλης, Σεραφίνα-Φίνα, Ματίλντα-Τιτίνα κ.α.).

Στον «Ὁδηγὸ τῶν Πατρῶν» των Αλεξ. Π. Ευμορφόπουλου 
και Πάνου Σβέτσου (Μάρτιος 1910), στον «Ελληνικό Οδηγό» 
των Κιριέρη – Γιαννόπουλου (1920), στο «Ἡμερολόγιο μετὰ πλή-
ρους Ὁδηγοῦ τῶν Πατρῶν. Περιληπτικὸς Ὁδηγὸς Πελοποννήσου» 
(1927) και στον «Ὁδηγὸ τῶν Πατρῶν» (1930) του Κ. Αλμπανόπου-
λου, καταγράφονται οι παρακάτω εβραίοι έμποροι. Το 1910 ανα-
φέρονται ως έμποροι υφασμάτων οι, Βιτάλ και Ασσέρ (Ρήγα Φερ-
ραίου 70) και ως αργυραμοιβοί οι, Ηλ. Μπατίνος (Αγ. Ανδρέου 
54) και Ιεσουά Μπατίνος (Αγ. Ανδρέου 69). Το 1920 αναφέρονται 
ως αργυραμοιβοί οι Μάρκος Βελλέλης (Αγ. Ανδρέου 54β΄) και Ιε-
σουά Κ. Μπατίνος, στην ίδια διεύθυνση. Επίσης αναφέρονται ως 
έμποροι γυναικείων ενδυμάτων οι Βιτάλ και Ασσέρ (Αγ. Ανδρέου 
94) και Σαμουήλ Μ. Βιτάλ (Αγ. Ανδρέου 131) και ως έμποροι ψι-
λικών οι Βιτάλ και Ματαθίας (Αγ. Ανδρέου 94). Ο Ζαχαρίας Μ. 
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Βιτάλ και ο Μωϋσής Ασσέρ είναι οι μόνοι Εβραίοι που φέρονται 
συνδρομηταί του τηλεφωνικού κέντρου Πατρών, από το 1920, 
αρχικά στο κατάστημά τους και από το 1927 και στις κατοικίες 
τους. Το 1920 το τηλεφωνικό κέντρο Πατρών αριθμούσε περί-
που 300 συνδρομητάς.

Σε επιστολόχαρτο με έντυπο το λογότυπο της επιχείρησης 
Σαμουήλ Βιτάλ, αναγράφεται

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

«Η ΣΙΩΝ» 

Σ. ΒΙΤΑΛ 

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ 

ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΙΘ. 131 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ & ΛΙΑΝΙΚΗ 

S. VITAL 

PATRAS (GRÈCE) 

 

 

Πάτραι τῆ      192 

Patras, le 

 

 

GRAND DEPOT DE TISSUS EN COTON ET LAINE – COTON 

SPECIALITE TISSUS – FANTAISIE, VENTE EN GROS 

 

Στο μηνιαίο Σιωνιστικό περιοδικό «ΙΣΡΑΗΛ», που εξέδιδαν 
από τον Οκτώβριο 1917 οι Σιωνιστικοί Σύλλογοι Τρικάλων, Λα-
ρίσης και Βόλου, στο τεύχος 8 (Ιούνιος 1918), στο οπισθόφυλλο, 
είναι καταχωρημένη διαφήμιση, με το εξής περιεχόμενο, «ΒΙΤΑΛ 
& ΑΣΕΡ – μεγάλαι ἀποθῆκαι ὑφασμάτων – ἐλεύθερα καὶ Τράνζιτ. 
Τιμαί ἀσυναγώνιστοι διὰ τὴν χονδρικὴν πώλησιν. Ὁδός Αγ. Ἀνδρέ-
ου 94 – Πάτραι».

Tο 1927 αναφέρεται ως αργυραμοιβός ο Ιεσουά Μπατίνος, 
ως έμποροι υφασμάτων οι, Αδελφοί Ααρών, Βιτάλ – Ασσέρ, Σ. Βι-
τάλ και Μάτσας Ι. και αδελφός και ως έμποροι ψιλικών οι, Ματα-
θίας και Σία, χωρίς αναγραφή διεύθυνσης καταστήματος.

Στον Οδηγό του 1930, η Ισραηλιτική Κοινότητα περιλαμ-
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βάνεται στα 217 αναγνωρισμένα σωματεία των Πατρών και η Ισ-
ραηλιτική Συναγωγή στους ναούς της πόλης, ενώ δεν υπάρχει 
αναφορά για το Εβραϊκό Σχολείο. Το 1930, ο πληθυσμός των Πα-
τρών, με βάση με την τελευταία απογραφή, έφθανε τους 61.278 
κατοίκους, στην πραγματικότητα όμως πρέπει να ήταν περίπου 
80.000, αλλά δεν προσδιορίζεται πόσοι από αυτούς ήσαν Εβραί-
οι. Στους επαγγελματίες της πόλης αναφέρονται οι Εβραίοι, Ισα-
άκ Ιωχανάς (Πατρέως 5), βιοτέχνης κεντημάτων, δαντελών και 
πλισέδων, ως έμποροι υφασμάτων οι αδελφοί Ααρών (Μαιζώνος 
84), ο Ζαχαρίας Μ. Βιτάλ (Αγ. Ανδρέου 94), ο Ιωσήφ Βιτάλ (Πα-
τρέως 4), ο Ισαάκ Μάτσας και αδελφός (Ρήγα Φερραίου 119) και 
ο Μωϋσής Ραφαήλ (Ρήγα Φερραίου 117), ως έμπορος υφασμά-
των και ψιλικών ο Ηλίας Ματαθίας (Ρήγα Φερραίου 103) και ως 
αργυραμοιβός ο Μάρκος Βελλέλης (Αγ. Ανδρέου 54). Το επάγ-
γελμα του αργυραμοιβού ασκούσε και ο Ναθάν Ασσέρ, ο οποίος, 
σύμφωνα με μαρτυρία του Δαυίδ Βαρούχ, έφυγε από την Πάτρα, 
για να μην διωχθεί, διότι δεν είχε άδεια.

Στο Υποθηκοφυλακείο Πατρών είναι μεταγεγραμμένα πά-
νω από εκατό συμβόλαια, κυρίως αγοραπωλησίες, με συμβαλ-
λόμενους Εβραίους των Πατρών. Ενδεικτικά, με το υπ’αριθ. 
17458/14.3.1927 (Μ 320/73997) συμβόλαιο αγοραπωλησίας με 
σύμφωνο εξωνήσεως του πρώην Σφου Πατρών Γ. Λεχουρίτου, ο 
Μωϋσής Μιχαήλ Ασσέρ, παραγγελιοδόχος κατά δήλωσή του και 
κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, ενεργών ως εκπρόσωπος της εμπο-
ρικής εταιρείας «Ασσέρ και Μπατίνο», με έδρα το Μιλάνο, αγό-
ρασε από τον Κων. Κασσόλα, ένα οικόπεδο, μετά των επ’ αυτού 
μικρών χαμογείων οικιών, επί της οδού Παρθενάκου πρώην Στρά-
τη. Έξι χρόνια αργότερα το ακίνητο αυτό πουλήθηκε (67/11.4.1933 
Ν. Ανδριακόπουλου) (Μ 339/82990) στο Σπυρίδωνα Βερναρδά-
κη. Για την πωλήτρια εταιρεία συνεβλήθη στο συμβόλαιο, ως ει-
δικός πληρεξούσιος, ο εμποροϋπάλληλος Μάρκος Ιακώβ Όσμο 
(αναφέρεται Όσμαν στο συμβόλαιο) και το τίμημα ήταν μικρό-
τερο απ’ ό,τι αγοράσθηκε από την «Ασσέρ και Μπατίνο». Σ’ ένα 
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άλλο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο (2280/2.10.1921 Ανδρ. Αντω-
νόπουλου) (Μ 303/65172), ο αγοραστής Μπενσιάν Ιησού Μπατί-
νος, δήλωσε επάγγελμα «ἐμποροϋπάλληλος καὶ νῦν χωροφύλαξ». 
Είναι ένας από τους δύο Πατρινούς Εβραίους δημοσίους υπαλ-
λήλους, που συναντήσαμε. Ο άλλος είναι ο Ιωσήφ Ουριέλ Νε-
γρίν, με καταγωγή από τα Ιωάννινα, ο οποίος ήταν νομομηχανι-
κός Αχαΐας το 1941 και πέθανε στην Πάτρα στις 6 Δεκεμβρίου 
1948 (Βασ. Λάζαρη: Η Αχαΐα στην Κατοχή 1941-1944, Πάτρα 
2014, σ. 70 σημ. 12).

Η οικονομική επιτυχία των Εβραίων, στην Πάτρα, αλλά και 
όπου αλλού εγκαταστάθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν επαγγελ-
ματικά, εκτός από το προσωπικό στοιχείο, τους υλικούς πόρους 
και τις δεξιότητες, πρέπει να αποδοθεί και σ’ ένα πολυδιάστατο 
πολιτισμικό υπόβαθρο, στο οποίο βασίζονταν και είχε ως συστατι-
κό στοιχείο, την οικογενειακή δομή των Κοινοτήτων, με την ιδιαί-
τερη θρησκευτική προσήλωση των μελών τους και την αλληλεγ-
γύη μεταξύ τους (Μαργ. Δρίτσα: Πολιτισμική Ιδιαιτερότητα και 
Επιχειρήσεις: Η περίπτωση των εβραϊκών δικτύων, στον τόμο 
«Ο Ελληνικός Εβραϊσμός», Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσί-
ου (1998), σ. 307). Εδραία πεποίθησή τους, που είχε αφετηρία την 
επαγγελματική τους νοοτροπία, ήταν, ότι τα πάντα είναι αντικεί-
μενο διαπραγμάτευσης και ότι θα μπορούσαν να διαπραγματευ-
θούν ακόμα και με τους Γερμανούς. Αλλά σ’ αυτό διαψεύσθηκαν.

Σύμφωνα με την απογραφή του 1928, κατοικούσαν στην 
Πάτρα 161 Εβραίοι. Το 1940 η Eβραϊκή Κοινότητα Πατρών αριθ-
μούσε 265 μέλη, σύμφωνα με πίνακα που συντάχθηκε από το Κε-
ντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσε-
ως, μετά την Απελευθέρωση και μαρτυρία του Βίκτορα Βιτάλ. 
Την περίοδο 1936-1940 η εβραϊκή Κοινότητα Πατρών-Αγρινί-
ου, ενισχύθηκε ιδιαίτερα από το Κράτος και το 1940 είχε 337 μέ-
λη (Μικ. Μόλχο: In Memoriam (Θεσσαλονίκη 1974), σ. 351).

Κατά τον Michael Matsas (The Illusion of Safety. The Story 
of the Greek Jews During the Second World War, σ. 83), ο εβρα-
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ϊκός πληθυσμός των Πατρών, πριν αρχίσουν οι διώξεις, ήταν 299 
άτομα και κατόπιν έμειναν 209. Ήτοι οι απώλειες έφθασαν το 
30%. Ο Matsas τις προσδιορίζει σε 33%. Πάντως από το Αρχείο 
της Κοινότητας προκύπτουν άλλα στοιχεία.

Με το από 30 Ιανουαρίου 1939 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 81Ά /28.2.39), 
επικυρώθηκε ο Κανονισμός της Ισραηλιτικής Κοινότητος Πα-
τρών, από 101 άρθρα και η ισχύς του άρχισε από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τον Αύγουστο 1941, η αστυνομία των Πατρών συνέλαβε 
και παρέδωσε στους Ιταλούς κατακτητές, ως επικίνδυνους κομ-
μουνιστές, αρκετούς κατοίκους της πόλης. Μεταξύ αυτών ήταν 
και ο Εβραίος Αβραάμ Ιωσήφ Μάτσας (Βασ. Λάζαρη: Η Αχαΐα 
… σ. 92), γυρολόγος, αδελφός του εμπόρου Ισαάκ Μάτσα, που 
διατηρούσε κατάστημα Ερμού και Κορίνθου. Ο Αβραάμ Μάτσας 
εντάχθηκε στον Ε.Λ.Α.Σ. και το 1949 έφυγε οριστικά από την Πά-
τρα, για το Ισραήλ.

Η Ομάδα Δράσης της ναζιστικής Αστυνομίας Ασφάλειας 
και της SD στην Ελλάδα, έπρεπε, όπως και εκείνη στη Γιουγκο-
σλαβία, να καταδιώξει, κατά τη συμφωνία Χάϊντριχ – Βάγκνερ 
της 2ας Απριλίου 1941, μαζί με τους κομμουνιστές και τους άλ-
λους εχθρούς του Ράϊχ και τους Εβραίους. Από τις 6 Απριλίου 
1941 ειδικό απόσπασμα του Διευθυντή του Ράϊχ Ρόζενμπεργκ, 
με την υποστήριξη της Βέρμαχτ, συγκέντρωσε, χρησιμοποιώ-
ντας συχνά ωμή βία, σημαντικά στοιχεία και ντοκουμέντα για τη 
ζωή των Εβραίων στην Ελλάδα και λεηλάτησε βιβλιοθήκες, αφαι-
ρώντας περίπου 100.000 τόμους. Όπως στη Γιουγκοσλαβία, έτσι 
και στην Ελλάδα, ο βαθμός διώξεων στις ζώνες κατοχής, ήταν 
διαφορετικός, παρότι οι Ναζί πίεζαν για μία γρήγορη πανελλή-
νια «Τελική Λύση». Στη ζώνη Θεσσαλονίκης – Αιγαίου, που είχε 
τους περισσότερους Εβραίους, καθιερώθηκε, τον Ιούλιο 1942, η 
καταναγκαστική εργασία, η οποία είχε τα χαρακτηριστικά της 
εξόντωσης, μέσω της δουλειάς. Από το Μάρτιο 1943 άρχισαν οι 
μεταφορές Εβραίων από τη Θεσσαλονίκη στα στρατόπεδα συ-
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γκέντρωσης του Άουσβιτς και της Τρεμπλίνκα, όπου σχεδόν όλοι 
εξοντώθηκαν αμέσως, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου 1943, η 
«Τελική Λύση» επεκτάθηκε και στην πρώην ιταλική ζώνη κατο-
χής, άρχισε η καταγραφή των Εβραίων και οι συλλήψεις και μέχρι 
τα τέλη Ιουνίου 1944 είχαν ολοκληρωθεί οι μεταφορές στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, για να θανατωθούν με αέρια.

Στις αρχές του 1942, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στρατηγός 
Γεώργιος Τσολάκογλου, μιλώντας στον ανταποκριτή ξένης εφη-
μερίδας, δήλωσε κατηγορηματικά, «ὅτι δὲν ὑφίσταται ἑβραϊκὸν ζή-
τημα στὴν Ἑλλάδα, ὅτι οἱ Ἑβραῖοι τῶν ὁποίων ἐξετίμησε τὸν πατρι-
ωτισμὸ κατὰ τὰς ἐπιχειρήσεις μὲ τὴν Ἰταλία θὰ τύχουν τῆς αὐτῆς 
μεταχειρίσεως, ὅπως οἱ συμπολῖται τῶν ἄλλων θρησκευμάτων, καὶ 
ὅτι, τέλος, ἡ τύχη τῶν Ἑβραίων τῆς Ἑλλάδος, θὰ ἀποφασισθὴ μετὰ 
τὸν πόλεμο καὶ στὸ πλαίσιο τῆς νέας τάξεως πραγμάτων ποὺ θὰ δη-
μιουργηθή στὴν Εὐρώπη» (Μικ. Μόλχο: ο.π., … σ. 56). Η δήλω-
ση αυτή, ενός αρχηγού Κράτους αποδεκτού από τους Γερμανούς, 
λειτούργησε καθησυχαστικά και αναπτέρωσε τις ελπίδες των Ελ-
λήνων Εβραίων, που αισθάνθηκαν προς στιγμή ότι ο κίνδυνος εξέ-
λιπε.

Την άνοιξη του 1942 ο Τσολάκογλου επισκέφθηκε τη Θεσ-
σαλονίκη, η οποία αποκαλείτο «Ἰερουσαλὴμ τῶν Βαλκανίων», δι-
ότι ήταν η ελληνική πόλη με τους περισσότερους Εβραίους. Εκεί 
συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Eβραϊκής Κοινότητας, η 
οποία τον ευχαρίστησε για τις δηλώσεις του. Εις απάντηση τους 
υποσχέθηκε, «Δὲν θὰ πάθετε τίποτε, εἶστε Ἕλληνες, εἴμαστε ὅλοι 
ἀδέλφια, ἐσείς εἶστε τὰ τέκνα τῆς ἀγαπημένης μας πατρίδας, πολ-
λοί ἀπὸ ἐσὰς πεθάνατε καὶ πληγωθήκατε πολεμώντας τὸν ἐχθρό» 
(Steven Bowman: Η Αντίσταση των Εβραίων στην κατοχι-
κή Ελλάδα, μετάφραση Ισαάκ Μπενμαγιόρ, έκδοση Κ.Ι.Σ.Ε. 
(Αθήνα 2012), σσ. 121-122).

Υποστηρίζεται, ότι στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, έλαβαν μέ-
ρος περίπου 13.000 Έλληνες Εβραίοι, κάποιοι από τους οποίους, 
κατά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού, παρέμειναν στα 
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βουνά και εντάχθηκαν στην Αντίσταση (Καρίνας Λάμψα – Ια-
κώβ Σιμπή: Η Διάσωση. Η σιωπή του κόσμου, η αντίσταση στα 
γκέτο και τα στρατόπεδα, οι Έλληνες Εβραίοι στα χρόνια της 
Κατοχής (Αθήνα 2012), σ. 80). Σύμφωνα με στοιχεία του Γενι-
κού Επιτελείου Στρατού, έλαβαν μέρος στον ελληνοϊταλικό πό-
λεμο, 12.898 Εβραίοι, εκ των οποίων, 513 έχασαν τη ζωή τους και 
3.743 τραυματίστηκαν.

Όμως, περίπου ενάμιση χρόνο μετά τις δηλώσεις Τσολά-
κογλου, τα πράγματα άλλαξαν και άρχισε να τίθεται σε εφαρμο-
γή το σχέδιο για την «Τελική Λύση του εβραϊκού ζητήματος στην 
Ελλάδα». Ο όρος «Τελική Λύση» συναντάται σε ναζιστικά κείμε-
να από το 1939 και εξέφραζε την ψύχωσή τους να απαλλαγούν 
από τους Εβραίους και να καταστήσουν το Ράϊχ, Judenrein (καθα-
ρό από Εβραίους) ή Judenfrei (απαλλαγμένο από Εβραίους). Με 
την κατάλληλη δε προπαγάνδα, την ψύχωση αυτή την ενστερνί-
στηκε η πλειοψηφία του γερμανικού λαού, διότι οι μάζες συσπει-
ρώνονται πιο εύκολα μ’ ένα κοινό μίσος, παρά με μία ιδεολογία.

Η απόφαση για την ολοκληρωτική εξόντωση των Εβραίων 
(Τελική Λύση), ελήφθη σε μία Σύσκεψη που συγκάλεσε στις 20 
Ιανουαρίου 1942, στο προάστιο Βάνζεε του Βερολίνου, ο Ράϊν-
χαρντ Χάϋντριχ. Τη Σύσκεψη των Υφυπουργών, όπως την ονό-
μασαν οι Ναζί ή Σύσκεψη της Βάνζεε, όπως έμεινε στην Ιστορία. 
Συμμετείχαν δεκαπέντε ανώτερα στελέχη του Γ΄ Ράϊχ και o στό-
χος τους ήταν ο καλύτερος συντονισμός της «Τελικής Λύσης», 
με τη χρήση θαλάμων αερίων και κρεματορίων, σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης στην Ανατολή, όπου οι Γερμανοί θα έστελναν με 
τρένα τους Εβραίους όλης της Ευρώπης. Η Σύσκεψη διήρκεσε 1-1 
1/2 ώρα και όπως κατέθεσε ο Άϊχμαν στη δίκη του στο Ισραήλ, 
είδε με τα μάτια του και άκουσε με τ’ αυτιά του, την αφρόκρεμα 
του παλιού καλού δημόσιου τομέα της Γερμανίας, να ανταγωνί-
ζεται για το ποιός θα έχει την τιμή να αναλάβει, ως υπεύθυνος, 
την «αιματηρή» αυτή επιχείρηση (Χάννα Άρεντ: Ο Άϊχμαν στην 
Ιερουσαλήμ. Έκθεση για την κοινοτοπία του κακού, μετ. Βασ. 
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Τομανάς, εκδόσεις Νησίδες (Θεσσαλονίκη 2009), σσ. 93 επ.). 
Προηγουμένως, η εξόντωση των Εβραίων γινόταν σε κινητούς 
θαλάμους αερίων, δηλαδή σε αεροστεγείς θαλάμους, που ήσαν 
πάνω σε αυτοκίνητα, εν κινήσει. Μ’ αυτό τον τρόπο εξοντώθη-
καν περίπου 100.000 Εβραίοι, από το Δεκέμβριο 1941 μέχρι τις 
αρχές Ιουνίου 1942.

Έχει διατυπωθεί η άποψη, ότι ίσως οι Ναζί να μην ήθελαν 
την ολοκληρωτική εξολόθρευση των Εβραίων, αλλά την απομά-
κρυνσή τους από την ηπειρωτική Ευρώπη (Δημοσθένη Κούκου-
να: Τα ένοχα μυστικά της Κατοχής, Αθήνα 2014, σ. 143). Αυτό 
δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλιώς 
δεν δικαιολογείται η εξόντωση περίπου 6.000.000 Εβραίων. Αρ-
χικά, μπορεί ο στόχος τους να ήταν να ιδιοποιηθούν τις περιου-
σίες τους. Εν συνεχεία όμως μεθόδευσαν και τη συστηματική 
εξόντωσή τους, χωρίς να πάψουν να εποφθαλμιούν και τις περι-
ουσίες τους, τις οποίες και άρπαξαν.

Με την κρίση που σημειώθηκε στην Ευρώπη, μετά το τέ-
λος του Ά  Παγκοσμίου πολέμου, το κακό ενδυναμώθηκε στη 
ζωή των κρατών και των κοινωνιών και ενισχύθηκε την περίοδο 
του Μεσοπολέμου, λόγω της απολυτοποίησης των εννοιών του 
έθνους, της φυλής, της κοινωνίας και της τάξης. Στερεότυπα και 
ιδεολογικές διαμάχες αιώνων, σε θρησκευτικό, κοινωνικό και πο-
λιτικό επίπεδο, (φλογερός εθνικισμός, λυσσαλέος αντιμαρξισμός 
και αντισημιτισμός) λειτούργησαν υπέρ της άμβλυνσης των συ-
νειδήσεων και η ιδεολογική πόλωση που προκάλεσαν, οδήγησε 
στον ολοκληρωτισμό και την καταστροφή λαών και χωρών. Οι 
Εβραίοι υπήρξαν, ανά τους αιώνες, θύματα προκαταλήψεων, αρ-
νητικών δοξασιών, καταδικαστικών στερεοτύπων, δογματικών 
εικασιών και ανεξέλεγκτων διαδόσεων, δηλαδή πρόσφορο υλι-
κό, χωρίς να είναι το μοναδικό, για διώξεις και «Γενοκτονία». Κα-
τά τον Saul Friedlander (Η Ναζιστική Γερμανία και οι Εβραίοι, 
2013), η αντισημιτική εμμονή βρισκόταν στην καρδιά του να-
ζιστικού ιδεολογικού σύμπαντος, ως ενοποιητικός κώδικας της 
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φυλετικής κοινότητας και ως μέσο διαρκούς κινητοποίησης του 
καθεστώτος. Εξηγεί δε τα εγκλήματα που έγιναν, χαρακτηρίζο-
ντας το ναζισμό «πολιτική θρησκεία», που απαιτούσε την απόλυ-
τη αφοσίωση, η οποία χαρακτηρίζει τη θρησκευτική πίστη.

Στις αρχές Οκτωβρίου 1943, δημοσιεύθηκε στις ελληνικές 
εφημερίδες, η παρακάτω Διαταγή:

ΔΙΑΤΑΓΗ

1) Ὅλοι οἱ Ἑβραῖοι οἱ εὑρισκόμενοι στὴν γερμανικὴ περιοχή, 
ὀφείλουν ἄνευ ἀναβολῆς, νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὰς μονίμους κατοι-
κίας των, ὅπου διέμεναν τὴν 1ην Ἰουνίου 1943.

2) Ἀπαγορεύεται εἰς τοὺς Ἑβραίους νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν 
μόνιμον κατοικία των ἢ ν’ ἀλλάξουν κατοικίαν.

3) Οἱ Ἑβραῖοι οἱ εὑρισκόμενοι εἰς Ἀθήνας καὶ τὰ προάστια, 
ὀφείλουν νὰ παρουσιασθοὺν ἐντὸς πέντε ἡμερῶν εἰς τὴν ἰσραη-
λιτικὴν κοινότητα τῶν Ἀθηνῶν καὶ νὰ ἐγγραφοῦν εἰς τὰ μητρῶα 
της. Κατὰ τὴν ἐγγραφὴν των ὀφείλουν νὰ δηλώσουν τὴν μόνιμον 
κατοικία των. Εἰς τὰς ἐκτός τῶν Ἀθηνῶν περιοχὰς ἡ δήλωσις αὕτη 
πρέπει νὰ γίνη εἰς τὰ ἁρμόδια ἑλληνικὰ γραφεῖα.

4) Οἱ Ἑβραῖοι οἵτινες δὲν θὰ συμμορφωθοῦν μὲ τὴν παροῦσαν 
διαταγήν, θὰ τυφεκισθοῦν. Οἱ μὴ Ἑβραῖοι, οἱ κρύπτοντες Ἑβραί-
ους, οἱ παρέχοντες καταφύγιον ἢ βοηθοῦντες εἰς τὴν δραπέτευσίν 
των, θὰ ἐγκλείωνται εἰς στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ἐφ’ὅσον δὲν 
θὰ τοὺς ἔχη ἐπιβληθῆ βαρυτέρα ποινή.

5) Οἱ Ἑβραῖοι ξένης ὑπηκοότητος ὀφείλουν νὰ παρουσια-
σθοὺν τὴν 18ην Ὀκτωβρίου 1943, εἰς τὰς 8 τὸ πρωί, εἰς τὴν Ἰσρα-
ηλιτικὴν Κοινότητα Ἀθηνῶν καὶ νὰ ἐγγραφοῦν, ὑποβάλλοντες τὰ 
πιστοποιητικά της ἐθνικότητός των. Εἰς τὰς ἐκτός των Ἀθηνῶν 
περιοχάς, ἡ δήλωσις αὕτη θὰ γίνη εἰς τὰς ὡς ἄνω μνημονευθείσας 
ἑλληνικᾶς ἀρχάς.

6) Ἡ Ἑβραϊκὴ Κοινότης Ἀθηνῶν θεωρεῖται ὡς ἡ μόνη ἐνδε-
δειγμένη νὰ ἐκπροσωπήση τὰ συμφέροντα ὅλων των Ἰσραηλιτῶν 
τῆς Ἑλλάδος. Ὀφείλει, ἀμελητί, νὰ καταρτίση ἕνα «Συμβούλιον 
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τῶν Παλαιῶν», τὸ ὁποῖον θὰ ἀναλάβη ἀμέσως τὰ καθήκοντά του. 
Λεπτομερεῖς ὁδηγίαι θὰ δοθοῦν ἐν καιρῷ εἰς τὸ Συμβούλιον τῶν 
Παλαιῶν.

7) Μετὰ τὴν ἐγγραφήν των, ὅλοι οἱ ἄρρενες Ἑβραῖοι ἄνω των 
δεκατεσσάρων ἐτῶν, ὀφείλουν νὰ παρουσιασθοῦν ἡμέραν παρὰ 
ἡμέραν εἰς τὰς προαναφερθεῖσας ὑπηρεσίας.

8) Ἀπαγορεύεται εἰς τοὺς Ἑβραίους νὰ διέρχωνται διὰ τῶν 
ὁδῶν καὶ τῶν πλατειῶν, ἀπὸ τῆς 17ης ὥρας μέχρι τῆς 7ης πρω-
ϊνῆς τῆς ἑπομένης.

9) Ἐφιστᾶται ἡ προσοχὴ τῶν ἑλληνικῶν ἀστυνομικῶν ἀρχῶν 
ὥστε νὰ ἐλέγχεται λίαν αὐστηρῶς ἡ ἐκτέλεσις τῆς παρούσης δια-
ταγῆς καὶ νὰ συλλαμβάνεται ἀμέσως κάθε Ἑβραῖος, ὅστις θὰ τὴν 
παρέβαινε ἢ κάθε ἄτομον ὅπερ θὰ βοηθοῦσε τοὺς Ἑβραίους νὰ τὴν 
παραβοῦν.

10) Κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς παρούσης διαταγῆς, θεωρεῖται 
Ἑβραῖος, κάθε ἄτομον προερχόμενον ἐκ τριῶν τουλάχιστον Ἑβραί-
ων προγόνων, ἀνεξαρτήτως τῆς θρησκείας εἰς ἣν ἀνήκει σήμερα.

Ἀθῆναι 3 Ὀκτωβρίου 1943
Ὁ Ἀνώτερος Διοικητὴς Ἀσφαλείας καὶ Ἀστυνομίας Ἑλλάδος

Ὑπογραφὴ ΣΤΡΟΟΠ
Διοικητὴς Μονάδος Ἀσφαλείας

καὶ Στρατηγὸς Μονάδος Ἀστυνομίας

(Μικ. Μόλχο: ο.π., σσ. 204-205).

Με το ίδιο περιεχόμενο εκδόθηκε Διαταγή, με ημερομηνία 
9 Οκτωβρίου 1943, από την Περιφερειακή Διοίκηση της Γερμανι-
κής Στρατιωτικής Διοίκησης Ελλάδος στην Πάτρα, την οποία υπέ-
γραφε ο Στρατιωτικός Διοικητικός Σύμβουλος δόκτωρ von Bock. 
Μεταξύ άλλων υποχρεώνονταν οι Εβραίοι να εγγραφούν στα μη-
τρώα της Γερμανικής Διοίκησης, μέχρι τις 14 Οκτωβρίου και να 
δηλώσουν τη μόνιμη κατοικία τους. Απαγορευόταν να διέρχονται 
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από τις οδούς και τις πλατείες της πόλης, από 17.00 μέχρι 07.00 
και όφειλαν, όσοι ήσαν άνω των 14 ετών, να παρουσιάζονται κά-
θε δεύτερη ημέρα, στις Αστυνομικές Αρχές ή στην Εβραϊκή Κοι-
νότητα Πατρών. Η Διαταγή τοιχοκολλήθηκε σε διάφορα σημεία 
της πόλης και εστάλη στους εφημέριους των εκκλησιών, με την 
εντολή να την αναρτήσουν, υπ’ ευθύνη τους, στην είσοδο των να-
ών ή σε άλλο εμφανές μέρος, ώστε να γίνει ευρέως γνωστή και να 
υποβάλουν αποδεικτικό θυροκόλλησης. Μ’ αυτό τον τρόπο επε-
δίωκαν οι Ναζί να καταγράψουν τους Εβραίους που κατοικούσαν 
στην Πάτρα, ώστε να μπορούν εν συνεχεία να τους αναζητήσουν 
και να τους συλλάβουν (Χρήστου Α. Δημακόπουλου: Η πρώτη 
μας εκκλησία. Τα διακόσια χρόνια του Ιερού Ναού της Μετα-
μορφώσεως Μπεγουλακίου 1810-2010, σσ. 316-322).

Η Διαταγή της 9ης Οκτωβρίου 1943, διαβιβάσθηκε αυθη-
μερόν στην Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών, όπου υπηρετούσε 
ο Αστυνόμος και μετέπειτα Αστυνομικός Διευθυντής Δημ. Μα-
ρινάκης, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με πολλές εβραϊ-
κές οικογένειες. Αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το περιεχόμενό 
της, έσπευσε στο κατάστημα των αδελφών Ισαάκ και Ηλία Μά-
τσα, επί της οδού Ρήγα Φερραίου 119 και στα καταστήματα και 
άλλων Εβραίων εμπόρων και σε εβραϊκά σπίτια και τους ενημέ-
ρωσε ότι πρέπει να φύγουν εσπευσμένα από την Πάτρα, για να 
μη συλληφθούν και να ειδοποιήσουν και τις υπόλοιπες εβραϊκές 
οικογένειες της πόλης. Οι Εβραίοι των Πατρών ήσαν ενήμεροι 
γιά το τι είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, διότι παρακολοθούσαν με 
ανησυχία τα γεγονότα, σε καθημερινή βάση και επικοινωνούσαν 
και με ομοεθνείς τους άλλων Κοινοτήτων και είχαν προετοιμά-
σει τα κρησφύγετά τους, ώστε να μπορούν να καταφύγουν εκεί 
αμέσως. Κάθε οικογένεια προετοίμασε το δικό της κρησφύγετο, 
το οποίο κρατήθηκε μυστικό από όλους, ακόμα και από τις άλ-
λες εβραϊκές οικογένειες. Επίσης φρόντισαν για την έκδοση πλα-
στών ταυτοτήτων. Μόλις ειδοποιήθηκαν, εξαφανίστηκαν οι πε-
ρισσότεροι και κατέφυγαν στα βουνά, σε διάφορα χωριά γύρω 
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από την πόλη ή και πιο μακριά, όπως επιβεβαιώνεται και από την 
από 23 Οκτωβρίου 1943 αναφορά του Γερμανού προξένου στην 
Πάτρα Χάουπτ, προς τον πρέσβη της χώρας του στην Αθήνα Άλ-
τενμπουργκ (Πολυχρ. Ενεπεκίδη: Οι Διωγμοί των Εβραίων εν 
Ελλάδι 1941-1944, Αθήναι 1969, σ. 126). Αρκετοί μάλιστα, για 
να γλιτώσουν, εντάχθηκαν στον Ε.Λ.Α.Σ.

Ο Δημ. Μαρινάκης διατήρησε κοινωνικές σχέσεις με πολ-
λούς Εβραίους των Πατρών και μετά την Απελευθέρωση, ιδίως 
με την οικογένεια Σόλωνα Νταν Ιωχανά. Στις φωτογραφίες του 
βιβλίου υπάρχει και μία του ζεύγους Μαρινάκη με το ζεύγος Ιω-
χανά, από χορό της «Παναχαϊκής», στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλ-
λων», τη δεκαετία 1950, η οποία δεν είναι η μοναδική, από κοινή 
δημόσια συναναστροφή τους.

Στο «Νεολόγο» (φ. 289/25.11.1943), δημοσιεύθηκε ανταπό-
κριση από την Αθήνα, κατά την οποία, σύμφωνα με Διαταγή του 
Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος, κηρύσσονταν κατασχεθείσες, 
από 6.10.43, οι περιουσίες των ελληνικής υπηκοότητας Εβραίων, 
οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωσή τους, να προβούν 
σε δήλωση περί του ατόμου τους. Στο δημοσίευμα διευκρινίζε-
ται ότι υπό την έννοια «περιουσία», εννοούνται όλα τα πράγμα-
τα και τα δικαιώματα τα εκπροσωπούντα χρηματική αξία (κινητά 
και ακίνητα, δικαιώματα επικαρπίας από συμβάσεις μισθώσεως, 
αγροτικές ρυθμίσεις και εταιρικές συμβάσεις, από παντός είδους 
απαιτήσεις, μετοχές και λοιπά χρεόγραφα κ.λπ.) και ότι οι περι-
ουσίες που θα κατασχεθούν, θα παραδοθούν στο Ελληνικό Κρά-
τος προς διοίκηση.

Κάθε εβραϊκή οικογένεια είχε, ανεξάρτητα από την ακίνητη 
περιουσία της και αξιόλογη κινητή, στατικής φύσης (κοσμήμα-
τα, χρυσά νομίσματα, χρυσό κ.λπ.), που δημιουργείτο με πολλές 
θυσίες και συνεχώς αυξάνετο, εφόσον το επέτρεπαν οι συγκυρί-
ες. Η οικογενειακή αυτή περιουσία ήταν ιερή, την έκρυβαν επι-
μελώς και δεν την προόριζαν για τις παραγωγικές τους δραστη-
ριότητες, αλλά μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, 
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μέσα στην ανησυχία που ζούσαν, αισθανόμενοι ότι απειλούνταν 
και περιμένοντας πάντα το χειρότερο. Οι Ναζί και οι συνεργά-
τες τους γνώριζαν για τις οικογενειακές αυτές περιουσίες των 
Εβραίων και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τις ιδιοποιηθούν. Αυ-
τές οι κινητές περιουσίες βοήθησαν να σωθούν πολλές εβραϊκές 
οικογένειες, την περίοδο των ναζιστικών διώξεων. Παρά το ανα-
τριχιαστικό ιδεολογικό περίβλημα, υπό το οποίο επιχείρησαν οι 
Ναζί να εμφανίσουν τις διώξεις κατά των Εβραίων, στην προσπά-
θειά τους να παραπλανήσουν τον κόσμο, κατ’ ουσία ο στόχος 
τους ήταν να αρπάξουν, με κάθε τρόπο, τις εβραϊκές περιουσίες. 
Μάλιστα ο Χίμμλερ έστειλε στη Βουδαπέστη έναν έμπιστό του, 
για να ρυθμίσει ζητήματα σχετικά με τη μετακίνηση των Εβραί-
ων και η μετακίνηση αυτή εξελίχθηκε, για τους Ναζί, σε επικερ-
δή επιχείρηση, διότι οι Εβραίοι πλήρωναν πολύ μεγάλα ποσά, για 
να εξαγοράσουν τη φυγή τους.

Τα ορεινά χωριά της Αχαΐας παρείχαν ασφάλεια στους φυ-
γάδες Εβραίους και ο πληθυσμός της υπαίθρου τους βοήθησε να 
επιβιώσουν, όσο διήρκεσε η γερμανική κατοχή, διότι οι Γερμα-
νοί δεν μπορούσαν ή δεν τολμούσαν να πλησιάσουν. Και όταν οι 
γερμανικές περιπολίες ή οι συνεργάτες τους, κινούνταν σε περι-
οχή που υπήρχαν Εβραίοι, οι χωρικοί τους έκρυβαν, με κίνδυνο 
να πληρώσουν ακόμα και με τη ζωή τους, διότι παραβίασαν τις 
εντολές του κατακτητή και αντί να τους καταδίδουν, τους προ-
στάτευαν. Σπάνια τα αποσπάσματα των Γερμανών και των συ-
νεργατών τους, πέτυχαν να συλλάβουν κάποιον, διότι οι χωρι-
κοί είχαν τον τρόπο να ενημερώνονται έγκαιρα και τους πρώτους 
που ειδοποιούσαν ήσαν οι Εβραίοι. Τότε, αν δεν ήταν δυνατόν να 
κρυφτούν σε υπόγεια ή αποθήκες, άρχιζε η φυγή προς απρόσι-
τες κορυφές, κοιλώματα, σπήλαια, βάραθρα, χαράδρες και γενι-
κά σε εδαφικές πτυχώσεις, που τους εξασφάλιζαν από τους διώ-
κτες τους. Πολλές φορές η παραμονή στους κρυψώνες διαρκούσε 
μήνες ολόκληρους. Στη διάσωσή τους βοήθησαν σημαντικά και 
οι αντιστασιακές ομάδες, που δρούσαν στην ύπαιθρο.
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Άλλοι πάλι, κυρίως στην Αθήνα, που τα περίχωρά της φυ-
λάσσονταν αυστηρά από γερμανικές περιπολίες, για να αποφύ-
γουν τους ελέγχους, παρουσιάζονταν μεταμφιεσμένοι σε μαυ-
ραγορίτες, με τη διασκεδαστική εμφάνιση που συνήθως είχαν 
αυτοί οι ύποπτοι τύποι, η οποία ξεγελούσε τους Γερμανούς. Αρ-
κετοί, για να σωθούν, κατέφυγαν, μέσω Εύβοιας, στην ασιατική 
ακτή του Αιγαίου, σε τουρκικό έδαφος. Από τον απότομο Χάρα-
κα, το Γιαννίτσι, τους Τσακαίους, ένα χωριό 80 χιλιόμετρα νοτι-
οανατολικά της Χαλκίδας, που έχει ένα μικρό όρμο πλαισιωμέ-
νο από μεγάλα βράχια, με πολύ δύσκολη πρόσβαση, τις Πετριές, 
τον Κάλαμο, τις θάλασσες της Οκτωνιάς και της Αχλαδερής, τη 
Χιλιαδού και το Τσίλαρο, διεκπεραιώνονταν στο τουρκικό λιμά-
νι του Τσεσμέ. Κάποιοι μάλιστα έφθασαν στο σημείο, ακόμα και 
να αγοράσουν το πλεούμενο που θα τους μετέφερε και να συμ-
φωνήσουν με τον κυβερνήτη του, ότι για την υπηρεσία που θα 
τους προσέφερε, θα γινόταν δικό του, μόλις θα έφθαναν στον 
προορισμό τους και θα αποβιβάζονταν. Πολλές φορές τα ναύλα 
έφθαναν στο ύψος μιας μικρής περιουσίας, ενώ υπήρξαν και πε-
ριπτώσεις εξαπάτησης, με τους υποψήφιους φυγάδες να περιμέ-
νουν μάταια το πλοίο της σωτηρίας και να είναι αναγκασμένοι 
να περιπλανώνται πολλές μέρες σε ερημικές ακτές, μέχρι να εμ-
φανισθεί κάποιο άλλο πλοίο, σταλμένο από τη Θεία Πρόνοια, το 
«Εβραϊκό Πρακτορείο» ή το Ε.Α.Μ (Λάμψα–Σιμπή: Η Διάσωση 
… σ. 352). Οι απεσταλμένοι του «Εβραϊκού Πρακτορείου», αρ-
χικά ανέπτυξαν σχέσεις με την ελληνική Αντίσταση, μέσω των 
βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Κατόπιν όμως συνεργάστη-
καν απευθείας με τους αντάρτες και αυτό προκάλεσε την έντο-
νη δυσαρέσκεια των Άγγλων.

Οι συμφωνίες του «Εβραϊκού Πρακτορείου» με τους Άγ-
γλους και το Ε.Α.Μ. ήσαν ιδιαίτερα περίπλοκες. Απαιτούνταν 
μεγάλα χρηματικά ποσά για τους ναυτικούς, την Αντίσταση και 
άλλους παράγοντες στην Ελλάδα και την Τουρκία, όπως και για 
τη διαμονή και τη διατροφή των προσφύγων, μέχρι να φθάσουν 
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στην Παλαιστίνη. Ένα μέρος της χρηματοδότησης καλύφθηκε 
από ευκατάστατους Έλληνες Εβραίους, ένα άλλο το ανέλαβε η 
Εβραϊκή Κοινότητα της Σμύρνης και κατά ένα μέρος συμμετεί-
χε και το Αμερικανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες Πολέμου. 
Το μεγαλύτερο βάρος είχε αναλάβει η «Εβραϊκή Εγκατάσταση», 
η οποία, κατ’ απαίτηση της ελληνικής Αντίστασης, ήταν υποχρε-
ωμένη να πληρώνει σε χρυσό (Λάμψα–Σιμπή: Η Διάσωση … σ. 
172). Παρότι οι Σύμμαχοι απαγόρευαν τη μεταβίβαση χρημά-
των στις κατεχόμενες χώρες, από φόβο μήπως πέσουν στα χέρια 
των Γερμανών, οι υπηρεσίες πληροφοριών τους, βοήθησαν πολ-
λές φορές τους απεσταλμένους της «Εβραϊκής Εγκατάστασης», 
να εφοδιαστούν με χρυσό, που προοριζόταν για την κατεχόμενη 
Ευρώπη. Από το καλοκαίρι του 1943, άρχισε στενή συνεργασία 
για τη διάσωση Ελλήνων Εβραίων, η οποία αναπτύχθηκε τον επό-
μενο χρόνο, μεταξύ του «Εβραϊκού Πρακτορείου», της ελληνικής 
Κυβέρνησης του Καΐρου και της ελληνικής Αντίστασης. Μάλιστα 
το «Εβραϊκό Πρακτορείο» βοήθησε επανειλημένα την ελληνική 
Αντίσταση και έστειλε φάρμακα, αρβύλες και άλλα είδη, επιδιώ-
κοντας τη διατήρηση καλών σχέσεων, που θα εξασφάλιζαν, την 
οργανωμένη διάσωση όσων Εβραίων είχαν απομείνει στην Ελ-
λάδα και τη φυγάδευσή τους στην Παλαιστίνη.

Μαζί με τους κυνηγημένους Εβραίους, ταξίδευαν προς την 
ελευθερία και Έλληνες πατριώτες, σαμποτέρ, Έλληνες και Άγ-
γλοι στρατιωτικοί, πολιτικά πρόσωπα, νέοι που ήθελαν να πολε-
μήσουν στο πλευρό των Συμμάχων και άτομα που διώκονταν από 
τους κατακτητές. Μέσω Τουρκίας, μετανάστευσαν στην Παλαι-
στίνη, τη διετία 1943-44, 969 Έλληνες Εβραίοι. Εξ αυτών, 842 με-
τανάστευσαν μέσω του «Ιδρύματος Μετανάστευσης Β», από τους 
οποίους 273 μεταφέρθηκαν στη Σμύρνη με καίκια (Λάμψα – Σι-
μπή: Η Διάσωση … σ. 128). Αρκετοί υπηρέτησαν στις ελληνι-
κές Ένοπλες Δυνάμεις ή στρατολογήθηκαν στην Παλαιστινιακή 
Λεγεώνα, που πολέμησε στο πλευρό των Συμμάχων (Μικ. Μόλ-
χο: ο.π., σσ. 212-216).
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Η Τουρκία προέβαλε εμπόδια στη διάσωση των Εβραίων, 
λόγω των σχέσεών της με τη Γερμανία. Γι’ αυτό και τα διάφορα 
καϊκια που τους μετέφεραν στο Τσεσμέ, έδεναν στην αμερικανι-
κή ή τη βρετανική Βάση. Ολόκληρη η χερσόνησος του Τσεσμέ εί-
χε γίνει βρετανικό έδαφος, καθώς είχε εκμισθωθεί από την Τουρ-
κία στη Μεγάλη Βρετανία αντί 1.000.000 χρυσών λιρών, για όλη 
τη διάρκεια του πολέμου και είχε κηρυχθεί απαγορευμένη στρα-
τιωτική ζώνη.

Αντίθετα από τους Αμερικανούς, οι Βρετανοί δεν ήσαν ευ-
χαριστημένοι από τη διαφυγή μεγάλου αριθμού Εβραίων από την 
Ελλάδα και τη διεκπεραίωσή τους στην Παλαιστίνη, διότι η κα-
τάσταση αυτή προκαλούσε παράπονα από την πλευρά των αρα-
βικών κρατών, τα οποία ασκούσαν πιέσεις για την εφαρμογή του 
Λευκού Χάρτη του 1939, με τον οποίο είχε συμφωνηθεί ο περιο-
ρισμός του εποικισμού της Παλαιστίνης από Εβραίους. Από τις 
αρχές Αυγούστου 1944, οι δυσκολίες με τους Τούρκους έπαψαν, 
διότι η τουρκική κυβέρνηση διέκοψε τις σχέσεις με τη Γερμανία. 
Έκτοτε συνεργάστηκε ανοιχτά με τους Συμμάχους και αντιμετω-
πίστηκαν ευνοϊκά οι Εβραίοι πρόσφυγες.

Οι Βρετανοί, η εξόριστη ελληνική Κυβέρνηση του Καΐρου, 
η ελληνική Αντίσταση και το «Εβραϊκό Πρακτορείο» στην Πα-
λαιστίνη, λειτούργησαν, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ως συ-
γκοινωνούντα δοχεία. Μαζί με τους Βρετανούς και τους Έλλη-
νες στρατιωτικούς που φυγαδεύονταν, ήσαν και Εβραίοι, από μία 
εποχή και ύστερα με ένα είδος ποσόστωσης. Το φθινόπωρο του 
1943, με την επικράτηση του Ε.Α.Μ. στην Εύβοια και τη συμ-
φωνία που έκανε μαζί του η «Επιτροπή Διάσωσης» της Κωνστα-
ντινούπολης, η επιχείρηση φυγάδευσης Βρετανών και Ελλήνων 
στρατιωτικών και Εβραίων, πήρε οργανωμένη μορφή. Πολλοί 
Εβραίοι, χωρίς ίσως να το γνωρίζουν, σώθηκαν χάρις στο βρετα-
νικό δίκτυο διάσωσης, παρότι η Βρετανία ήταν ιδιαίτερα φειδω-
λή στη χορήγηση αδειών μετανάστευσης στην Παλαιστίνη. Αυ-
τό οφείλεται στο ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες στη Μέση 
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Ανατολή και τα Βαλκάνια, έδρασαν πολλές φορές ανεξάρτητα 
από το Φόρεϊν Όφις και ήρθαν σε αντιπαράθεση με την πολιτική 
του (Λάμψα-Σιμπή: Η Διάσωση … σσ. 265 και 269).

Στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του, 
Η Αντίσταση των Εβραίων στην κατοχική Ελλάδα (σ. 18), ο 
Bowman αναφέρεται στον εσωτερικό διχασμό που προέκυψε 
στους κόλπους λαών που αντιτάχθηκαν στους κατακτητές, δη-
λαδή στο διαχωρισμό σε Δεξιούς και Αριστερούς και υποστηρί-
ζει ότι η Αριστερά αποδέχθηκε τους Εβραίους, ως μαχητάς, ενώ 
η Δεξιά αρνήθηκε να τους συνδράμει. Δεν διευκρινίζει όμως αν 
αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Πιό κάτω βέβαια (σ. 19), παρα-
δέχεται ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, από την Απελευθέρωση 
και εντεύθεν, δεν χαρακτηρίζονταν από αντιεβραϊκές προκατα-
λήψεις και ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν συμπεριφέρθηκε στους 
Εβραίους όπως η Καθολική, δηλαδή δεν άσκησε αντιουδαϊκή πο-
λιτική. Αυτό είναι αληθές και επιβεβαιώνεται και από τη στάση 
της απέναντί τους, κατά τη διάρκεια του πολέμου, τους οποίους 
συνέδραμε με κάθε μέσο.

Ο Bowman (Jews in War-time Greece, Jewish Social 
Studies, vol. 1 (1986), σ. 56), υπολογίζει τους Εβραίους που κα-
τέφυγαν στα βουνά και πολέμησαν, στη συντριπτική πλειοψηφία 
τους με τον Ε.Λ.Α.Σ., στους 450–500 από τη Θεσσαλονίκη και γύ-
ρω στους 300 από την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, στο βιβλίο του Η 
Αντίσταση … (σ. 26), επικαλούμενος τον Ιωσήφ Μάτσα, υπολο-
γίζει τους Εβραίους μαχητάς της Αντίστασης σε 650, επί συνόλου 
περίπου 30.000 ανταρτών, χωρίς τους εφεδρικούς. Εν συνεχεία, 
προσμετρώντας τους Έλληνες Εβραίους, που δεν αναφέρονται 
ονομαστικά στην καταγραφή του Μάτσα, καθώς και αλλοδαπούς 
Εβραίους από την Αυστρία, τη Γιουγκοσλαβία, τη Βουλγαρία, την 
Πολωνία και την Παλαιστίνη, που συμμετείχαν στην Αντίστα-
ση, καταλήγει ότι πρέπει να ήσαν περίπου 1.000, οι Εβραίοι που 
εντάχθηκαν σε ανταρτικές ομάδες. Δηλαδή ξεπέρασαν το 3%, 
που ήταν, όπως διαπιστώνει, σημαντικά υψηλότερο, από το πο-
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σοστό των Εβραίων στο γενικό πληθυσμό. Ο Yosef Ben στο βι-
βλίο του Έλληνες Εβραίοι στο Ολοκαύτωμα και την Αντίσταση 
1941 - 1944 (εβραϊκά - Tel Aviv 1985), (σ. 125), υπολογίζει του-
λάχιστον σε 800 με 1.000 όσους συμμετείχαν, από τους οποίους 
περίπου 300 σκοτώθηκαν σε μάχες. Οι περισσότεροι εντάχθηκαν 
στον Ε.Λ.Α.Σ., ενώ στον Ε.Δ.Ε.Σ. το πολύ να εντάχθηκαν 10 – 12, 
όλοι με χριστιανικά ψευδώνυμα (Bowman: Η Αντίσταση … σ. 
41 και σημ. 31 σ. 49). Μέσω της Ε.Π.Ο.Ν., το Ε.Α.Μ. οργάνωσε 
τη στήριξη των οικογενειών, όσων Εβραίων είχαν ενταχθεί στον 
Ε.Λ.Α.Σ. (Bowman: Η Αντίσταση … σ. 47 σημ. 7).

Κατά τον Ισαάκ Μωσέ (Καπετάν Κίτσος), ο στρατός της 
Αντίστασης αριθμούσε 60.000 – 80.000 τακτικούς και άλλους 
200.000 σε εφεδρεία. Ο Ισαάκ Μωσέ πολέμησε στο αλβανικό μέ-
τωπο, μετά τη συνθηκολόγηση εντάχθηκε στον Ε.Λ.Α.Σ., συμ-
μετείχε σε δολιοφθορές και σε πολλές μάχες και διετέλεσε πολι-
τικός σύμβουλος σε επίπεδο λόχου (Bowman: Η Αντίσταση … 
σσ. 32 – 33 και 62).

Η λύση της ένταξης στον Ε.Λ.Α.Σ., για να αποφύγουν τις 
ναζιστικές διώξεις, αφορούσε μόνο τους μάχιμους και είχε ως 
συνέπεια τη διάσπαση των οικογενειών και την αδυναμία πα-
ροχής προστασίας στα άμαχα μέλη τους. Μπροστά σ’ αυτό το 
δίλημμα, οι περισσότεροι επέλεξαν να μην αποχωριστούν τους 
δικούς τους και να μοιραστούν μαζί τους την τύχη τους. Εξ άλ-
λου, πολλοί νεαροί Εβραίοι ήσαν απρόθυμοι να εγκαταλείψουν 
τους γονείς τους, για τους οποίους πίστευαν ότι θα πήγαιναν σε 
μία νέα και ξένη πατρίδα, στο βασίλειο της Κρακοβίας, όπως πα-
ραπλανητικά διέδιδαν οι Ναζί. Τέλος, ήταν δύσκολο, για νέους 
μεγαλωμένους σε πόλεις, να προσαρμοστούν στη δύσκολη ζωή 
του βουνού και αυτό λειτούργησε ανασταλτικά να ενταχθούν 
στην Αντίσταση.

Οι Εβραίοι που εντάχθηκαν στις διάφορες ανταρτικές ομά-
δες, στην πλειοψηφία τους χρησιμοποίησαν ψεύτικα ονόματα και 
πολλοί δεν παρουσίαζαν τον εαυτό τους ως Εβραίο, γεγονός που 
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δυσκολεύει την πλήρη αποτίμηση της συμβολής του εβραϊκού 
στοιχείου στην Αντίσταση.

Πολλά μέλη του Ε.Α.Μ. διέσωσαν με αυτοθυσία και ανιδι-
οτέλεια, φυγάδες Εβραίους. Σύντομα όμως η αλυσίδα της διά-
σωσης εξελίχθηκε σε επιχείρηση, με πολλούς κρίκους. Συνοδοί 
συγκέντρωναν και καθοδηγούσαν τους φυγάδες, οδηγοί φορτη-
γών τους περνούσαν από τα γερμανικά μπλόκα, καϊκια περίμε-
ναν να τους διεκπεραιώσουν στην Τουρκία και όλα αυτά έναντι 
αδρού τιμήματος. Βέβαια η Αντίσταση είχε ανάγκες και όφειλαν 
να συμβάλουν όσοι μπορούσαν. Υπάρχουν όμως και μαρτυρίες 
για ελασίτες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ακόμα και βία, προκειμέ-
νου να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, από διωκόμενους 
Εβραίους, που ζήτησαν τη βοήθειά τους (Steven Bowman: The 
Agony of Greek Jews, 1940-1945, Stanford University Press, 
Palo Alto 2009, σσ. 192-193, Πέτρου Στ. Μακρή-Στάϊκου: Ο 
Άγγλος Πρόξενος (Αθήνα 2011), σ. 396, Καρίνας Λάμψα-Ια-
κώβ Σιμπή: Η Ζωή απ’ την Αρχή, η Μετανάστευση των Ελλή-
νων Εβραίων στην Παλαιστίνη (1945-1948), (Αθήνα 2010) σ. 
339, Στέλιου Περράκη: Λέλα Καραγιάννη (1898-1944), Χρονι-
κά, τχ. 238 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2012), σσ. 11-12. Και Λάμ-
ψα-Σιμπή: Η Διάσωση … σσ. 339 και 373).

Από τους Εβραίους που εντάχθηκαν στον Ε.Λ.Α.Σ., εκτός 
λίγων μεμονωμένων περιπτώσεων, κανένας δεν ήταν συνειδη-
τοποιημένος κομμουνιστής και η απόφασή τους να διαφύγουν 
στα βουνά, ήταν ζήτημα συγκυρίας, δηλαδή για να γλιτώσουν 
από τους Ναζί και εξαρτάτο από εκείνον που τους στρατολογού-
σε. Στις μεμονωμένες περιπτώσεις συνειδητοποιημένων κομμου-
νιστών, περιλαμβάνονται κάποιοι οργανωταί ή αξιωματικοί χα-
μηλής βαθμίδας.

Μετά την Απελευθέρωση, πολλοί ελασίτες Εβραίοι, φο-
βούμενοι ότι θα διωχθούν ή ότι θα επιστρατεύονταν στις ελ-
ληνικές  Ένοπλες Δυνάμεις, υπέβαλαν αίτηση να μεταναστεύ-
σουν στην Παλαιστίνη, όπου πίστευαν ότι θα ήσαν ασφαλείς. 
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Στους θεωρούμενους πιο επικίνδυνους, έγιναν συστάσεις, λίγο 
μετά την άφιξή τους στην Παλαιστίνη, να τηρήσουν διακριτική 
στάση. Γι’ αυτό και έγιναν γνωστές, αρκετά καθυστερημένα, οι 
πολεμικές εμπειρίες πολλών Εβραίων ανταρτών, που συμμετεί-
χαν στην Αντίσταση.

Όπως προαναφέρθηκε, στον Ε.Δ.Ε.Σ. εντάχθηκαν πολ-
λοί λίγοι Εβραίοι, όμως, με πρωτοβουλία του Αθηναίου γιατρού 
Πάνου Μαχαίρα, κατόπιν αιτήματος εκπροσώπων της Εβραϊ-
κής Κοινότητας Αθηνών και μετά από εντολή του Ναπ. Ζέρβα, 
σχηματίσθηκε ομάδα, η οποία βοήθησε στην έκδοση πλαστών 
ταυτοτήτων με χριστιανικά ονόματα, ασχολήθηκε με τη στέγα-
ση και απόκρυψη εβραϊκών οικογενειών, τη διάσωση εβραϊκών 
περιουσιών, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και τη δι-
αφυγή τους σε άλλη χώρα, διά θαλάσσης. Σύμφωνα με μαρτυ-
ρία του γιατρού Μαχαίρα, προστατεύθηκαν, σε μία εβδομάδα, 
92 Εβραίοι κάθε ηλικίας. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει 
ότι η διάσωση ήταν καλά οργανωμένη και αποτελεσματική. Το 
1981, ο Πάνος Μαχαίρας τιμήθηκε, για τις υπηρεσίες που προσέ-
φερε και ονομάσθηκε «ΔΙΚΑΙΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» (Λάμψα-Σιμπή: 
Η διάσωση … σσ. 327-329. Και Γερ. Κ. Αποστολάτου: Η Εθνι-
κή Αντίσταση και οι Εβραίοι, «Πολιτικά Θέματα», τχ. 7.6.1996, 
ιδίου: Ο Ε.Δ.Ε.Σ. και η διάσωση Εβραίων της Κατοχής, «Πολι-
τικά Θέματα», τχ. 14.6.1996).

Ένας Εβραίος των Πατρών, που αναγκάστηκε να φύγει στα 
βουνά, ήταν ο Ερβέρτος Μαξ Βόλφσον. Ήταν Εβραίος κατά το 
ήμισυ, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία και εκπαιδευό-
ταν στη Σχολή αξιωματικών, όταν ετοιμαζόταν ο Χίτλερ να κα-
ταλάβει την εξουσία. Πρόβλεψε ή ενημερώθηκε, ότι θα απολύ-
ετο και θα διώκετο και έφυγε μέσω Ολλανδίας και Γαλλίας, για 
την Ελλάδα. Γνώριζε αρχαία ελληνικά, εντάχθηκε πολύ γρήγο-
ρα στην τοπική κοινωνία και έφερε στην Πάτρα όλη την οικο-
γένειά του (γονείς, αδέλφια), προκειμένου να γλιτώσουν από τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εργάστηκε στη χαρτοποιϊα Λαδό-
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πουλου, την περίοδο της κατοχής ήταν διερμηνέας των Γερμα-
νών και μετά τον πόλεμο ήταν εμπορικός αντιπρόπωπος. Ο φί-
λος του από τον «Ορειβατικό» Γιάννης Τασσόπουλος, που ήταν 
διερμηνέας στη Γερμανική Διοίκηση, τον ειδοποίησε ότι επίκει-
ται η σύλληψή του από τη Γκεστάπο, λόγω της εβραϊκής κατα-
γωγής του, για την οποία είχαν ενημερωθεί οι κατακτηταί και για 
να σωθεί, έφυγε από την πόλη και εντάχθηκε στις δυνάμεις του 
Ε.Λ.Α.Σ. Η αγάπη του για τα ελληνικά βουνά και την Ελλάδα και 
γενικά η ζωή του, που ήταν μία διαρκής περιπέτεια, έγιναν μυθι-
στόρημα, με κάποιες αποκλίσεις από την πραγματικότητα (Αση-
μάκη Κων. Παπαδόπουλου: Βόλφγκανγκ Γκούντμαν. Μία απί-
στευτη περιπέτεια, Πάτρα 2010). Ποτέ δεν ξέχασε την εβραϊκή 
καταγωγή του και ήταν συνδεδεμένος με τη μικρή, μετά τον πό-
λεμο, Εβραϊκή Κοινότητα των Πατρών.

Από εκείνους που έμειναν στην πόλη, μερικοί συνελήφθη-
σαν, ενώ κάποιοι, περίφοβοι, χρησιμοποιούσαν ελληνικά ονομα-
τεπώνυμα και πλαστές ταυτότητες, για να αποφύγουν τη σύλλη-
ψη. Σημαντική ήταν η βοήθεια της Αστυνομίας και των μυστικών 
οργανώσεων, στην κατασκευή πλαστών ταυτοτήτων, με τη συν-
δρομή υπαλλήλων των ληξιαρχείων και Ελλήνων πρόθυμων να 
βεβαιώσουν, ότι αυτός που ζητούσε την έκδοση της ταυτότη-
τας, ήταν γνωστός τους και δεν ήταν Εβραίος. Πλαστές ταυτό-
τητες κατασκευάστηκαν και στην Πάτρα. Αρκετοί τέλος σώθη-
καν χάρις στη βοήθεια Χριστιανών συμπολιτών τους, οι οποίοι 
αψήφησαν τους Γερμανούς κατακτητές και τους έκρυψαν στα 
σπίτια τους. Έτσι εξηγείται και η καταφυγή στην Πάτρα, Εβραί-
ων από άλλες πόλεις.

Υπήρξαν και περιπτώσεις Εβραίων που έγιναν ορθόδοξοι ή 
καθολικοί, για να γλιτώσουν. Οι ορθόδοξοι υπολογίζονται στους 
πεντακόσιους και οι καθολικοί σε μερικές δεκάδες. Παρότι δεν 
αλλαξοπίστησαν από πεποίθηση και οι ιερείς το γνώριζαν, εκδό-
θηκαν πολλά πιστοποιητικά βάπτισης, ενώ καθολικές καλόγρι-
ες δέχτηκαν να κρύψουν κυνηγημένες οικογένειες, αψηφώντας 
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τον κίνδυνο. Ένας άλλος τρόπος προστασίας από τους νόμους της 
Νυρεμβέργης, ήταν η ένωση με τα δεσμά του γάμου, με σύζυγο 
αρείας φυλής, ο οποίος προστάτευε τον Εβραίο ή την Εβραία. Σε 
διάφορες εκκλησίες των Αθηνών και των περιχώρων έγιναν πολ-
λοί μικτοί γάμοι (Μικ. Μόλχο: ο.π., σ. 209), αλλά για την Πάτρα 
δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι έγιναν βαπτίσεις ή μικτοί γάμοι.

Σύμφωνα με μαρτυρία της Φωτεινής χήρας Χαραλ. Ζα-
ριφόπουλου το γένος Ιωάννη Μπούτη, στο πατρικό σπίτι της, 
στην Ανδρίτσαινα, οι γονείς της φιλοξένησαν – έκρυψαν, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της κατοχής, δύο Εβραίους από την Αθήνα, που κα-
τέφυγαν εκεί για να γλυτώσουν. Ο πατέρας της Ιωάννης (Γιαν-
νάκος) Μπούτος (1883-1961), ήταν δικηγόρος στην Ανδρίτσαινα, 
διετέλεσε βουλευτής του κόμματος των Φιλελευθέρων, εντάχθη-
κε στο Ε.Α.Μ. και φυλακίστηκε από τους Ιταλούς στον Πύργο 
Ηλείας.

Κατά τον πίνακα που συνέταξε μετά την Απελευθέρωση το 
«Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσε-
ως», η Κοινότητα Πατρών αριθμούσε, προ του διωγμού, 265 μέ-
λη και μετά το διωγμό 152, δηλαδή τα θύματά της έφθασαν τα 
113 άτομα, ήτοι ποσοστό 43%. Οι αριθμοί αυτοί  επιβεβαιώθηκαν 
και από το Βίκτορα Βιτάλ, ο οποίος προσέθεσε, ότι από τους 113 
που συνελήφθησαν, μόνο 1 επέστρεψε, ενώ οι υπόλοιποι θανα-
τώθηκαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

Ο Μικ. Μόλχο στο βιβλίο του In Memoriam (σ. 231), σημει-
ώνει ότι οι Εβραίοι των Πατρών, 240 τον αριθμό, κατέφυγαν, στην 
πλειοψηφία τους, στην ύπαιθρο, γύρω από την Πάτρα, από τον 
Οκτώβριο 1943 και ότι την ημέρα που έγιναν οι ομαδικές διώξεις, 
τη νύχτα της 24ης προς 25η Μαρτίου 1944, συνελήφθησαν μόνο 
12 οικογένειες στην Πάτρα και 9 στο Αγρίνιο. Για τους Εβραίους 
του Αγρινίου γνωρίζουμε ότι ήσαν 21 άνδρες και 9 γυναίκες. Σε 
άλλο σημείο του βιβλίου του (σ. 335), αναφέρει ότι τα 6/7 των πα-
τρινών Εβραίων, κατόρθωσαν εγκαίρως να εξαφανισθούν.

Εκτός από τις διώξεις, οι Ναζί προκάλεσαν καταστροφές 
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στο Σχολείο και το εβραϊκό νεκροταφείο, λεηλάτησαν καταστή-
ματα και κατοικίες Εβραίων και τον Οκτώβριο 1943 έκλεισαν και 
σφράγισαν τη Συναγωγή.

Με την είσοδο των Γερμανών, τα Ιερά Σκεύη της Συναγω-
γής δόθηκαν προς φύλαξη στην οικογένεια Χρήστου και Καλ-
λιόπης Πανίτσα. Η οικογένεια Πανίτσα κατοικούσε σε ιδιόκτητη 
οικία, στη διασταύρωση των οδών Γεροκωστοπούλου και Καραϊ-
σκάκη, η οποία καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς και ανα-
γκάστηκαν να την εγκαταλείψουν και να μετεγκατασταθούν σε 
μισθωμένη οικία ιδιοκτησίας Πρωτόπαππα, στη διασταύρωση 
των οδών Γεωργ. Ολυμπίου και Σταμ. Κουμανιώτη 21. Η θυγα-
τέρα της οικογένειας Ελένη Πανίτσα, μετέπειτα σύζυγος Κώστα 
Σοφή, ήταν συμμαθήτρια και φίλη, στην Ιταλική Σχολή Καλο-
γραιών, επί της οδού Κορίνθου, εκεί που ήταν το παράρτημα του 
Πανεπιστημίου, με την Κούλα Μάτσα θυγατέρα του Εβραίου πα-
τρινού εμπόρου Ηλία Μάτσα και η τελευταία της ζήτησε, εν όψει 
του ότι η οικογένειά της θα έφευγε από την Πάτρα, για να σω-
θούν από τους Ναζί, να φυλάξουν στο σπίτι τους, την οικοσκευή 
τους. Η οικογένεια Πανίτσα δέχτηκε πρόθυμα και μαζί με την οι-
κοσκευή, τους έδωσαν προς φύλαξη και τα ιερά σκεύη της Συνα-
γωγής, τα οποία τους επέστρεψαν όταν αποχώρησαν οι Γερμανοί. 
Η οικία Πρωτόπαππα είχε αρκετά διαμερίσματα και είχε επιτα-
χθεί, κατά μεγάλο μέρος, για κατοικία Γερμανών αξιωματικών. 
Πολύ κοντά ήσαν τα γραφεία της Γερμανικής Ναυτικής Διοίκη-
σης (Κουμανιώτη - Αθαν. Διάκου – Μπεν. Ρούφου). (Κώστα Ν. 
Τριανταφύλλου: Ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών, γ΄ εκδ. (Πά-
τραι 1995), τομ. ά , στηλ. 574. Και μαρτυρία Μιχ. Μιχαλόπου-
λου). Όπως μου είπε επί λέξει η Κούλα Μάτσα, όταν επέστρεψαν, 
τους παρέδωσαν την οικοσκευή τους «ανέπαφη».

Στις 19 Ιουνίου 1944, ο Γερμανός πρόξενος Χάουπτ, ενημέ-
ρωσε εγγράφως τον πρεσβευτή της χώρας του Άλτενμπουργκ, 
ότι σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή, σε οικία επί της οδού Δωδώνης 
14, στην Πάτρα, διέμενε Εβραίος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποί-
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ος, για να παραπλανήσει τις γερμανικές Αρχές, έφερε ψευδώς το 
ελληνικό όνομα Σπύρος Ρεκανάκης. «Ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως», όπως 
αναφέρεται σε σημείωση επί του προξενικού εγγράφου, «ἐπεστή-
θη ἡ προσοχὴ τοῦ ἀξιωματικοῦ τῶν SS Honscheid» (Πολυχρ. Ενε-
πεκίδη: Οι Διωγμοί … σ. 126). Κατά τον Κούκουνα (Τα ένοχα 
… σσ. 137 επ.), ο Ρεκανάκης ή Ρεκανάτι ήταν συνεργάτης της 
SD και βρισκόταν στην Πάτρα, απεσταλμένος της γερμανικής 
υπηρεσίας στην οποία ανήκε. Για τη δοσιλογική δράση του, κα-
ταδικάστηκε, στις 30 Ιουνίου 1947, από το Δικαστήριο Δοσιλό-
γων Αθηνών, σε ισόβια δεσμά.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο πορτογαλικής υπηκοότητας 
ιερολόγος της Συναγωγής των Πατρών Αβραάμ Νασαχών, ο οποί-
ος κατοικούσε επί της οδού Τσαμαδού 15. Σε δήλωση που υπέγρα-
ψε, μετά τη σύλληψή του, ανέφερε ότι το κλειδί του σπιτιού του, 
το παρέδωσε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν (Πολυχρ. 
Ενεπεκίδη: Οι Διωγμοί … σσ. 125-126). H πληροφορία αυτή επι-
βεβαιώνει, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, η Ελληνική Αστυνομία συ-
νεργάστηκε με τους κατακτητές, χωρίς αυτό να είναι ο κανόνας.

Οι Γερμανοί, τη νύχτα της 24ης προς 25η Μαρτίου 1944, 
ανήμερα του εβραϊκού Πάσχα, συνέλαβαν 172 Εβραίους στην 
Πρέβεζα και 352 στην Άρτα, τους οποίους μετέφεραν αρχικά στο 
Αγρίνιο. Αφού τους χώρισαν σε άγαμους και οικογενειάρχες, την 
επομένη αναχώρησαν ξεχωριστά οι άγαμοι. Μαζί με τους έγγα-
μους έβαλαν και τις 9 εβραϊκές οικογένειες του Αγρινίου (30 άτο-
μα) και όλους τους οδήγησαν στην Πάτρα, μέσω Κρυονερίου, με 
την «Καλυδώνα», που έκανε τη διαδρομή Πάτρα – Κρυονέρι και 
μετέφερε οχήματα και βαγόνια του τρένου, όπου τους συγκέ-
ντρωσαν σε μία αποθήκη. Ήταν τέτοιος ο φόβος τους, που πα-
ρότι η δραπέτευση ήταν πολύ εύκολη, κανένας δεν επιχείρησε. 
Ο Ερυθρός Σταυρός τους διένειμε τρόφιμα και σαπούνι, από τα 
παράθυρα της αποθήκης, κρυφά από τους Γερμανούς. Την Τρί-
τη 28 Μαρτίου 1944, αφού τους στρίμωξαν με τη βία σε φορτη-
γά τρένα, τους μετέφεραν στην Αθήνα και την επομένη, όταν 
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έφθασαν, τους έκλεισαν σ’ έναν κινηματογράφο στο Ρουφ. Όσοι 
επέζησαν από τις κακουχίες, οδηγήθηκαν στις 2 Απριλίου 1944, 
με φορτηγά τρένα, όρθιοι, νηστικοί και εξουθενωμένοι στο Άου-
σβιτς της Πολωνίας, όπου οι περισσότεροι εξοντώθηκαν, όχι δι-
ότι είχαν διαπράξει κάποιο αδίκημα, αλλά επειδή ήσαν Εβραίοι. 
Οι Εβραίοι της Πρέβεζας είχαν τη θλιβερή μοίρα να αποτελέ-
σουν μία από τις ομάδες Sonderkommando, που υπηρέτησαν 
στα κρεματόρια του Άουσβιτς. Όταν θεωρήθηκε ότι είχαν ζήσει 
αρκετά, τους θανάτωσαν με αέρια και κάηκαν κι αυτοί με τη σει-
ρά τους από το Sonderkommando που τους διαδέχθηκε (Μικ. 
Μόλχο: ο.π., σ. 231).

Φθάνοντας στο Αίγιο, η αμαξοστοιχία με τους Εβραίους, 
δέχτηκε αιφνιδιστική επίθεση από 14 ένοπλους ελασίτες. Η επι-
χείρηση είχε επιτυχία και απελευθερώθηκαν 29 άνδρες και γυ-
ναικόπαιδα από το 5ο και το 6ο βαγόνι του σειρμού. Εν συνεχεία 
διαμοιράστηκαν σε προκαθορισμένα σπίτια και προωθήθηκαν 
στην ύπαιθρο, όπου διασώθηκαν και επέστρεψαν στα σπίτια τους, 
μετά την Απελευθέρωση (Ραφ. Φρεζή: Ψηφίδες … σ. 305).

Στις 14 Ιουνίου 1944 μία αποστολή Εβραίων από την Κέρ-
κυρα, η δεύτερη κατά σειρά, που αποτελείτο από άνδρες και όσες 
γυναίκες είχαν απομείνει, φορτώθηκε σε ζευγαρωτές φορτηγί-
δες, που τις έσερνε ένα μηχανοκίνητο πλοιάριο και μέσω Λευκά-
δας και Πατρών, έφθασε στον Πειραιά. Όταν οι αιχμάλωτοι στα-
μάτησαν στην Πάτρα, ανάμεσα στο πλήθος που ήταν στο μώλο 
και παρακολουθούσε το θέαμα, ήταν και ο πατρινός κουρέας Γε-
ώργιος Μητσιάλης, συμμαθητής του κερκυραίου Εβραίου και 
κρατούμενου Αρμάνδου Ααρών. Παρότι οι Γερμανοί φρουροί 
προσπάθησαν να αποκλείσουν την επαφή του πλήθους με τους 
αιχμαλώτους, μέσα στη σύγχυση που επικρατούσε, ο Ααρών κα-
τάφερε να διαφύγει και αφού το βράδυ κρύφτηκε στο σπίτι του 
Μητσιάλη, την επομένη έφυγε για τα βουνά και εντάχθηκε στις 
δυνάμεις του ΕΛΑΣ. Μετά τον πόλεμο επανήλθε στην Κέρκυρα 
(Ραφ. Φρεζή: Ψηφίδες … σ. 246).
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Στη διάσωση του Αρμάνδου Ααρών αναφέρεται και ο 
Bowman (Η Αντίσταση … σσ. 44-45 και 50 σημ. 45), κατά τον 
οποίο, ο Αρμάνδος, ενώ στεκόταν στη γραμμή, περιμένοντας νε-
ώτερη διαταγή, πήρε την άδεια από έναν Έλληνα φρουρό, να στα-
θεί στην άκρη, για να μιλήσει μ’ έναν παλιό φίλο του. Όντας έξω 
από τη γραμμή και καθώς η φάλαγγα άρχισε να προχωρεί, τον 
πλησίασε ο Γεώργιος Μητζάλης ή Μητσιάλης, ένας νεαρός πα-
τρινός κουρέας και προσφέρθηκε να τον βοηθήσει. Είναι άγνω-
στο αν γνώριζε από πριν για την τύχη που περίμενε τον Αρμάνδο, 
αλλά είναι πιθανό να προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να δραπε-
τεύσει, επειδή θεωρούσε άδικη τη σύλληψή του. Ο Μητσιάλης 
τον πήγε στο χωριό Κώμη, της Κοινότητας Μιτόπολης, που απέ-
χει 32 χιλιόμετρα από την Πάτρα, όπου ο Αρμάνδος προσχώρη-
σε στον Ε.Λ.Α.Σ. και έμεινε εκεί τους τελευταίους τέσσερις μήνες 
της Κατοχής. Στα καθήκοντά του ήταν η προμήθεια τροφίμων, 
διάφορες υπηρεσίες γραφείου, κυρίως λογιστικά και η συμμετο-
χή σε ένοπλες επιχειρήσεις.

Μία τρίτη και τελευταία αποστολή Εβραίων αιχμαλώτων 
από την Κέρκυρα, έφυγε από το νησί στις 17 Ιουνίου 1944, ακο-
λουθώντας το ίδιο δρομολόγιο. Οι κρατούμενοι διεκπεραιώθη-
καν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου, για να καταλή-
ξουν στο Άουσβιτς. Στο ίδιο στρατόπεδο συγκεντρώθηκαν, μαζί 
με Εβραίους από την Πρέβεζα, την Άρτα και το Αγρίνιο και όσοι 
Εβραίοι των Πατρών είχαν συλληφθεί εν τω μεταξύ.

Ο Τύπος των Πατρών αγνόησε παντελώς το δράμα των 
Εβραίων και τις διώξεις που υπέστησαν και δεν υπάρχει στις εφη-
μερίδες της κατοχής η παραμικρή αναφορά γι’ αυτούς. Βέβαια 
υπήρχε αυστηρή λογοκρισία και ήταν αδιανόητη και αδύνατη 
κάθε αντίδραση. Εκείνο όμως που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, 
είναι η δουλοφροσύνη με την οποία αντιμετώπισαν τους κατα-
κτητές. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να 
τους επευφημήσουν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του «Νε-
ολόγου» (φ. 4.11.1941), όπου, σε πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο, με 
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τον τίτλο «Μὲ εἰλικρινὴ θλίψιν» - αφού χαρακτηρίζεται «ἄξεστος 
χωρικός» ο τραγικός Εμμαν. Γιαννούλης, ο οποίος φόνευσε τον 
Ιταλό στρατιώτη Μιχαηλάγγελο Ματζέϊ, που πήγε να τον κλέ-
ψει στο κτήμα του, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι Ιταλοί, κατα-
δικάστηκε σε θάνατο από ιταλικό στρατοδικείο και την επομένη 
(3.11.1941) εκτελέσθηκε στο περίβολο του Κάστρου των Πατρών 
- εκφράζεται στον Ιταλό διοικητή Α. Νάλντι, η βαθύτατη θλίψη 
του πατραϊκού λαού, για το θάνατο του ιταλού στρατιώτη και 
τονίζεται ότι ο άμεσος κολασμός του υπαιτίου, είχε κατευναστι-
κή επίδραση στην κοινή γνώμη, η οποία, μόλις πληροφορήθηκε 
το συμβάν, εξεγέρθηκε. Ανάλογη ήταν και η στάση των άλλων 
τοπικών εφημερίδων. Ο «Ταχυδρόμος» έγραψε ότι δεν είχε «συ-
ναίσθησιν οὖτε ἀνθρωπιστικὴν οὖτε τοιαύτην τῶν περιστάσεων», 
ενώ ο «Τηλέγραφος» τον χαρακτήρισε, «ἀνώμαλον κακοήθη πο-
λίτην, ὅστις δικαίως ἐπέσυρε βαρὺν τὸν πέλεκυν τῆς δικαιοσύνης 
ἐπὶ τῆς ἀνοήτου κεφαλῆς του» (Γιώργου Δημ. Μόσχου: Η Πά-
τρα στην Κατοχή και στην Αντίσταση (Πάτρα 2013), σσ. 282, 
294 σημ. 4, 299 και 300. Και Βασ. Λάζαρη: Η Αχαΐα … σ. 123).

Η τρέχουσα λογοκριμένη ειδησεογραφία της περιόδου πε-
ριλάμβανε ειδήσεις, για τις επιτυχίες των κατακτητών, που τις 
παρουσίαζαν, όπως τους εξυπηρετούσε, λόγους του Χίτλερ και 
άλλων υψηλόβαθμων Ναζί, άρθρα και ειδήσεις κατά των Συμμά-
χων, των κομμουνιστών και του Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. και ανακοινω-
θέντα των Αρχών κατοχής, με απαγορεύσεις και για διώξεις και 
εκτελέσεις αγωνιστών.

Όμως, ο ελληνικός λαός και οι περισσότεροι από τους ηγέ-
τες του, είχαν διαφορετικές απόψεις.

Η εξόριστη κυβέρνηση του Καΐρου στάθηκε συμπαραστά-
της στο δράμα των Εβραίων και στις 14 Οκτωβρίου 1943, απηύ-
θυνε έκκληση στον ελληνικό λαό, στην ελληνική ώρα του Β.Β.C., 
να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, για να βοηθήσουν τους συμπατρι-
ώτες τους Εβραίους, οι οποίοι τόσο γενναία αγωνίστηκαν δίπλα 
τους, για την ελευθερία της πατρίδας. Και κατέληγε η έκκλη-
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ση, ότι ο ελληνικός λαός θα εκπληρώσει το χρέος του προς τους 
Εβραίους πατριώτες και θα αντιδράσει σε όλα τα αντιεβραϊκά 
μέτρα των Ναζί.

Προς την αυτή κατεύθυνση ήταν και η στάση των αντιστα-
σιακών ομάδων στην κατεχόμενη Ελλάδα, οι οποίες καθοδηγού-
σαν τον πληθυσμό να προστατεύει τους Εβραίους στις πόλεις και 
τα χωριά και να τους παρουσιάζει ως Χριστιανούς.

Στις 29 Μαρτίου 1944 ο Έλληνας πρωθυπουργός Εμμαν. 
Τσουδερός, απηύθυνε μήνυμα στον ελληνικό λαό, να λάβει ιδι-
αίτερα υπ’ όψει του, τη σύσταση του Προέδρου των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής, ότι οι σύμμαχοι βαλκανικοί λαοί, πρέ-
πει να βοηθήσουν στη διάσωση και διαφυγή, σε ουδέτερα ή φιλι-
κά κράτη, των Εβραίων και των λοιπών θυμάτων της ναζιστικής 
τυραννίας, που σήμερα απειλούνται από έναν νέο και απάνθρω-
πο διωγμό. Το διάγγελμα–σύσταση για τους Εβραίους, το απηύ-
θυνε ο Ρούσβελτ στα τέλη Ιανουαρίου 1944 και για ανεξακρί-
βωτους λόγους, έφθασε στον αμερικανό πρέσβη στο Κάϊρο, δύο 
μήνες αργότερα. Στην ελληνική Κυβέρνηση δόθηκε στις 29 Μαρ-
τίου και ο Τσουδερός ενήργησε άμεσα. Στην Ελλάδα μεταδόθη-
κε από το ραδιόφωνο στις 31 Μαρτίου 1944, στις 1.15 μ.μ., 7.30 
μ.μ. και 10.30 μ.μ.

Επίσης, στις 27 Ιουλίου 1944, ο Παν. Κανελλόπουλος, ως 
υπουργός Οικονομικών και Ανασυγκροτήσεως της εξόριστης Κυ-
βέρνησης Παπανδρέου, συναντήθηκε στο Κάϊρο, με τον Ελιάου 
Επστάϊν, από τα κύρια στελέχη του «Εβραϊκού Πρακτορείου». 
Όπως αναφέρει στο «Ἡμερολόγιό» του, μίλησαν πολύ, του έκα-
με καλή εντύπωση, τον χαρακτηρίζει καλά μορφωμένο και γε-
μάτον καλές διαθέσεις για τους Έλληνες και ελπίζει να πείσθηκε, 
ότι και οι διαθέσεις των Ελλήνων απέναντι στους Εβραίους, είναι 
καλές. Και καταλήγει, «Ἕλληνες καὶ Ἑβραῖοι μπορούμε νὰ συνερ-
γασθοῦμε καλὰ στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο» (Παν. Κανελλόπου-
λου: Ημερολόγιο 31 Μαρτίου 1942 - 4 Ιανουαρίου 1945 (Αθή-
να 1977), σσ. 589-590).
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Τις παραμονές του πολέμου, ο εβραϊκός πληθυσμός της Ελ-
λάδος και της Δωδεκανήσου (Ρόδος) έφθανε τα 80.000 άτομα, 
που ζούσαν διασκορπισμένα σε 29 πόλεις. Σύμφωνα με άλλη κα-
ταγραφή, στην Ελλάδα ζούσαν 72.791 Εβραίοι, που αποτελούσαν 
το 1,2% του γενικού πληθυσμού. Από αυτούς 56.500 ζούσαν στη 
Θεσσαλονίκη και μετά τον πόλεμο (1947), ο αριθμός των Εβραί-
ων της Θεσσαλονίκης περιορίστηκε στις 2.000. Οι Γερμανοί και 
οι Βούλγαροι σκότωσαν περίπου 65.000 Έλληνες Εβραίους, κα-
τά μία άποψη 67.151 (Χρονικά, τχ. 239 (Ιανουάριος-Μάρτιος 
1913), σ. 19), ήτοι το 80% του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδος 
και της Δωδεκανήσου (Μικ. Μόλχο: ο.π., σσ. 349-351). Στο τέ-
λος του πολέμου, ο εβραϊκός πληθυσμός της χώρας είχε μειωθεί 
σε λιγότερο από 10.000 άτομα.

Κατά τους Καρίνα Λάμψα και Ιακώβ Σιμπή (Η Διάσωση … 
σσ. 17, 230 και σημ. 39 σ. 412), στην ελληνική επικράτεια ζούσαν 
77.377 Εβραίοι, πριν αρχίσει ο διωγμός και επέζησαν 10.226 (πο-
σοστό μείωσης περίπου 86%). Στην απογραφή του 1928 οι Εβραί-
οι της Θεσσαλονίκης έφθαναν τους 55.250 και αντιστοιχούσαν 
στο 23,7% του πληθυσμού της πόλης και στο 75,9% του εβραϊ-
κού πληθυσμού της Ελλάδος.

Από τις αρχές της δεκαετίας 1930, οι Εβραίοι της Θεσσαλο-
νίκης είχαν αρχίσει να αντιμετωπίζουν διώξεις, που υποκινούνταν 
από τη φασιστική και αντικομμουνιστικής ιδεολογίας οργάνωση 
«Εθνική Ένωση Ελλάς» (Ε.Ε.Ε.) και πολλοί αναγκάστηκαν να με-
ταναστεύσουν στην Παλαιστίνη. Όμως, οι διώξεις και οι ταραχές 
αυτές δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την άποψη περί αντιση-
μιτικού κινήματος, διότι σχετίζονταν με τις γεωπολιτικές ιδιαι-
τερότητες της περιοχής και βασίστηκαν στο ιδεολόγημα, ότι το 
εβραϊκό στοιχείο ήταν εμπόδιο στην εθνική ομογενοποίηση του 
χώρου. Γι’ αυτό και δεν είχαν απήχηση στην υπόλοιπη χώρα, ούτε 
στην Αθήνα. Είναι αξιοσημείωτο, ότι το Μάιο 1933, 3.000 ένστο-
λα μέλη της Ε.Ε.Ε., οι «Χαλυβδόκρανοι» ή «Άλκιμοι», όπως απο-
καλούνταν, παρήλασαν στην Αθήνα, αλλά άφησαν αδιάφορους 
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τους κατοίκους της πρωτεύουσας, παρότι το επίσημο κράτος τους 
στήριξε. Η στάση αυτή του κράτους, θα μπορούσε να χαρακτηρι-
σθεί εκδήλωση εθνικής ανασφάλειας, με φυλετικές παραμέτρους, 
εν όψει του ότι, λίγους μήνες πριν, οι Ναζί είχαν οργανώσει στη 
Γερμανία, τις πρώτες αντισημιτικές εκδηλώσεις, που συνοδεύτη-
καν από κακοποιήσεις Εβραίων. Δεν μπορεί όμως να ερμηνευθεί, 
ως σιωπηρή στήριξη του αντισημιτισμού, όπως έχει υποστηριχθεί.

Σύμφωνα με την κατάθεση του σφαγέα των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης Ντίτερ Βισλιτσένυ, στη δίκη της Νυρεμβέργης, 
έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη, από το Μάρτιο 1944, 24 αποστο-
λές με 2.300 άτομα καθεμία, συνολικά 55.200 άτομα, τα οποία, 
στη συντριπτική πλειονότητά τους, εξοντώθηκαν και η Κοινό-
τητα αφανίστηκε σε ποσοστό 96%. Επίσης κατέθεσε, ότι εστά-
λησαν στο Άουσβιτς και εξοντώθηκαν, 60.000 Εβραίοι από την 
Ελλάδα. Όσον αφορά τον ακριβή αριθμό των Εβραίων που κα-
τοικούσαν στην Ελλάδα, προ του πολέμου και τον αριθμό των 
Εβραίων που εξοντώθηκαν από τους Ναζί, δεν υπάρχει ομοφω-
νία. Όμως, οι όποιες αριθμητικές διαφοροποιήσεις, δεν έχουν ση-
μασία και δεν μειώνουν το μέγεθος και τις συνέπειες των απω-
λειών, από τις ναζιστικές θυριωδίες.

Στην Αθήνα, το 1944 κατοικούσαν 3.500 Εβραίοι και άλ-
λες 4.500 είχαν καταφύγει εκεί, από άλλες πόλεις της χώρας και 
πολλοί από τη Θεσσαλονίκη, για να γλιτώσουν από τους Ναζί. 
Στην αρχή συνελήφθησαν περίπου 800-1.000 και ο τελικός αριθ-
μός των εκτοπισμένων έφθασε τους 1.690.

Στο Αρχείο της Κοινότητας, που σώζεται στο Εβραϊκό 
Μουσείο Ελλάδος, στην Αθήνα, υπάρχει ονομαστική κατάστα-
ση των μελών της που συνελήφθησαν και θανατώθηκαν από τους 
Ναζί, συνολικά 78 άτομα. Πρόκειται γιά τους: 1) Εσθήρ Εμμανου-
ήλ Ζακάρ, 2) Ιακώβ Εμμανουήλ Ζακάρ, 3) Ιεσουά Εμμανουήλ 
Ζακάρ, 4) Μεναχέμ Εμμανουήλ Ζακάρ, 5) Άννα Μεναχέμ Ζα-
κάρ, 6) Αβραάμ Εμμανουήλ Ζακάρ, 7) Βικτωρία Αβραάμ Ζα-
κάρ, 8) Εσθήρ Αβραάμ Ζακάρ, 9) βρέφος Αβραάμ Ζακάρ, 10) 
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Ισαάκ Εμμανουήλ Ζακάρ, 11) Περλίνα Ισαάκ Ζακάρ, 12) Εμ-
μανουήλ Ισαάκ Ζακάρ, 13) Αβραάμ Ισαάκ Ζακάρ, 14) Βαρούχ 
Ισαάκ Ζακάρ, 15) Εσθήρ Ισαάκ Ζακάρ, 16) Δανιήλ Εμμανου-
ήλ Ζακάρ, 17) Σαρίνα Δανιήλ Ζακάρ, 18) Εμμανουήλ Δανιήλ 
Ζακάρ, 19) Ιωσήφ Δανιήλ Ζακάρ, 20) Ιακώβ Δαυίδ Ζαδίκ, 21) 
Άννα Ιακώβ Ζαδίκ, 22) Ιωχανάς Ραφαήλ Ιωχανάς, 23) Αβρα-
άμ Χαΐμ Κοέν, 24) Σταμέτα Αβραάμ Κοέν, 25) Λουίζα Αβρα-
άμ Κοέν, 26) Βετσάλελ Αβραάμ Κοέν, 27) Χαΐμ Αβραάμ Κοέν, 
28) Ζωή Αβραάμ Κοέν, 29) Εσθήρ Αβραάμ Κοέν, 30) βρέφος 
Αβραάμ Κοέν, 31) Ηλίας Μωϋσή Μάτσας, 32) Αβραάμ Ραφα-
ήλ Μωϋσής, 33) Τσιώνα Αβραάμ Μωϋσή, 34) Λουίζα Αβραάμ 
Μωϋσή, 35) βρέφος Αβραάμ Μωϋσή, 36) Τούλα Λέων Μωϋσή, 
37) Λουίζα Λέων Μωϋσή, 38) Μαλκά Λέων Μωϋσή, 39) Σολο-
μών Ραφαήλ Μωϋσής, 40) Σαμουήλ Ισραήλ Νασαχών, 41) Βι-
κτωρία Σαμουήλ Νασαχών, 42) Ισραήλ Σαμουήλ Νασαχών, 43) 
Αβραάμ Σαμουήλ Νασαχών, 44) Αβραάμ Ισραήλ Νασαχών, 45) 
Ρεγγίνα Αβραάμ Νασαχών, 46) Αλτίνα Αβραάμ Νασαχών, 47) 
Ισραήλ Αβραάμ Νασαχών, 48) Εσθήρ Δανιήλ Τσέρετς, 49) Ανέ-
τα Ιωσήφ Ρούσσου, 50) Σάββας Ιωσήφ Ρούσσος, 51) Ισαάκ Σα-
μπεθάϊ Ρούσσος, 52) Λουίζα Ισαάκ Ρούσσου, 53) Σάββας Ισαάκ 
Ρούσσος, 54) Ηλίας Ισαάκ Ρούσσος, 55) Ιωσήφ Ισαάκ Ρούσσος, 
56) Ιεουδά Μωϋσή Ρεβή, 57) Ρόζα Ιεουδά Ρεβή, 58) Καλομοίρα 
Ιεουδά Ρεβή, 59) Χάϊδω Ιεουδά Ρεβή, 60) Σάββας Ιεουδά Ρε-
βής, 61) Σολομών Ιεουδά Ρεβής, 62) Ασήμω Ιεουδά Ρεβή, 63) 
Βικτωρία Ιεουδά Ρεβή, 64) Ιωχανάς Γεσουά Σαλώμ, 65) Αρι-
στέα Ιωχανά Σαλώμ, 66) Αβραάμ Ουριέλ Σαμπάς, 67) Εσθήρ 
Αβραάμ Σαμπά, 68) Ουριέλ Αβραάμ Σαμπάς, 69) Ιακώβ Ου-
ριέλ Σαμπάς, 70) Σαραφίνα Ιακώβ Σαμπά, 71) Ουριέλ Ιακώβ 
Σαμπάς, 72) βρέφος Ιακώβ Σαμπάς, 73) Ισαάκ Χαΐμ Τοβίλ, 74) 
Μαίρη Ισαάκ Τοβίλ, 75) Χαΐμ Ισαάκ Τοβίλ, 76) Σαμουήλ Ισα-
άκ Τοβίλ, 77) Ραφαήλ Ισαάκ Τοβίλ και 78) Νίνα Ισαάκ Τοβίλ.

Υπήρξαν και κάποιες λίγες περιπτώσεις Εβραίων, που συ-
νελήφθησαν από τους Ναζί, αλλά τελικά γλίτωσαν, όπως της 
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Ρεντζίνας θυγ. Σαμουέλ Πέρες, της οποίας η οικογένεια εγκα-
ταστάθηκε στην Πάτρα το 1935 και συνελήφθησαν από τους Γερ-
μανούς, στην επί της οδού Τριών Ναυάρχων 85 κατοικία τους 
(αριθ. πρωτ. 5207 Φ. 5/16 της 6ης Απριλίου 1961 έγγραφο της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πατρών – Αρχείο Ισραηλιτικής Κοι-
νότητας Πατρών).

Άλλη περίπτωση είναι της Μαίρης συζύγου Αβραάμ Μπε-
ναρδούτ το γένος Σαμουήλ Ισραήλ Νασαχών, της οποίας όλη η 
οικογένεια μεταφέρθηκε στο Άουσβιτς –Μπιρκενάου, όπου εκτε-
λέσθηκε στους θαλάμους αερίων, ενώ η ίδια επέζησε και επέστρε-
ψε στην Πάτρα, τον Ιούλιο 1945.

Πάντως, για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων από την Πά-
τρα, οι απόψεις διΐστανται. Σύμφωνα με πηγές που αναφέρουμε 
πιο πάνω, ήσαν περισσότεροι από αυτούς που είναι καταγεγραμ-
μένοι στην ονομαστική κατάσταση του Αρχείου της Κοινότη-
τας.
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3.
Μετά την Απελευθέρωση

Σ υνήθως, η Ιστορία γράφεται από τους νικητές και όσα 
μαθαίνουμε γι’ αυτούς που εξοντώθηκαν, είναι αυτά που 
θέλησαν να πουν οι νικηταί – διώκτες. Σ’ αυτή την πε-

ρίπτωση οι Γενοκτονίες και τα Ολοκαυτώματα παρουσιάζονται 
ως σωτήριες ιστορικές πράξεις και οι διώκτες διεκδικούν φόρο 
τιμής για τα εγκλήματά τους. Έτσι σβήστηκαν από την Παγκό-
σμια Ιστορία κάποια γεγονότα. Ευτυχώς για τους Εβραίους, ού-
τε οι Γερμανοί ήσαν οι νικηταί του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, ούτε 
εξοντώθηκαν όλοι όσοι οδηγήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα 
κι έτσι υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για ό,τι έγινε.

Η ύπαρξη των στρατοπέδων και οι διώξεις των Εβραίων, 
ήσαν γνωστά στους Συμμάχους, στις εξόριστες στο Λονδίνο Κυ-
βερνήσεις και στην Καθολική Εκκλησία, από πολύ νωρίς, όπως 
επιβεβαιώνεται από πολλά γεγονότα, αλλά ο βομβαρδισμός των 
στρατοπέδων δεν εξυπηρετούσε τα σχέδιά τους και γι’ αυτό αδι-
αφόρησαν, χωρίς ίχνος ενοχής.

Ο Στάλιν επεδίωξε και κατάφερε τους Εβραίους της 
Ε.Σ.Σ.Δ., να αναλάβουν από τις τράπεζες τις καταθέσεις τους 
και ό,τι άλλο είχαν και όλα κατέληξαν στα ταμεία του Σοβιετι-
κού κράτους.

Ο Τσώρτσιλ γνώριζε, από πληροφορίες των Μυστικών 
Υπηρεσιών, από τον Ιούνιο 1941, για τις σφαγές των Εβραίων 
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που έκανε η γερμανική Einsatzgruppen. Δεν έδειξε ενδιαφέρον, 
διότι το μόνο που τον απασχολούσε ήταν ο πόλεμος. Εξ άλλου, ο 
Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Άντονυ Ήντεν, 
ήταν αντισημίτης και υπέρ των Αράβων και εμπόδισε με κάθε 
τρόπο την είσοδο των Εβραίων στην Παλαιστίνη, όπως και τις 
προσπάθειες του Jan Karski, του Πολωνού αντιστασιακού ήρωα 
του γκέτο της Βαρσοβίας, να συναντήσει τον Τσώρτσιλ. Λογό-
κρινε δε τις δηλώσεις του Karski, για τα γερμανικά στρατόπε-
δα συγκέντρωσης.

Ο Ντε Γκωλ, παρότι έγραψε στο ραββίνο Stephen Wise, ότι 
μετά τον πόλεμο, οι Εβραίοι θα αποκτήσουν τα δικαιώματα που 
είχαν, αρνήθηκε να δεχτεί τον Εβραίο καθηγητή του Δικαίου και 
μετέπειτα Πρόεδρο του Γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας και 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1965) 
και κύριο συντάκτη της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων René Cassin (1887-1976) (Νόμπελ Ειρήνης 
1968), ο οποίος ήθελε να του παρουσιάσει ένα πρόγραμμα για τη 
σωτηρία των Εβραίων της Ευρώπης. Ο Cassin ήταν στενός συ-
νεργάτης του Ντε Γκώλ και μετά την κατάρρευση της Γαλλίας 
(1940), ακολούθησε το Στρατηγό στο Λονδίνο, όπου υπηρέτησε 
ως μόνιμος γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας της Γαλλικής 
Αυτοκρατορίας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Διαφώτισης.

Τέλος ο Ρούσβελτ, είπε όχι στην πρόταση της Ρουμανίας, 
να δεχθούν οι Η.Π.Α. 70.000 Εβραίους πρόσφυγες, με ανάλογο 
οικονομικό αντάλλαγμα, όπως επίσης αρνήθηκε να δεχθεί 400 
ραββίνους, που είχαν συγκεντρωθεί, για να μεταβούν στις Η.Π.Α. 
Για να καλύψει δε το σκάνδαλο από τις αρνήσεις του αυτές, δημι-
ούργησε τον Ιανουάριο 1944, την Υπηρεσία «War Refugee Board». 
Επίσης το υπουργείο Πολέμου των Η.Π.Α., αρνήθηκε να βομβαρ-
δίσει το στρατόπεδο του Άουσβιτς, παρότι κατείχε τα σχέδιά του. 
Η δικαιολογία που προβλήθηκε ήταν ότι οι σιδηροδρομικές γραμ-
μές που έφερναν τους Εβραίους στο στρατόπεδο, θα επισκευάζο-
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νταν σύντομα από τους Ναζί, οπότε η καταστροφή από τον βομ-
βαρδισμό θα ήταν πρόσκαιρη (François – Guillaume Lorrain: Οι 
«Σύμμαχοι» … δεν ήξεραν τίποτα για το Ολοκαύτωμα! Χρονι-
κά, τχ. 239 (Ιανουάριος – Μάρτιος 2013), σ. 37).

Οι πληροφορίες για το διωγμό των Εβραίων και τις θανα-
τώσεις στα ναζιστικά στρατόπεδα, έφταναν στο Λονδίνο μέσω 
της πολωνικής Αντίστασης, των ραδιοφωνικών της εκπομπών 
και αγγελιαφόρων. Από τους κυριότερους αγγελιαφόρους ήταν 
ο 33χρονος καθολικός διπλωμάτης και ενεργό μέλος της πολω-
νικής Αντίστασης Jan Karski, ο οποίος το Νοέμβριο 1942, πήγε 
στο Λονδίνο, για να ενημερώσει για ό,τι συνέβαινε στα στρατόπε-
δα Μπέλτζετς και Τρεμπλίνκα και εν συνεχεία πήγε στις Η.Π.Α., 
όπου, με τη διαμεσολάβηση του πρέσβη της εξόριστης πολωνι-
κής κυβέρνησης, συνάντησε τον πρόεδρο Ρούσβελτ. Στο Λον-
δίνο συναντήθηκε με το Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Άντο-
νυ  Ήντεν, όχι όμως με τον πρωθυπουργό Ουίστον Τσώρτσιλ, 
όπως ήλπιζε.

Στις 25 Νοεμβρίου 1942, δημοσίευμα των «New York Times» 
έκανε λόγο για 2.000.000 νεκρούς Εβραίους στους θαλάμους αε-
ρίων και τα κρεματόρια.

Η παλαιότερη γνωστή αναφορά της πολωνικής Αντίστα-
σης, για συστηματικές θανατώσεις στο Άουσβιτς, φέρει ημερο-
μηνία 15 Νοεμβρίου 1942 και έφτασε στην εξόριστη πολωνική 
κυβέρνηση στο Λονδίνο, στις 27 του ίδιου μήνα. Έκτοτε, ακολού-
θησαν πολλές άλλες, με συγκεκριμένα στοιχεία, για τον αριθμό 
των θυμάτων και για τις μεθόδους εξόντωσης που χρησιμοποι-
ούσαν οι Γερμανοί.

Το βρετανικό τμήμα του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συμβουλί-
ου, έδωσε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο, στις 29 Ιουνίου 1942, 
κατά την οποία παρουσίασε νέα στοιχεία για μαζικές δολοφονί-
ες, αλλά οι συμμαχικές κυβερνήσεις αδιαφόρησαν. Στις 21 Ιουλί-
ου 1942 το «Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο», η «Μπενέϊ Μπριτ», 
η παλαιότερη εβραϊκή οργάνωση και η «Εβραϊκή Εργατική Επι-



– 114 –

Η ΕΒΡΑΪΚΗ Π ΑΡ ΟΥ ΣΙ Α ΣΤΗΝ Π ΑΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

τροπή», οργάνωσαν μεγάλη διαδήλωση στη Νέα Υόρκη. Παρό-
τι όμως είχαν επαρκή ενημέρωση και ο Ρούσβελτ και ο Τσώρ-
τσιλ, περιορίστηκαν μόνο σε μηνύματα προς τη Γερμανία, ότι 
μετά το τέλος του πολέμου, οι Ναζί θα καλούνταν να λογοδοτή-
σουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, για τα εγκλήματά τους κατά των 
Εβραίων. Στην πρόσκληση του εξόριστου Πολωνού πρωθυπουρ-
γού Wladislaw Sikorski, προς τον πρόεδρο Ρούσβελτ, στα μέσα 
του 1942, να προβούν οι Η.Π.Α. σε αντίποινα, για την καταστρο-
φή του χωρίου Λίντιτσε και να βομβαρδίσουν γερμανικά στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, η απάντηση ήταν ότι οι Σύμμαχοι δεν εί-
χαν τον έλεγχο των ουρανών και ότι η γερμανική αντίδραση θα 
ήταν ακόμα πιο σκληρή, παρότι είχαν ήδη βομβαρδίσει γερμα-
νικές πόλεις και ο Γκαίμπελς είχε απειλήσει με μαζική εξόντωση 
των Εβραίων, ως αντίποινα. Εξ ίσου μάταιες ήσαν και οι προσπά-
θειες να πειστεί το Βατικανό, να καταδικάσει δημόσια τη ναζι-
στική βαρβαρότητα.

Η ηγεσία της «Εβραϊκής Εγκατάστασης» στην Παλαιστίνη 
- όπως αποκαλείτο ο εβραϊκός πληθυσμός της Παλαιστίνης, από 
την περίοδο της πρώτης μετανάστευσης (1882) μέχρι την ίδρυ-
ση του Κράτους του Ισραήλ (1948) και τη λήξη της βρεταννικής 
Εντολής, υπό την οποία τελούσε μέχρι το 1948 η Παλαιστίνη - 
επικεφαλής της οποίας ήταν ο Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, δεν θέ-
λησε αρχικά να πιστέψει τις πληροφορίες που έφταναν από την 
Ευρώπη, θεωρώντας αδιανόητη την οργάνωση σχεδίου μαζικής 
εξόντωσης των Εβραίων. Άρχισαν να συνειδητοποιούν το μέγε-
θος της καταστροφής, όταν, στις 14 Νοεμβρίου 1942, έφτασε από 
την Πολωνία στην Παλαιστίνη, ένα τρένο με 60 Εβραίους, τους 
οποίους οι Ναζί είχαν ανταλλάξει με Γερμανούς υπηκόους (Λάμ-
ψα – Σιμπή, Η Διάσωση … σσ. 111 επ.).

Ενώ ήταν σε εξέλιξη η εφαρμογή της «Τελικής Λύσης», υπό 
την πίεση εβραϊκών οργανώσεων, οι Η.Π.Α. και η Βρετανία διορ-
γάνωσαν τη Διάσκεψη των Βερμούδων (18-29 Απριλίου 1943), με 
αντικείμενο την τύχη των Εβραίων που δραπέτευσαν από τις κα-
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τεχόμενες ευρωπαϊκές χώρες. Κατ’ ουσία οι Σύμμαχοι δεν ήσαν 
δια τεθιμένοι να τους δεχτούν στις χώρες τους, ούτε να δώσουν 
λύση στο πρόβλημα, όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος και γι’ αυτό δεν 
επέτρεψαν σε εκπροσώπους εβραϊκών οργανώσεων να λάβουν μέ-
ρος. Η Διάσκεψη δεν είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, πλην 
μιας γενικόλογης Διακήρυξης για επαναπατρισμό των προσφύ-
γων, μετά τη λήξη των εχθροπραξιών και για την ίδρυση ενός 
στρατοπέδου προσφύγων στη Βόρεια Αφρική, που η οργάνωσή 
του ολοκληρώθηκε αφού πέρασε πάνω από ένας χρόνος. Οι δε 
προτάσεις του «Εβραϊκού Πρακτορείου», για διαπραγμάτευση με 
τον Χίτλερ, αποστολή δεμάτων στους Εβραίους των κατεχομέ-
νων χωρών και άρση του βρετανικού περιορισμού, για μετανά-
στευση στην Παλαιστίνη, αγνοήθηκαν πλήρως. Συμπτωματικά, 
η έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης των Βερμούδων συνέπε-
σε με την εξέγερση στο γκέτο της Βαρσοβίας, η οποία κατεστά-
λη στις 16 Μαΐου 1943, όταν οι Γερμανοί ανέκτησαν τον έλεγχο 
και κατέστρεψαν το γκέτο, εξοντώνοντας όσους Εβραίους είχαν 
απομείνει εκεί.

Οι επιζήσαντες Εβραίοι ηγέτες της Μπρατισλάβας, οι οποίοι 
είχαν πλήρη επίγνωση της τύχης που τους επιφυλάσσετο, έστει-
λαν, τον Μάιο 1944, δύο τηλεγραφήματα, τα οποία, διά του Πα-
γκοσμίου Οργανισμού Ορθοδόξων Εβραίων, που είχε την έδρα 
του στη Νέα Υόρκη, έφθασαν στο «War Refugee Board» στην 
Ουάσιγκτον, έναν οργανισμό που, κατά το καταστατικό του, εί-
χε σκοπό, να συνδράμει τους Εβραίους. Με τα τηλεγραφήματα 
αυτά ζητούσαν να παρεμποδίσει η «Royal Air Force» τις μεταφο-
ρές εκτοπισμένων, να βομβαρδίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές 
που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των Εβραίων, ώστε να 
διασωθούν όσοι Εβραίοι δεν είχαν εκτοπισθεί και να υπάρξει ένα 
απτό δείγμα της αγανάκτησης που προξενούσε η ύπαρξη των βι-
ομηχανιών του θανάτου. Όμως οι αρμόδιοι πρόβαλαν διάφορες 
δικαιολογίες, για να μη γίνουν οι βομβαρδισμοί και οι Αμερικανοί 
υπεύθυνοι της διεξαγωγής του πολέμου, ήσαν αμετάκλητα εχθρι-
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κοί, στην ιδέα να αποσπάσουν δυνάμεις για βομβαρδισμούς στό-
χων που συνδέονταν με τη σωτηρία των Εβραίων. Εξάλλου, η κυ-
βέρνηση Ρούσβελτ ανησυχούσε μήπως κατηγορηθεί ότι «κάνει 
τον πόλεμο για τους Εβραίους». Ακολούθησαν αιτήματα για βομ-
βαρδισμούς προς την κυβέρνηση του Λονδίνου, η οποία ανέθεσε 
στη «Royal Air Force» να εξετάσει τις δυνατότητες που υπήρχαν. 
Η απάντηση της «Royal Air Force» δεν ήταν τελείως αρνητική, 
αλλά τόνιζε τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν σε περίπτωση 
βομβαρδισμού, κατά τη διάρκεια της ημέρας, διότι ο νυχτερι-
νός θεωρήθηκε τεχνικά αδύνατος και κατέληγαν ότι ο βομβαρ-
δισμός είναι της αρμοδιότητος των Αμερικανών. Οι τελευταίοι 
είχαν φωτογραφήσει επανειλημμένα το Άουσβιτς και το Μπιρ-
κενάου το 1944, με φωτογραφικά αεροσκάφη, αλλά οι αναλυταί 
των αεροφωτογραφιών δεν είχαν πληροφορίες για τα ναζιστικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης και δεν ήταν δυνατόν, με τα τεχνι-
κά μέσα της εποχής, να αναγνωρίσουν τις εγκαταστάσεις τους. 
Έβλεπαν και μπορούσαν να δουν στις αεροφωτογραφίες, μόνο 
ότι έψαχναν να βρουν. Ένα ζήτημα που συζητείται ακόμα, για το 
οποίο έχουν διατυπωθεί αντιφατικές απόψεις, είναι κατά πόσο 
ήταν τεχνικά εφικτός ο βομβαρδισμός του Άουσβιτς. Εκείνο πά-
ντως που έχει σημασία είναι ότι δεν έγινε προσπάθεια να πληγούν 
οι μηχανισμοί του θανάτου και ότι η σωτηρία των Εβραίων από 
το ναζισμό, δεν ήταν από τους στόχους του πολέμου (Annette 
Wieviorka: ΑΟΥΣΒΙΤΣ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, μετάφραση Σάμης 
Ταμπώχ (Αθήνα 2006), σσ. 182-214).

Κατά τον Μικ. Μόλχο (ο.π. σσ. 315-319), πολλοί άνθρωποι, 
ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί και μη, ακόμα και σε χώρες που πο-
λέμησαν κατά των Γερμανών, επιδοκίμαζαν την επιχείρηση φυλε-
τικών εκκαθαρίσεων των Ναζί και η στάση αυτή, επηρέασε την 
όποια απόφαση, για βομβαρδισμό των ναζιστικών στρατοπέδων.

Από τον Ιούνιο του 1942, ανώτατοι Γερμανοί αξιωματούχοι 
(Βισλιτσένυ), είχαν επαφές με εβραϊκές προσωπικότητες, για την 
εξαγορά των Εβραίων της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας. Ανά-
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λογες επαφές έγιναν και με τους Εβραίους της Μπρατισλάβα, 
κατ’εντολή πάντοτε του αρμόδιου για την εξόντωση των Εβραί-
ων Άντολφ Άϊχμαν και με τη σύμφωνη γνώμη του Χάϊνριχ Χίμ-
μλερ. Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν, ως αντάλλαγμα για τη 
διάσωση Εβραίων, οι Ναζί απαιτούσαν να τους καταβληθούν ση-
μαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία όμως δεν συγκεντρώθηκαν 
(Λάμψα – Σιμπή, Η Διάσωση … σσ. 135-145).

Εξ άλλου, τον Αύγουστο 1942 ο Δρ. Ράϊνερ, εκπρόσωπος 
της Ελβετίας στο Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο, εξέθεσε με κά-
θε λεπτομέρεια, στον Στέφαν Βίζε, σε τηλεγράφημα που έστει-
λε από τη Βέρνη στη Νέα Υόρκη, μέσω του αμερικανού πρέσβη 
στην ελβετική πρωτεύουσα, τα καταχθόνια σχέδια των Ναζί, για 
την εξόντωση των Εβραίων.

Τέλος, τα Ηνωμένα Έθνη, στις 17 Δεκεμβρίου 1942, έδωσαν 
στη δημοσιότητα μία δήλωση, με την οποία κατήγγελαν στον κό-
σμο, «τὴν κτηνώδη, ψυχρὴ καὶ ἐξοντωτικὴ πολιτικὴ τῶν Ναζί, τὶς 
μαζικὲς ἐκτοπίσεις» και ανήγγελαν «τὴν ἐπίσημη ἀπόφασή των 
νὰ λάβουν τὰ ἐπιβαλλόμενα μέτρα γιὰ νὰ θέσουν τέρμα σ’ αὐτήν 
καὶ νὰ τιμωρήσουν τοὺς ἐνόχους». Άρα, καταλήγει ο Μικ. Μόλχο, 
ήταν γνωστό τι γινόταν στα ναζιστικά στρατόπεδα.

Παρά ταύτα δεν έγινε καμμία κίνηση για να σταματήσει το 
κακό, από φόβο, όπως υποστηρίζει, μήπως αυξηθεί η πολεμική 
ισχύς των Ναζί και διότι η ενδεχόμενη σωτηρία όλων αυτών των 
μαζών, που ήσαν καταδικασμένοι σε θάνατο, δημιουργούσε ένα 
σοβαρό πρόβλημα «Ποὺ θὰ μπορέσουν ἄραγε νὰ τοὺς βάλουν;».

Τους τελευταίους μήνες του 1943, το Σταίητ Ντηπάρτμεντ 
ήταν πλήρως ενήμερο για τη ναζιστική «βιομηχανία τῶν κρε-
ματορίων», αλλά καθυστέρησαν σκόπιμα να ενημερώσουν τον 
Ρούσβελτ και προέβαλαν ως δικαιολογία, ότι ο βομβαρδισμός 
των στρατοπέδων ήταν πολύ δύσκολη έως αδύνατη επιχείρηση. 
Όμως, η συμμαχική αεροπορία προκάλεσε μεγάλες καταστρο-
φές στο τεράστιο βιομηχανικό δίκτυο της Γερμανίας, που σημαί-
νει ότι ήταν προσχηματική η δικαιολογία που πρόβαλαν, για να 
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μην βομβαρδίσουν τα ναζιστικά στρατόπεδα του θανάτου.
«Τὸ κάθε τι τίθεται (ἐτέθη) σὲ κίνηση, ὧστε ὁ λύχνος νὰ τεθὴ 

ὑπό τὸ μόδιον», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μόλχο, δηλαδή εφευ-
ρέθηκαν προσχήματα, για να μην παρέμβουν, διότι οι ανάγκες 
του ολοκληρωτικού πολέμου, είχαν καταργήσει κάθε ευαισθησία.

Η αλήθεια είναι ότι οι Σύμμαχοι αρνήθηκαν να συνεργα-
στούν με το «Εβραϊκό Πρακτορείο», για τη διάσωση Εβραίων της 
Ανατολικής Ευρώπης, διότι είχαν εστιάσει τις πολεμικές τους 
προσπάθειες να νικήσουν τους Γερμανούς και δεν μπορούσαν 
να διαθέσουν δυνάμεις και πόρους, για άλλους σκοπούς. Επεδί-
ωκαν την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας και ήταν αδιανόη-
τη κάθε κρυφή ή φανερή διαπραγμάτευση με τον εχθρό. Επίσης, 
αρνούνταν να αναγνωρίσουν την ιδιαιτερότητα της μοίρας των 
Εβραίων και δεν ήθελαν να παραβιάσουν την απαγόρευση μετα-
βίβασης χρημάτων σε κατεχόμενες περιοχές, γεγονός που εμπό-
διζε την υλοποίηση της διαδικασίας διάσωσης, η οποία σχετιζό-
ταν με οικονομικά ανταλλάγματα.

Αλλά και μετά την Απελευθέρωση, η είσοδος των συμμαχι-
κών και των σοβιετικών στρατευμάτων στα ναζιστικά στρατόπε-
δα και η διάσωση όσων βρέθηκαν ζωντανοί, δεν ήταν ένα ανδρα-
γάθημα, μία ηρωϊκή πράξη, για τους νικητές και η προβολή της, 
δεν εξυπηρετούσε τα κυριαρχικά σχέδιά τους. Γι’ αυτό και στην 
αρχή δεν προβλήθηκε ανάλογα, ούτε από τους Συμμάχους, ού-
τε από τους Σοβιετικούς, παρότι το φωτογραφικό και κινηματο-
γραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε, ήταν επαρκές και πειστικό. 
Μάλιστα για τους τελευταίους, τα «στρατόπεδα συγκέντρωσης» 
ήσαν μία ενοχλητική πραγματικότητα, διότι στα δικά τους στρα-
τόπεδα (γκούλαγκ), φυλακίζονταν οι αληθινοί ή οι υποτιθέμενοι 
αντίπαλοι του καθεστώτος, μαζί με τους κακοποιούς του κοινού 
ποινικού δικαίου και η ανακίνηση οποιασδήποτε δημόσιας συ-
ζήτησης, περί ναζιστικών στρατοπέδων, θα προκαλούσε αρνη-
τικούς συνειρμούς για το καθεστώς του Στάλιν.

Στη μεταπολεμική Γερμανία, που απεγνωσμένα, αλλά μά-
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ταια, προσπαθεί να μειώσει το βάρος του ναζιστικού παρελθό-
ντος της, το οποίο πολύ εύστοχα χαρακτήρισε ο Αϊνστάϊν, «ψυ-
χικὴ ἀσθένεια τῶν μαζῶν», η ανελέητη σκληρότητα την οποία 
επέδειξαν οι Ναζί κατά των Εβραίων και των άλλων θυμάτων 
τους, ονομάστηκε «έλλειψη καλοσύνης». Όμως, το μοναδικό κα-
κό όλων όσοι ανέλαβαν να υλοποιήσουν την «Τελική Λύση», δεν 
ήταν ότι δεν ενήργησαν με χριστιανικό οίκτο, αλλά ότι επρόκει-
το για άτομα, που η «ἀνελέητη σκληρότητα», ήταν βασικό στοι-
χείο του ψυχισμού τους, προτέρημα κατά τη ναζιστική ιδεολογία 
και γι’ αυτό επελέγησαν.

Αυτό βέβαια δεν αφορά όλους τους Γερμανούς, παρότι στις 
εβραϊκές διώξεις και γενικά στις διώξεις των θυμάτων των Ναζί, 
συμμετείχαν ενεργά και απλοί Γερμανοί πολίτες, που είχαν επη-
ρεαστεί από την αδιάκοπη και επίμονη αντιεβραϊκή προπαγάν-
δα και τα ψυχοπαθητικά ιδεολογήματα του ναζισμού, τα οποία 
είχαν διαπεράσει όλη την κοινωνία. Επρόκειτο για συνηθισμέ-
νους ανθρώπους, που οι στόχοι των πράξεών τους διαμορφώθη-
καν από ένα καθεστώς, μία ιδεολογία και έναν πολιτικό πολιτι-
σμό, που κάθε άλλο παρά κοινότοπα ήσαν.

Κατά τον Αυστριακό δραματουργό και ποιητή Franz 
Grillparzer (1791-1872), ο γερμανικός πολιτισμός, ξεκίνησε από 
τον Ουμανισμό, πέρασε στον Εθνικισμό και κατέληξε στη Θηριω-
δία, η οποία, σύμφωνα με το φιλόσοφο του Δικαίου G. Radbruch, 
μετά τον ά  παγκόσμιο πόλεμο, βρήκε «τρομερή πραγμάτωση». 
Η «πραγμάτωση» αυτή, έλαβε τερατώδεις διαστάσεις κατά το β΄ 
παγκόσμιο πόλεμο, με τις ναζιστικές θηριωδίες και το γεγονός 
αυτό, θέτει επί τάπητος, το θεωρητικό και πρακτικό πρόβλημα, 
της ευθύνης του γερμανικού λαού, για το Χίτλερ και τον πόλε-
μο. Το πρόβλημα αυτό, το προσήγγισε με νηφαλιότητα ο Γερμα-
νός φιλόσοφος Karl Jaspers (1883-1969), στο έργο του «Τὸ πρό-
βλημα τῆς Γερμανικῆς Εὐθύνης» (Die Schuldfrage, 1946). Κατά 
τον Jaspers, ο Άνθρωπος και ο Πολίτης, έχουν χρέος να συναι-
σθάνονται την Ευθύνη τους, για τις πράξεις τους, ως βασικών 
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συντελεστικών παραγόντων βλάστησης και ακμής του Πολιτι-
σμού και αποδίδει την αιτία της μαζικής υποταγής της αξιοπρέ-
πειας των Γερμανών, στο ότι δεν κυριάρχησε η παράδοση του Ευ-
πατρίδη, ούτε το υπηρετικό του συνόλου nobile officium, αλλά 
η παράδοση του απολιτικού Μικροαστού, που ενδιαφέρεται μό-
νο για το σπιτάκι του και αισθάνεται απελευθερωμένος διά της 
Διαταγής, αφού έτσι μεταθέτει την Ευθύνη του, προ των πραγ-
μάτων, σε Ευθύνη των προϊσταμένων του. Για τις συνέπειες των 
πράξεων ενός κράτους, υποστηρίζει ότι ευθύνονται όλοι οι πο-
λίτες του, αλλά θεωρεί παράλογο να ενοχοποιείται για εγκλή-
ματα ένας λαός, ως σύνολο ή να κατηγορείται ηθικά ένας λαός, 
ως σύνολο. Υποστηρίζει ότι οι κρατικές πράξεις είναι ταυτόχρο-
να και προσωπικές πράξεις, ότι οι άνθρωποι ευθύνονται γι’ αυ-
τές, ως άτομα και ότι μπροστά στα εγκλήματα που διαπράχθη-
καν, εν ονόματι του γερμανικού κράτους, κάθε Γερμανός γίνεται 
συνυπεύθυνος, ακόμα κι αν δήλωσε «απολιτικός», διότι κι αυτός 
ασφάλισε την ύπαρξή του, με την κρατική εξουσία. Κάθε λαός, 
κατά τον Jaspers, ευθύνεται για εκείνον στον οποίο αποφασί-
ζει να υπακούσει και είναι υπεύθυνος, διότι τον άφησε να φθάσει 
στην κορυφή. Βέβαια, ο γερμανικός αντισημιτισμός δεν ήταν λα-
ϊκή πράξη, ούτε στον εξανδραποδισμό των Εβραίων συμμετείχε 
ὀλος ο πληθυσμός. Είναι αλήθεια ότι η λαϊκή μάζα σιώπησε και 
αποσύρθηκε και γι’ αυτό δεν υπήρξαν αυθόρμητες λαϊκές εκδη-
λώσεις εναντίον των Εβραίων. Όμως και η σιωπή και η απόσυρση, 
ως στάση ζωής, δεν είναι ικανές, κατά τον Jaspers, να αναιρέσουν 
την ατομική ευθύνη, που προκύπτει, ως αυτόθροος συνέπεια των 
κρατικών πράξεων (Karl Jaspers: Το πρόβλημα της γερμανικής 
ευθύνης, επιμ. Δ. Α. Κυριαζή-Γουβέλη, Αθήναι 1959).

Ο Αμερικανοεβραίος ιστορικός Daniel Jonah Goldhagen, 
στο βιβλίο του Hitler’s Willing Executioners: Ordinary 
Germans and the Holocaust (Harvard University Press, 1996), 
υποστηρίζει, ότι το σχέδιο της «Τελικής Λύσης», πραγματοποιή-
θηκε, διότι υλοποιούσε τους κρυφούς πόθους της πλειονότητας 



3 .  Μ Ε ΤΑ  Τ Η Ν  Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Η

– 121 –

του γερμανικού λαού, στον οποίο ενυπάρχει ένας προαιώνιος και 
έντονα ριζωμένος «εξολοθρευτικός» (eliminationist) αντισημιτι-
σμός. Το βιβλίο του Goldhagen έχει κεντρικό ζήτημα ποιοί διέ-
πραξαν τη Γενοκτονία των Εβραίων και η έκδοσή του προκάλεσε 
παγκόσμιο θόρυβο, με αντιφατικές κρίσεις, από επαινετικές, που 
το χαρακτήρισαν «εκδοτικό φαινόμενο», μέχρι απαξιωτικές, που 
το χαρακτήρισαν «πλύση εγκεφάλου», «ανιστορικό» κ.λπ. Παρα-
μένει όμως η απορία, για τη στάση του γερμανικού λαού, αν ανα-
λογισθεί κανείς, ότι τα κόμματα με αντισημιτική ιδεολογία, εκ-
προσωπούσαν λιγότερο από 10%, στο γερμανικό Κοινοβούλιο, 
ότι οι Εβραίοι ήσαν αποδεκτοί στη μεσαία τάξη, ότι το σοσιαλ-
δημοκρατικό κόμμα SPD, αποτελούσε ανάχωμα στον αντισημι-
τισμό και ότι μέχρι το 1930, τα κόμματα που ήσαν αντίθετα στην 
αντισημιτική ιδεολογία, είχαν την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

Το Ολοκαύτωμα ήταν το πιο τραγικό γεγονός της πρόσφα-
της Ιστορίας του Εβραϊκού  Έθνους και η σιωπή που το επικά-
λυψε, δεν είναι ιστορικά ανεξήγητη, σε μιά εποχή γεμάτη Γενο-
κτονίες και μαζικά εγκλήματα. Πρώτοι επέστρεψαν στις εστίες 
τους, μετά τη λήξη της γερμανικής κατοχής, οι Εβραίοι που εί-
χαν συμμετάσχει στην Αντίσταση, οι οποίοι ήσαν οι πιο λίγοι και 
όσοι είχαν καταφέρει να κρυφτούν και να αποφύγουν την εκτόπι-
ση και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Από τις πρώτες ενέργειες 
που έκαμαν ήταν να αναζητήσουν τους συγγενείς τους και τους 
ομόθρησκους φίλους τους, χωρίς να υποπτεύονται τι ακριβώς είχε 
συμβεί. Κατόπιν επέστρεψαν, ψυχικά εξαθλιωμένοι, οι ελάχιστοι 
που επέζησαν από τα ναζιστικά εργοστάσια θανάτου, οι οποίοι, 
στις διηγήσεις τους, μετέφεραν τη φρίκη και τον αποτροπιασμό 
που έζησαν. Στην αρχή μιλούσαν δειλά για την κόλαση από την 
οποία γλίτωσαν και ήσαν λίγοι εκείνοι που τους πίστεψαν. Οι πε-
ρισσότεροι που τους άκουγαν, θεωρούσαν ότι είχαν χάσει τα λο-
γικά τους. Φάνταζαν απίστευτα και ανήκουστα όσα διηγούνταν 
και οι λέξεις ήσαν φτωχές, για να αποδώσουν την άρνηση και 
την εκμηδένιση της ανθρώπινης υπόστασης, που έφθασε μέχρι 
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τη στέρηση, ακόμα και του ονόματος και την αντικατάστασή του 
μ’ έναν αριθμό. Εξ άλλου, η διάσωσή τους προκαλούσε ερωτημα-
τικά για τυχόν συνεργασία και αντιμετωπιζόταν με καχυποψία. 
Όλοι αυτοί έπρεπε να συνυπάρξουν στο κλειστό κοινοτικό περι-
βάλλον τους και η αναγκαιότητα αυτή τους δυσκόλευε να δια-
χειριστούν τις αναμνήσεις τους, ιδίως όσοι δεν βίωσαν τη φρίκη 
των στρατοπέδων. Η κατάσταση που προέκυψε προκάλεσε ρήγ-
ματα στους κόλπους των Κοινοτήτων, οι οποίες είχαν συρρικνω-
θεί και είχαν απωλέσει την ευρρωστία τους, με άμεση συνέπεια, 
πολλές από αυτές, να διαγράψουν έκτοτε, μία φθίνουσα πορεία, 
όπως συνέβη και με την Κοινότητα των Πατρών.

Η Γενοκτονία των Εβραίων διέκοψε τη γενεαλογική τους 
συνέχεια, ως ατόμων και ως συλλογικότητας και προκάλεσε 
έντονα αισθήματα εσωστρέφειας και ανασφάλειας, που πέρα-
σαν και στην επόμενη γενιά, με τη μορφή μιας «άτυπης σιωπής». 
Οι γονείς δεν μιλούσαν και τα εβραιόπουλα μεγάλωναν σ’ ένα 
υπεπροστατευτικό περιβάλλον, χωρίς να ρωτάνε.

Προτίμησαν τη σιωπή, εξαιτίας της φρίκης, αλλά και της 
ντροπής που ένοιωθαν, γι’ αυτό που τους συνέβη και προσπα-
θούσαν μάταια, να καταχωνιάσουν στη μνήμη τους, τις απάν-
θρωπες αναμνήσεις τους. Οι πιο πολλοί σιωπούσαν από ενοχή, 
παρότι επέζησαν τυχαία. Η απόφαση να μιλήσουν, όσοι μίλησαν, 
ήταν μία γενναία λυτρωτική πράξη, διότι άντεξαν να σταθούν 
απέναντι στους δαίμονες που βασάνισαν τη ζωή τους και εξακο-
λουθούσαν να βασανίζουν τη μνήμη τους. Ο διάλογος αυτός, με 
τα απάνθρωπα βιώματα του παρελθόντος, που ήταν μία επώδυ-
νη περιγραφή της διαδικασίας του θανάτου, ως πράξη κάθαρσης, 
συνέδεε τον αφηγητή, πιο δυνατά με τη ζωή και αυτή ήταν η μό-
νη αισιόδοξη πλευρά του μαρτυρίου τους.

Πολλοί από αυτούς που διασώθηκαν, εκδήλωσαν αντι-
θρησκευτικές τάσεις, θεωρώντας υπεύθυνο για τη μεγάλη κα-
ταστροφή που τους βρήκε, το Θεό. Αυτό είχε ως συνέπεια να 
μη μεταφερθεί η θρησκευτικότητα στους απογόνους τους και να 
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δημιουργηθεί ένα θρησκευτικό χάσμα, με αφομοιωτικές τάσεις.
Η πρώτη ιστορική σύνθεση, που έσπασε τη σιωπή, για την 

καταστροφή των Εβραίων της Ευρώπης, κυκλοφόρησε το 1961. 
Πρόκειται για το βιβλίο του Raoul Hilberg: The Destruction of 
the European Jews, Yale U.P.

Ως ιστορικό γεγονός, καθοριστικής σημασίας για τον Εβρα-
ϊσμό, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ιστορία, το Ολοκαύτωμα έχει 
αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας, από 
ιστορικούς όλων των χώρων της Ευρώπης, Εβραίους και μη, εί-
τε αυτοτελώς, είτε ως κεφάλαιο ευρύτερων προσεγγίσεων. Εκεί-
νο που αποκομίζει ο μελετητής είναι ότι έχουν διατυπωθεί τόσες 
πολλές και τόσο διαφορετικές και πολλές φορές και αντιφατικές 
απόψεις και αιτιάσεις, για ό,τι έγινε, για όσα προηγήθηκαν και 
για το ψυχολογικό υπόβαθρο των θυτών, ώστε να μη μπορούν 
να γίνουν ασφαλείς παραδοχές, πέραν του αναμφισβήτητου γε-
γονότος ότι συνέβη. Το διαθέσιμο υλικό είναι πλούσιο και συνε-
χώς εμπλουτίζεται και το Ολοκαύτωμα θα συνεχίσει να είναι ένα 
εκλυστικό, αλλά και περίπλοκο ιστορικό desideratum, με διδα-
κτικές πολιτικές προεκτάσεις, ιδίως σήμερα, που ο Ολοκληρωτι-
σμός, ο γεννήτορας του αντιεβραϊκού μένους, αναδεύεται προ-
κλητικά και επικίνδυνα.

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι λαοί αντιμε-
τώπιζαν πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα, ζούσαν σε μία καθη-
μερινή αβεβαιότητα, αλλά ταυτόχρονα ελπίζανε και έκαναν όνει-
ρα, για ένα ειρηνικό μέλλον. Οι προσδοκίες, οι δυσκολίες και οι 
απογοητεύσεις της μεταπολεμικής καθημερινότητας και ο αγώ-
νας επιβίωσης, διαφοροποίησαν σημαντικά το όραμα ενός νέου 
και καλύτερου μεταπολεμικού κόσμου και άμβλυναν τις οδυνη-
ρές μνήμες. Γι’ αυτό και αδιαφόρησαν τον πρώτο καιρό, για όσα 
συνέβησαν και απέφευγαν να τοποθετηθούν απέναντι στα γε-
γονότα, απαρνούμενοι, κατ’ ουσία, την ίδια την αλήθεια και την 
πραγματικότητα. Αυτή την κατάσταση ψυχολογικής κόπωσης 
και απουσίας ήρεμου προβληματισμού, εκμεταλλεύθηκαν όσοι 
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επεδίωκαν την ασυνείδητη αναπαραγωγή του κακού.
Μερικές δεκαετίες αργότερα, είχαν απαντηθεί τα ερωτήμα-

τα που αφορούσαν τη διαδικασία εξόντωσης των Εβραίων, αλ-
λά δεν είχε κοπάσει η συζήτηση για τα αίτια. Η συζήτηση αυ-
τή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και δεν θα ολοκληρωθεί, όσο το 
Βατικανό θα εμποδίζει την πρόσβαση στις πηγές του, προφανώς 
για να μην επιβεβαιωθούν όσοι υποστηρίζουν ότι ο Πάπας Πίος 
ΙΒ΄ είχε σχέσεις με τους Ναζί και να μην αποκαλυφθούν, όλα τα 
ερρείσματα του καθεστώτος που εμπνεύσθηκε το Ολοκαύτωμα.

Υποστηρίζεται, ότι η σιωπή για τη Γενοκτονία, όσον αφο-
ρά τη χώρα μας, οφείλεται στη μακρά παράδοση του (χριστια-
νικού) αντιεβραϊσμού, στην αντιμετώπιση των Εβραίων ως μη 
Ελλήνων και στη μη ένταξή τους στο κυρίαρχο εθνικό αφήγημα 
(Κερασίας Μαλαγιώργη: Η σιωπή για την εβραϊκή γενοκτο-
νία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Χρονικά, τχ. 234 (Οκτώβριος 
– Δεκέμβριος 2011), σσ. 3-6). Όμως η άποψη αυτή δεν επιβεβαι-
ώνεται από τις πηγές.

Το ζήτημα της Γενοκτονίας των Εβραίων, ανεξάρτητα από 
την αίσθηση που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί στην πα-
γκόσμια κοινή γνώμη, για την Ελλάδα αφορούσε μία μειοψηφία 
υπηκόων της και το στοιχείο αυτό συνέβαλε να υποβαθμιστεί 
προς στιγμή η απήχησή του, σε μία εποχή που τα προβλήματα 
της ελληνικής κοινωνίας ήσαν εξαιρετικά πιεστικά και η πληρο-
φόρηση, για το τι ακριβώς συνέβη, ήταν ελλιπής. Ανάλογα αντι-
μετωπίστηκαν και τα ναζιστικά Ολοκαυτώματα που έγιναν στον 
ελλαδικό χώρο (Καλάβρυτα, Δίστομο, Υπάτη, Κάνδανος, Βιά-
νος, Χορτιάτης, Μουσιώτισσα, Λυγκιάδες, Κομμένο, Κλεισού-
ρα, Νίκαια, Καισαριανή κ.λπ.). Ουδέποτε όμως οι Εβραίοι που 
κατοικούσαν στην Ελλάδα, αντιμετωπίστηκαν ως μη Έλληνες, ως 
«άλλοι» ή εμποδίστηκε η ένταξή τους στο ελληνικό έθνος. Αν κρί-
νω δε από τις προσωπικές μου μνήμες στην Πάτρα, διότι το εμπο-
ρικό κατάστημα του πατέρα μου, επί της οδού Γεροκωστοπούλου 
19, γειτνίαζε με καταστήματα Εβραίων εμπόρων, αλλά και από 
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μαρτυρίες συμπολιτών μου, για τις σχέσεις τους με τους Εβραί-
ους που κατοικούσαν στην Πάτρα, υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός 
και εκτίμηση και αποδοχή της θρησκευτικής διαφορετικότητας. 
Ειδικά στην Πάτρα, μία πόλη με έντονη θρησκευτικότητα, υπήρ-
ξαν Κοινότητες ετεροδόξων από τις πρώτες δεκαετίες μετά την 
Απελευθέρωση (Καθολικοί, Διαμαρτυρόμενοι), όπως και ετερό-
θρησκοι και η συνύπαρξή τους με τους χριστιανούς, ήταν αρμονι-
κή. Όπως μου είπε ο Δαυίδ Μπαρούχ ή Βαρούχ, Εβραίος από την 
Πάτρα, που ζει στην Αμερική, σε συνέντευξη που μου παραχώρησε 
στις 9 Ιουλίου 2014, κατά την επίσκεψή του στη γενέτειρά του, οι 
Πατρινοί είχαν θετική γνώμη για τους Εβραίους που κατοικούσαν 
στην πόλη τους και τους προστάτευσαν και τους συμπαραστάθη-
καν. Την ίδια άποψη εξέφρασαν και άλλοι επιζώντες ομοεθνείς 
του από την Πάτρα, με τους οποίους συναντήθηκα. Έτσι εξηγεί-
ται ότι ελάχιστοι Πατρινοί Εβραίοι συνελήφθησαν από τους Να-
ζί και οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και αφανισμού.

Είναι αλήθεια, ότι η νεοελληνική ταυτότητα βασίστηκε κυ-
ρίως στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη και στην ελληνική γλώσ-
σα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει, ότι οι αλλόθρησκοι ή οι αλλόγλωσ-
σοι δεν είχαν θέση στο ελληνικό έθνος. Όσον αφορά ειδικά τους 
Εβραίους, πάντα αντιμετωπίσθηκαν ως ομοεθνείς, απόδειξη η 
βοήθεια που παρασχέθηκε από Έλληνες Χριστιανούς σε πολλές 
εβραϊκές οικογένειες, κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Εί-
ναι μακρύς ο κατάλογος των Ιεραρχών που βοήθησαν στη διά-
σωση Εβραίων, κατά τη διάρκεια του ναζιστικού διωγμού, μαζί 
με πολλούς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνο-
μικούς, Δημάρχους, Πρεσβευτές, Προξένους και διαφόρους φο-
ρείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό Πα-
πανδρέου και τους Μητροπολίτες, Άρτας Σπυρίδωνα Γκινάκα, 
Κέρκυρας Μεθόδιο Κοντοστάνο, Χαλκίδας Γρηγόριο Πλειά-
θο, Θεσσαλονίκης Γεννάδιο Αλεξιάδη, Ζακύνθου Χρυσόστο-
μο Δημητρίου, Ιωαννίνων Σπυρίδωνα Βλάχο, ο οποίος διέσωσε 
τα Ιερά Σκεύη της Συναγωγής, Καστοριάς Νικηφόρο Παπασι-
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δέρη και Δημητριάδος Ιωακείμ Αλεξόπουλο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, όταν τον απείλησε ο γερ-

μανός στρατηγός Jürgen Stroop, πρωτεργάτης της καταστρο-
φής του γκέτο της Βαρσοβίας, Διοικητής Ταξιαρχίας των Ταγμά-
των Ασφαλείας και υποστράτηγος της Αστυνομίας, ότι θα τον 
τουφεκίσει, επειδή διαμαρτυρήθηκε εγγράφως, για την τύχη και 
τους διωγμούς των Ελλήνων Εβραίων, με μία ιστορική Διακήρυ-
ξη, την οποία προσυπέγραψαν 29 εκπρόσωποι του πνευματικού, 
επιστημονικού, εμποροβιομηχανικού και καλλιτεχνικού κόσμου 
της χώρας, προς τον πρεσβευτή του Γ΄ Ράϊχ στην Ελλάδα του 
απήντησε: «Οἱ ἰεράρχες τῆς Ἑλλάδος, στρατηγέ Stroop, δὲν τουφε-
κίζονται, ἀπαγχονίζονται. Σας παρακαλώ νὰ σεβαστεῖτε αὐτὴν τὴν 
παράδοσιν» (Χρονικά τχ. 68, σσ. 48-49). Ο Δαμασκηνός ήταν 
ο μοναδικός ηγέτης Ευρωπαϊκής Εκκλησίας, που αξίωσε επίση-
μα, από τις γερμανικές Αρχές Κατοχής, να σταματήσουν το δι-
ωγμό των Εβραίων.

Επίσης ο Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών Άγγελος Έβερτ, 
έδωσε Διαταγή στα Αστυνομικά Τμήματα, να χορηγούν πλαστές 
ταυτότητες στους Εβραίους και ο προϊστάμενος του Μητρώου 
του Δήμου Αθηναίων Πάνος Χαλδέζος, φρόντισε, σε συνεργα-
σία με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, να ανοιχτεί ειδικό αρ-
χείο, όπου καταχωρίσθηκαν, για να γλιτώσουν, όσοι Εβραίοι βα-
φτίζονταν Χριστιανοί.

Στη Ζάκυνθο, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Δημητρίου 
και ο Δήμαρχος του νησιού Λουκάς Καρρέρ, αρνήθηκαν, με κίν-
δυνο της ζωής τους, να παραδώσουν στις γερμανικές Αρχές, κα-
τάλογο με τα ονόματα της τοπικής εβραϊκής Κοινότητας και την 
έσωσαν στο σύνολό της.

Από τον πολιτικό κόσμο, ξεχωρίζει η περίπτωση του Γεωργ. 
Μαύρου, ο οποίος, στις 9 Νοεμβρίου 1994, δηλαδή περίπου έξι 
μήνες πριν το θάνατό του (6.5.1995), ονομάσθηκε «ΔΙΚΑΙΟΣ ΤΩΝ 
ΕΘΝΩΝ», διότι βοήθησε να σωθούν από τους Ναζί, οι οικογένει-
ες Σαμπεθάϊ Καμχή και Ρισάρ Ισραέλ. Επίσης, με τη δική του ου-
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σιαστική συμβολή, από τη θέση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης 
της Κυβέρνησης Σοφούλη (1946), ιδρύθηκε ο Οργανισμός Περι-
θάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.).

Για να διατηρήσει τη μνήμη των 6.000.000 Εβραίων, θυμά-
των του Ολοκαυτώματος και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του 
κράτους του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού στους μη Εβραίους, 
που με κίνδυνο της ζωής τους, έσωσαν Εβραίους, κατά την πε-
ρίοδο της γερμανικής κατοχής, η Ισραηλινή Βουλή, δημιούργη-
σε στην Ιερουσαλήμ, το Ίδρυμα Γιάντ Βασέμ – Yad Vashem. Το 
Ίδρυμα αυτό του Ολοκαυτώματος, εγκαινίασε το 1963, ένα πρό-
γραμμα απόδοσης τιμής, σε όσους βοήθησαν Εβραίους να γλιτώ-
σουν από τους Ναζί, σε όλες τις χώρες που κατέκτησαν οι Γερ-
μανοί. Μετά την εξέταση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, μία ειδική 
Επιτροπή απονέμει τον ανώτατο τιμητικό τίτλο του «ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ», μετά μεταλλίου. Μέχρι σήμερα έχουν ονομασθεί 
«ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» 23.226 άτομα, από 44 χώρες και εθνι-
κότητες, χωρίς διακρίσεις θρησκείας, φύλου, ηλικίας ή πνευμα-
τικού επιπέδου. Στους «ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» περιλαμβάνο-
νται και 306  Έλληνες (Ιεράρχες, κληρικοί, αστυνομικοί, δημ. 
υπάλληλοι κ.λπ.). Σε πολλούς από αυτούς η ανακήρυξη έγινε 
μετά θάνατο (The Encyclopedia of the Rigtheous Among the 
Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust. Yad Vashem, 
Jerusalem).

Πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι χριστιανοί διέσωσαν Εβραί-
ους, προσφέροντάς τους, με κίνδυνο της ζωής τους, άσυλο και 
ασφάλεια, στα σπίτια τους. Επίσης βοήθησαν αφιλοκερδώς στη 
διάσωση εμπορευμάτων, από τα καταστήματά τους, των επίπλων 
και των οικιακών σκευών τους και των περιουσιακών τους στοι-
χείων, τα οποία τους παρέδωσαν μετά την επιστροφή τους.

Ένας πατρινός που ανακηρύχθηκε, μετά θάνατον, «ΔΙΚΑΙΟΣ 
ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ», είναι ο χειρουργός ιατρός Κων. Αναγνωστόπου-
λος, ο οποίος διατηρούσε μέχρι το θάνατό του (1958), χειρουργι-
κή-γυναικολογική-ουρολογική κλινική επί της οδού Μεσολογγί-



– 128 –

Η ΕΒΡΑΪΚΗ Π ΑΡ ΟΥ ΣΙ Α ΣΤΗΝ Π ΑΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ου 11 (πρώην οδός Τσερτίδου), κοντά στα Ψηλά Αλώνια. Ο Κων. 
Αναγνωστόπουλος έκρυψε, από τον Ιούλιο 1943 μέχρι το Σε-
πτέμβριο 1944, την τετραμελή εβραϊκή οικογένεια Μπενρουμπή 
από τη Θεσσαλονίκη, για να τους προστατεύσει από τους Γερμα-
νούς. Η οικογένεια αποτελείτο από τον Σαμ Μπενρουμπή ηλικί-
ας 18 ετών, τους γονείς του και την αδελφή του. Τον πατέρα Χαΐμ 
Μπενρουμπή τον παρουσίαζε ως ασθενή, τον Σαμ ως ειδικευό-
μενο στην κλινική του, ενώ η μητέρα και η αδελφή έμεναν μα-
ζί με την οικογένεια Αναγνωστόπουλου. Ο Χαΐμ Μπενρουμπή 
ήταν από τους επιφανείς Εβραίους επιχειρηματίες της Θεσσαλο-
νίκης, ήταν μέλος της οργάνωσης Μπενέϊ – Μπρίτ και η Γκεστά-
πο, που είχε φωτογραφίες όλης της οικογένειας, τους αναζητού-
σε, για να αρπάξει τον πλούτο τους. Η διασύνδεση με τον Κων. 
Αναγνωστόπουλο έγινε μέσω του κοινού φίλου τους Δημητρί-
ου Παχάκη, δικηγόρου στην Αθήνα, στον οποίο κατέφυγε αρχι-
κά η οικογένεια Μπενρουμπή (Μάρτιος 1942). Η ανακήρυξη του 
Κων. Αναγνωστόπουλου «ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ», έγινε στις 16 
Νοεμβρίου 1988. Σχετικό με το γεγονός αυτό είναι το μυθιστό-
ρημα της Γαλάτειας Τρ. Σαράντη: Το βιβλίο του Γιοχάνες και 
της Μαρίας (Αθήναι 1952).

Δύο άλλοι Αχαιοί «ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» είναι οι Ηλίας 
και Κατερίνα Μιχαλοπούλου ή Μίχαλου από τα «Μιχαλαίϊκα». 
Τα «Μιχαλαίϊκα» είναι ένας οικισμός κοντά στα Δεμέστιχα, που 
η μοναδική δραστηριότητα των κατοίκων του, ήταν η παραγω-
γή κρασιού. Υπήρχε εκεί ένα οινοποιείο, το οποίο συνδεόταν με 
ένα περιφερειακό δίκτυο οινοποιείων, με κέντρο τα Δεμέστιχα. 
Ο Ηλίας Μιχαλόπουλος διηύθυνε το οινοποιείο, το οποίο είχε 
μεγάλη παραγωγή κρασιού και ο οικισμός κατοικείτο από μέλη 
της ευρύτερης οικογένειάς του. Ήταν άνθρωπος με κύρος, εθνι-
κή συνείδηση και ανεπτυγμένο το αίσθημα της αλληλεγγύης και 
συνεργαζόταν με τη Διασυμμαχική (Αγγλική) Αποστολή. Η πρό-
σβαση στα «Μιχαλαίϊκα» γινόταν μέσω δύσβατων μονοπατιών 
και αυτό τα καθιστούσε ιδανικό τόπο για προφύλαξη από τους 
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Γερμανούς. Ο Μιχαλόπουλος έκρυψε δύο Ιταλούς αντιναζί, για 
να τους προστατεύσει, μετά την κατάρρευση της Ιταλίας και επί-
σης βοήθησε να γλιτώσουν από τους Ναζί, η οικογένεια Μάρκου 
Βελλέλη, που αποτελείτο από τον ίδιο, τη σύζυγό του Ιωσηφίνα 
(Ζοζεφίνα), τα παιδιά του Βίκτωρα (Βιττόριο), Εμμανουήλ, Αλ-
μπέρτο και Ιωσήφ (Πέπο), τη θυγατέρα του Λίνα και τη σύζυγο 
του Εμμανουήλ, Αιμιλία, αδελφή του Μάρκου Όσμο. Η επαφή με 
το Μιχαλόπουλο έγινε μέσω κάποιου φίλου του Βίκτωρα Βελλέ-
λη, από τον «Ορειβατικό», ο οποίος ήταν συγγενής του Μιχαλό-
πουλου και μεσολάβησε, για να τους κρύψει. Τους εγκατέστησε 
σε μία αγροικία δύο δωματίων, λίγο έξω από τον οικισμό, διό-
τι στα «Μιχαλαίϊκα» είχε την έδρα του, για όλη την Πελοπόννη-
σο, το αρχηγείο της Διασυμμαχικής (Αγγλικής) Αποστολής, υπό 
το Βρετανό αξιωματικό Στήβενς και αυτό το γνώριζαν οι Γερμα-
νοί. Είχαν εγκαταστήσει ασυρμάτους κ.λπ. και επικοινωνούσαν 
με το Στρατηγείο στη Μ. Ανατολή. Στις αρχές 1944 οι Γερμανοί 
έκαναν επιδρομή στα «Μιχαλαίϊκα», αλλά οι κάτοικοι και τα μέ-
λη της Διασυμμαχικής Αποστολής είχαν ειδοποιηθεί και έφυγαν. 
Έκαψαν το σπίτι του Μιχαλόπουλου, για να τον εκδικηθούν, δι-
ότι αυτός ήταν επικεφαλής του οικισμού και για να φοβηθούν οι 
υπόλοιποι. Τότε η οικογένεια Μιχαλόπουλου μετακόμισε στην 
αγροικία που έμεναν οι Βελλέλη και συγκατοίκησαν δίπλα-δί-
πλα, σε ένα δωμάτιο κάθε οικογένεια. Τον Απρίλιο 1944 οι Γερ-
μανοί έπληξαν για δεύτερη φορά τα «Μιχαλαίϊα» και οι κάτοικοι 
ειδοποιήθηκαν και εκκένωσαν τον οικισμό. Οι Γερμανοί βρήκαν 
μία βρετανική αποθήκη πυρομαχικών, που υπήρχε εκεί και με 
αυτά τα πυρομαχικά κατέστρεψαν όλα τα κτίρια και το οινοποι-
είο, που αποτελούσε τη βάση της τοπικής οικονομίας. Ο Μάρ-
κος Βελλέλης και η σύζυγός του Ιωσηφίνα δεν μπορούσαν να φύ-
γουν και να πάνε στα βουνά και έμειναν κρυμένοι σ’ ένα κελάρι. 
Εκεί τους βρήκε ένας Αυστριακός στρατιώτης, ο οποίος προφα-
νώς δεν συμμεριζόταν τις θυριωδίες των Ναζί και τους είπε να 
φύγουν, για να γλιτώσουν. Μετά την καταστροφή, η οικογένεια 
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Μιχαλόπουλου επέστρεψε και αφού μετέτρεψε σε κατοικήσιμο 
χώρο, ένα κτίσμα που χρησιμοποιείτο για τα πουλερικά, έμειναν 
εκεί, μαζί με την οικογένεια Βελλέλη, μέχρι την Απελευθέρωση.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στα Δεμέστιχα, η Ιω-
σηφίνα Βελλέλη και οι εγγονές της Ζοζεφίν και Ρεγγίνα αρρώ-
στησαν από ελονοσία, αλλά δεν ήταν δυνατόν να έχoυν ιατρική 
φροντίδα. Παρά ταύτα αποκαταστάθηκε η υγεία τους.

Ο Μάρκος Βελλέλης απεβίωσε στην Πάτρα στις 18 Αυγού-
στου 1951 και η σύζυγός του Ιωσηφίνα στις 11 Ιανουαρίου 1955 
και ετάφησαν στο κοιμητήριο της Ισραηλιτικής Κοινότητας. Ο 
εγγονός τους Αβραάμ Βελλέλης, γιος του Εμμανουήλ και της 
Αιμιλίας, σκοτώθηκε στο Ισραήλ το 1948, κατά τη διάρκεια του 
πολέμου.

Ο Βίκτωρ (Βιττόριο) (γεννήθηκε το 1904), στα «Μιχαλαίϊ-
κα» που κατέφυγε, χρησιμοποιήθηκε ως διερμηνέας από τη Δια-
συμμαχική (Αγγλική) Αποστολή και ως Σύνδεσμος με τις ανταρ-
τικές ομάδες. Τον Φεβρουάριο 1944, μετά το βομβαρδισμό του 
Πειραιά, πήγε στη Δίβρη, μαζί μ’ ένα Γάλλο αξιωματικό, για να 
βρουν Αμερικανούς αεροπόρους, που είχαν προσγειωθεί αναγκα-
στικά εκεί. Τον Ιούλιο 1944 σκοτώθηκε από ελασίτες. Την ίδια τύ-
χη είχε και ο αδελφός του Ιωσήφ (Πέπος), που ήταν μικρότερος 
(γεννήθηκε το 1923). Και οι δύο ήσαν υπάλληλοι της Τράπεζας 
της Ελλάδος και μέλη του «Ορειβατικού». Ο Βίκτωρ, έτσι αναγρά-
φεται στο δελτίο του στον «Ορειβατικό», ήταν μέλος από το 1930 
και διετέλεσε ταμίας και Σύμβουλος πολλά χρόνια. Είχε συμμε-
τάσχει σε περίπου 110 αναβάσεις, για τελευταία φορά στις 17-18 
Αύγουστος 1940. Ο αδελφός του Ιωσήφ (Πέπος) ήταν μέλος της 
Ομάδας νεαρών ορειβατών και η τελευταία, από τις τρεις ορειβα-
τικές συμμετοχές του, ήταν στις 25 Φεβρουάριος 1940 (ΤΟ ΒΟΥ-
ΝΟ περ. Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου (Αθήνα 1946) σ. 3).

Για τους αδελφούς Βελλέλη και τη συμμετοχή τους στην 
Αντίσταση, υπάρχει σχετική μνεία και στο βιβλίο του Bowman, 
Η Αντίσταση … (σ. 157), αλλά εσφαλμένα αναφέρεται ο Ιωσήφ 
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ως Αλμπέρτο, δηλαδή με το όνομα του αδελφού του.
Περί τα μέσα Ιανουαρίου 1950, δικάστηκαν στην Πάτρα, 

από το Ειδικό Δικαστήριο Κυρώσεων, κατηγορούμενοι για συ-
νεργασία με τον εχθρό (Συντ. Πράξη 6/45 όπως συμπληρώθηκε 
με τον Α.Ν. 533/45), στελέχη του Ε.Α.Μ. και του Ε.Λ.Α.Σ., κά-
ποια εκ των οποίων ήσαν και μέλη του Κ.Κ.Ε. Στους κατηγορου-
μένους περιλαμβάνονταν, ο ιατρός Θρασ. Κωνσταντίνου, ο αρχι-
τέκτων Νικ. Τριάντης, ο σμήναρχος Δημ. Μίχου, οι δικηγόροι Χρ. 
Οικονομόπουλος, Δημ. Γεράνιος και Ιωαν. Σκαλτσάς και πολλοί 
άλλοι. Κατά το κατηγορητήριο, από το 1942 μέχρι το 1944, προ-
έβησαν, κυρίως στο νομό Αχαΐας, «εἰς πράξεις βίας εἰς βάρος Ἑλλή-
νων πολιτῶν καὶ συμμάχων (Ἄγγλων) διὰ τινὰς τῶν ὁποίων, καὶ 
οἵτινες ἐν τω κατηγορητηρίῳ ἀναγράφονται, ἐπῆλθε καὶ θάνατος 
ἐκ τοιούτων (πράξεων βίας) συμπεριλαμβανομένης εἰς αὐτὰς καὶ 
τῆς διαλύσεως Ἐθνικῶν ὁμάδων, ἔνεκα τῆς δράσεως τῶν (ἀτόμων 
καὶ ὁμάδων) κατὰ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ὅτι διὰ τῶν τοιούτων ἐνεργειῶν 
καὶ πράξεων βίας παρημπόδισαν τὴν Ἐθνικὴν καὶ Συμμαχικὴν πο-
λεμικὴν ἐνέργειαν». Τους αποδίδετο ότι εκτέλεσαν, μεταξύ άλ-
λων και άτομα που ανήκαν στην υπηρεσία της Διασυμμαχικής 
(Αγγλικής) Αποστολής, όπως τους αδελφούς Βιττόριο (Βίκτωρα) 
και Ιωσήφ (Πέπο) Βελλέλη, των οποίων η οικογένεια καταγόταν 
από την Κέρκυρα και μετοίκησε στην Πάτρα (Γιώργου Δημ. Μό-
σχου: Χρόνια της φωτιάς. Ο εμφύλιος στην Αχαϊο-Ήλιδα (Πά-
τρα 2001), σσ. 232 και 551 σημ. 53). Η αλήθεια είναι ότι χαρα-
κτήρισαν τους Βελλέλη συνεργάτες των Άγγλων και προδότες 
και αφού τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια, τους εκτέλεσαν δη-
μόσια, προς παραδειγματισμό.

Η οικογένεια Μάρκου Βελλέλη κατοικούσε επί της οδού 
Βίλλελμαν (σήμερα Κων. Γκότση), κοντά στη διασταύρωση με 
την οδό Ρήγα Φερραίου. Όταν επέστρεψαν από τα «Μιχαλαίϊκα», 
μετά την Απελευθέρωση, βρήκαν το σπίτι τους κατεστραμμένο, 
διότι υπήρχε η φήμη ότι ο Μάρκος Βελλέλης είχε κρύψει χρυσό 
και άλλα πολύτιμα αντικείμενα επειδή ήταν αργυραμοιβός, με 
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νόμιμη άδεια και πολύ ευκατάστατος. Κυριολεκτικά το ανέσκα-
ψαν και το λεηλάτησαν. Έτσι η οικογένεια αναγκάστηκε να μεί-
νει, για αρκετό καιρό, στο πατρικό σπίτι της Ιωσηφίνας Βελλέλη. 
Από τα πέντε παιδιά της οικογένειας, επέστρεψαν τα τρία (Εμ-
μανουήλ, Αλμπέρτο και Λίνα), εκ των οποίων ο Αλμπέρτο έφυγε 
σχεδόν αμέσως για το Ισραήλ. Ο Εμμανουήλ εργαζόταν προπολε-
μικά στο μεγάλο κατάστημα εμπορίας υφασμάτων του Ζαχαρία 
Βιτάλ (Μαιζώνος και Πατρέως) και μετά τον πόλεμο άνοιξε δι-
κό του εμπορικό κατάστημα υφασμάτων, επί της οδού Μαιζώνος 
(δυτική πλευρά), κοντά στην πλατεία Γεωργίου Ά . Απέναντι ήταν 
το κατάστημα του ομοεθνούς του Ισαάκ Ιωχανά. Το 1956, αφού 
είχε πεθάνει η μητέρα τους Ιωσηφίνα Βελλέλη, έφυγαν για την 
Αμερική. Σύμφωνα με μαρτυρία της Ιωσηφίνας Εμμανουήλ Βελ-
λέλη, που ζει στη Βαλτιμόρη, την οποία επιβεβαίωσε ο Βασίλειος 
Σωτ. Παπαχριστόπουλος, πριν φύγει η οικογένεια Βελλέλη για τα 
«Μιχαλαίϊκα», ο Μάρκος και η Ζοζεφίνα, εμπιστεύθηκαν διάφο-
ρα χρυσαφικά και τιμαλφή, προς φύλαξη, στον πατρινό έμπορο 
ηλεκτρικών ειδών Κων. Παπαχριστόπουλο και τη σύζυγό του 
Μαρία, το γένος Μπουρδοπούλου, οι οποίοι, όταν επέστρεψαν 
οι Βελλέλη στην Πάτρα, μετά την Απελευθέρωση, τους τα πα-
ρέδωσαν. Οι οικογένειες Βελλέλη και Παπαχριστόπουλου ήσαν 
γείτονες, οι μεν κατοικούσαν Βίλλελμαν και Ρήγα Φερραίου και 
οι άλλοι επί της οδού Μαιζώνος, κοντά στο Αρσάκειο και είχαν 
στενό σύνδεσμο. Ο Κων. Παπαχριστόπουλος διατηρούσε μαζί 
με τον αδελφό του Σωτήριο, κατάστημα εμπορίας ηλεκτρικών ει-
δών, επί της οδού Ρήγα Φερραίου και μετά τον πόλεμο μετοίκησε 
στην Αθήνα. Στην Αμερική που ζουν οι απόγονοι της οικογένειας 
Βελλέλη, διατηρούν στενές σχέσεις με τους απογόνους της οικο-
γένειας Ηλία Μιχαλόπουλου ή Μίχαλου, οι οποίοι επίσης ζουν 
στις Η.Π.Α. Στις 23 Οκτωβρίου 1984, το ζεύγος Ηλία και Κατε-
ρίνας Μιχαλοπούλου ή Μίχαλου, κατόπιν σχετικού Υπομνήμα-
τος που υπέβαλε στο Ίδρυμα Yad Vashem η οικογένεια Εμμανου-
ήλ Βελλέλη, ονομάσθηκαν «ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ». (Τα στοιχεία 
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ελήφθησαν από το Υπόμνημα προς το Yad Vashem και από χαι-
ρετισμό της Αιμιλίας Βελλέλη, στις 23 Ιουνίου 2013 στη Βαλτι-
μόρη, κατά την 100η επέτειο των γενεθλίων της).

Την εικόνα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης του ελλη-
νικού λαού, για τη διάσωση των Εβραίων, αμαύρωσαν μερικοί αν-
θέλληνες προδότες, συνεργάτες των Γερμανών, στην πλειοψηφία 
τους φυγόποινοι ή φυγόδικοι, οι οποίοι κατέδωσαν Εβραίους και 
βοήθησαν στη σύλληψή τους και στη διαρπαγή των περιουσιών 
τους. Αυτοί όμως αποτελούν μικρή μειοψηφία, παρά το κακό που 
έκαναν και είναι αντιεπιστημονική γενίκευση η αναγωγή τους σε 
κανόνα (Ημέρα Εθνικής Μνήμης. Αφιέρωμα στη συμβολή των 
Ελλήνων, για τη διάσωση των Εβραίων συμπολιτών τους στη 
διάρκεια του ναζιστικού διωγμού. Ισραηλιτική Κοινότητα Βό-
λου 2011). Άλλωστε, στους συνεργάτες των Γερμανών περιλαμ-
βάνονταν και Εβραίοι (Μικ. Μόλχο: ο.π., σσ. 321-332). Υπολογί-
ζεται, ότι 400 Εβραίοι, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, εντάχθηκαν 
στην Εβραϊκή Πολιτοφυλακή και συνεργάστηκαν με τους κατα-
κτητές, αναλαμβάνοντας αξιώματα στις Ισραηλιτικές Κοινότη-
τες Θεσσαλονίκης και Αθηνών ή στρατολογήθηκαν σε υπηρεσίες 
ασφαλείας και κατασκοπείας. Αρκετοί από αυτούς επέδειξαν ιδι-
αίτερη σκληρότητα προς τους ομοεθνείς τους, υπηρετώντας τυ-
φλά τους Ναζί (Δημοσθένη Κούκουνα: Τα ένοχα … σσ. 152 επ.).

Συνεπώς, τα περί μακράς παράδοσης του (χριστιανικού) 
αντιεβραϊσμού στον ελληνόφωνο χώρο και ότι οι Εβραίοι ένοιω-
θαν προδομένοι από τους χριστιανούς γείτονές τους, δεν έχουν 
βάση και δεν αποτελούν αξιόπιστα δεδομένα, για μία συγκροτη-
μένη επιστημονική προσέγγιση του συγκλονιστικού γεγονότος 
του Ολοκαυτώματος. Μπορεί να υπήρχε οικονομικός ανταγωνι-
σμός μεταξύ Εβραίων και Ελλήνων, που ίσως σε κάποιες περιπτώ-
σεις να οδήγησε και σε αντιπαραθέσεις, όμως από κανένα στοι-
χείο δεν προκύπτει ότι στην Πάτρα, ο ανταγωνισμός και οι όποιες 
τυχόν αντιπαραθέσεις, συνέβαλαν σε διώξεις από τους Ναζί. Άλ-
λωστε στην Πάτρα, τα θύματα ήσαν ελάχιστα και οι περισσότεροι 
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σώθηκαν χάρις στη βοήθεια και τη συμπαράσταση των Πατρι-
νών. Ούτε είναι αληθές ότι μετά την επιστροφή τους, οι Εβραί-
οι ήσαν αναγκασμένοι να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, μέσα σ’ ένα 
εχθρικό περιβάλλον. Το ζήτημα δε της διεκδίκησης των περιου-
σιών τους, αντιμετωπίσθηκε άμεσα, με αποτελεσματικές νομο-
θετικές ρυθμίσεις, για τις οποίες η Ελλάδα επαινέθηκε από την 
παγκόσμια κοινή γνώμη και από πολλές οργανώσεις του εξωτε-
ρικού, εβραϊκές και μη.

Στα ημιτελή Απομνημονεύματά του, ο Γιομτώβ Γιακοέλ, 
εξέχουσα φυσιογνωμία του ελληνικού Εβραϊσμού και επί μία ει-
κοσαετία νομικός σύμβουλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσ-
σαλονίκης, έγραψε ότι η «χριστιανικὴ κοινωνία παρακολουθοῦσε 
μὲ συμπόνιαν τὴν τύχην τῶν συμπολιτῶν της καὶ συνείχετο ἀπὸ τὸν 
φόβον μὴ ἀκολουθήσῃ καὶ διὰ τοὺς χριστιανοὺς ἡ ἰδία μεταχείρι-
σις». Αναφερόμενος πιο κάτω στις εκδηλώσεις συμπαράστασης 
των χριστιανών κατοίκων της Θεσσαλονίκης, σημειώνει, «Οὕτω 
ἐγνώσθη βραδύτερον ὅτι καί ἡ Ἐκκλησία ὑπέδειξεν, δι’ ὁμιλιῶν 
καταλλήλων ἀπὸ ἄμβωνος πρὸς τὸ ποίμνιόν της, τὸ ἀνθρώπινον 
καθῆκον τῶν χριστιανῶν ἔναντι τῶν δοκιμαζομένων συμπολιτῶν 
των, ἀλλὰ καί οἱ διδάσκαλοι τῶν ἑλληνικῶν σχολείων προέβησαν 
εἰς τὰς ἀναγκαίας συστάσεις πρὸς τὸν κόσμον τῶν νέων διὰ τὴν 
πρέπουσαν διαγωγήν των ἔναντι τῶν Ἰσραηλιτῶν συναδέλφων των. 
Ἡ περισσότερον ὅμως συγκινήσασα τὸ ἰσραηλιτικόν στοιχεῖον στά-
σις ὑπῆρξε ἡ τῶν ὀργανώσεων τῶν ἀναπήρων, τραυματιῶν καὶ θυ-
μάτων πολέμου» και ότι «Ὁ ἰσραηλιτικὸς κόσμος ἐσημείωσεν μὲ 
ἰκανοποιητικὸν αἴσθημα, τὴν εὐπρεπὴ στάσιν του χριστιανικοῦ κοι-
νοῦ ἔναντι αὐτοῦ, ὅστις ἐδοκιμάζετο τώρα σκληρότερον ἐκ μέρους 
τοῦ κατακτητοῦ, δὲν ἔλειψαν δὲ πλεῖσται ἐκδηλώσεις συμπόνιας 
καὶ συμπαθείας χριστινανῶν πρὸς τοὺς Ἰσραηλίτας…» (Γιομτώβ 
Γιακοέλ: Απομνημονεύματα 1941-1943. Εισαγωγή– Επιμέλεια 
Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου (Θεσσαλονίκη 1993), σσ. 59, 111 
και 114-115).

Ο Μικ. Μόλχο (ο.π. σσ. 139 επ.), αναφέρει, ότι στην Αθήνα, 
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η ορμή της αλληλεγγύης υπέρ των Εβραίων εκδηλώθηκε με θαυ-
μαστή καθολικότητα και σαφήνεια και «…θεωρεὶ σὰν ἕνα ὑψηλὸ 
ἠθικὸ χρέος του νὰ διαφυλάξῃ στὴ μνήμη τῶν ἐπιζώντων τῆς με-
γάλης καταστροφῆς, τὴν τολμηρὴ χειρονομία, τὴν εὐγενὴ καὶ γεν-
ναιόφρονα στάση τῶν ἐπιλέκτων τῶν Ἀθηνῶν, σὲ ὦρες φοβεροῦ 
κινδύνου…». Στη συνέχεια αναφέρεται στις διάφορες επαγγελμα-
τικές τάξεις, οι οποίες ανέλαβαν «…τὴν ὑπεράσπιση τῶν Ἑβραίων, 
ἀψηφώντας τὸν προκλητικὸ φανατισμὸ τοῦ κατακτητοῦ, μὲ κίν-
δυνο νὰ γίνῃ (καθένας) στόχος τοῦ θυμοῦ του καὶ τῶν ἀντιποίνων 
τῶν δημίων ποὺ ἐνοχλοῦντο στὸ καταστρεπτικό των ἔργο…» και 
στις δραστηριότητες που ανέπτυξαν, με διαβήματα, διαμαρτυρίες 
και προτάσεις, για να υπερασπισθούν τους Εβραίους. Στις σχέσεις 
Χριστιανών και Εβραίων και στη συμπαράσταση των πρώτων 
προς τους δεύτερους, αναφέρεται επανειλημμένα ο Μικ. Μόλχο 
και σε άλλα μέρη του βιβλίου του. Χαρακτηριστικά στις σσ. 149 
επ. αναφέρει επί λέξει, «…Πρέπει ἐπίσης νὰ τονισθή ἡ θαυμάσια 
συμπεριφορὰ χιλιάδων ὀρθοδόξων οἰκογενειῶν τῆς πρωτευούσης, 
πού, περιφρονώντας τὶς πλέον φοβερὲς κυρώσεις, βοήθησαν, προ-
στάτευσαν καὶ πρόσφεραν ἄσυλο σὲ δύο ἤ τρεὶς χιλιάδες Ἑβραίους, 
γιὰ πολλοὺς μῆνες, καὶ ἀναφέρονται κατὰ ἑκατοντάδες περιπτώ-
σεις ὅπου πάμπτωχοι ἄνθρωποι, ζῶντες σὲ ὑπόγεια, μοιράσθηκαν 
γενναιόφρονα τὸ ἐλάχιστον ποῦ εἴχαν μὲ τοὺς δύστυχους Ἑβραίους 
ποὺ στέγαζαν κρυφὰ στὰ σπίτια των καὶ ποὺ τοὺς χρωστοὺν τὴ ζωή 
των…». Είναι αξιοσημείωτη η άποψη που εκφράζει για τις αντι-
δράσεις της κοινής γνώμης στο δράμα των Εβραίων, στη Θεσσα-
λονίκη και την Παλαιά Ελλάδα (σσ. 193 επ.) «…Στη Θεσσαλονί-
κη, ἡ κοινὴ γνώμη, ἴσως δὲν ἀντετάχθη μὲ σθένος στὰ ναζιστικὰ 
μέτρα. Ἀντίθετα, στὴν Παλαιὰν Ἑλλάδα, ἦσαν πολὺ λίγο προε-
τοιμασμένοι νὰ δεχθοὺν παθητικὰ ἕνα μαζικὸ ρατσιστικὸ διωγμό, 
τὴ συστηματικὴ ἀπογύμνωση, τὴν προμελετημένη ἐξόντωση μιὰς 
ὁλόκληρης κατηγορίας πολιτῶν.  Ἦσαν ἀποφασιστικά ἐχθρικὰ δι-
ατεθειμένοι σὲ θρησκευτικὲς διακρίσεις, σὲ κάθε πολιτικὴ ἀδιαλ-
λαξία.  Ἔτσι οἱ Γερμανοὶ ἀναγκάζονται νὰ μετριάσουν τὴν ἀνυπο-
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μονησία των, νὰ μὴν ἐφαρμόσουν τὸ πρόγραμμά των παρὰ ἔπειτα 
ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἀναβολῶν καὶ λοξοδρομιῶν, προορισμένων νὰ πλή-
ξουν μὲ ἀδράνεια τοὺς Ἑβραίους…». Ανάλογη διάθεση να βοηθή-
σουν τους Εβραίους, αναγνωρίζει και στους Ιταλούς κατακτητές, 
των οποίων τη συνδρομή χαρακτηρίζει «γενναιόδωρη», με κίν-
δυνο κάθε στιγμή, «…νὰ ἔλθουν σὲ σύγκρουση μὲ τὴν Γκεστάπο. 
Ὅμως ἀδιαφορούν. Σὲ ὅλα τὰ ἰταλικὰ γραφεία χρησιμοποιοὺν θάρ-
ρος, πονηριά, κάθε λογῆς καμουφλάζ, ἀπόκρυψη. Πλάθουν δημο-
τολόγια, καθὼς ἔκαμε τὸ προξενεῖο στὴ Θεσσαλονίκη, ἐκδίδουν τὰ 
πλέον φανταστικὰ πιστοποιητικά. Μὲ κάθε εὐκαιρία, πολλαπλα-
σιάζουν κάθε εἴδους εὐκολίες πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὧστε νὰ ξεφύ-
γουν ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς καί, γιὰ τοῦτο τὸν σκοπό, ἐπιδεικνύουν 
μεγάλη τόλμη…». Τέλος στη σ. 220 αναφέρεται στη συμπαράστα-
ση των Ελλήνων κρατουμένων στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, προς 
τους Εβραίους συγκρατουμένους τους, «…Οἱ ὀρθόδοξοι αἰχμάλω-
τοι δείχνουν πολλὴ στοργὴ καὶ συγκινητικὴ φροντίδα γιὰ τούς, ἐν 
δυστυχίᾳ,  Ἑβραίους συντρόφους των. Τοὺς προσφέρουν ἀπὸ τὴ με-
ρίδα τοῦ φαγητοῦ των, ροῦχα, τσιγάρα καὶ τοὺς βοηθοὺν μὲ χίλιους 
τρόπους γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν ἀγριότητα τῶν φυλάκων…».

Από τις πιο δαιμόνιες επινοήσεις των Ναζί, ήσαν οι «ειδι-
κές ομάδες εργασίας» (Sonderkommando), των οποίων τα μέ-
λη αποτελούσαν τις τραγικότερες φιγούρες των εγκλείστων του 
Άουσβιτς. Την ομάδα συγκροτούσαν μόνο Εβραίοι και ήσαν επι-
φορτισμένοι με την αποτέφρωση των νεκρών από τους θαλάμους 
αερίων ομοεθνών τους, δηλαδή του 90-95% του πληθυσμού του 
Άουσβιτς. Κατά τη ναζιστική ιδεολογία, οι Εβραίοι ήσαν μία «κα-
τώτερη ράτσα», ήσαν «υπάνθρωποι», που έσκυβαν το κεφάλι σε 
κάθε ταπείνωση, ακόμα και στην καταστροφή τους. Η ανάθεση 
στα ίδια τα θύματα, του πιο ανόσιου μέρους της όλης διαδικασί-
ας, κρατούσε τα S.S. μακριά από το μίασμα και καθησύχαζε, κατά 
κάποιο τρόπο, τις συνειδήσεις τους. Στο Άουσβιτς, δούλεψαν δι-
αδοχικά, δώδεκα τέτοιες ομάδες, καθεμία για λίγους μήνες. Κά-
θε νέα ομάδα έκαιγε τα πτώματα των μελών της προηγούμενης, 
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διότι κανένας δεν έπρεπε να επιζήσει, ώστε να μπορεί να μιλήσει 
για το φρικτό μυστικό της εξόντωσης των Εβραίων στα κρεμα-
τόρια. Ο Γιομτώβ Γιακοέλ ήταν ένας από αυτούς που στρατολό-
γησαν οι Ναζί για να πλαισιώσουν μία «ειδική ομάδα εργασίας» 
στο Άουσβιτς. Τον Σεπτέμβριο 1944, οι «ειδικές ομάδες εργασί-
ας» στο Άουσβιτς, αριθμούσαν 663 άνδρες και οι Ναζί αποφάσι-
σαν να μειώσουν τον αριθμό τους. Στις 24 Σεπτεμβρίου έγινε η 
πρώτη διαλογή και αμέσως 200 μέλη των «ειδικών ομάδων ερ-
γασίας», οδηγήθηκαν με τέχνασμα σε θάλαμο αερίων, όπου εξο-
ντώθηκαν και αποτεφρώθηκαν από τους ίδιους τους Γερμανούς. 
Ανάμεσά τους ήταν και ο Γιομτώβ Γιακοέλ.

Τον Ιούλιο 1944, μέλη της «ειδικής ομάδας εργασίας» του 
Άουσβιτς ΙΙ – Μπιρκενάου, υπό την καθοδήγηση του Ιωσήφ Βα-
ρούχ, μόνιμου αξιωματικού του Ελληνικού Στρατού, που συνελή-
φθη στα Γιάννενα, άρχισαν να οργανώνουν ένα σχέδιο εξέγερ-
σης, η οποία ορίστηκε να γίνει στις 15 Αυγούστου το μεσημέρι. 
Όμως, ένα απρόβλεπτο γεγονός ματαίωσε την πραγματοποίησή 
της. Τελικά η εξέγερση έγινε στις 7 Οκτωβρίου 1944. Οι κρατού-
μενοι ανατίναξαν με δυναμίτη το Κρεματόριο IV και επιχείρησαν 
να διαφύγουν στο κοντινότερο δάσος. Οι περισσότεροι έπεσαν 
ηρωϊκά, ενώ όσοι παραδόθηκαν, εκτελέστηκαν επί τόπου. Οι νε-
κροί ξεπέρασαν τους 450. Οι απώλειες των S.S. ήσαν τρεις υπαξι-
ωματικοί νεκροί και δεκατέσσερες τραυματίες, ενώ το Κρεματό-
ριο καταστράφηκε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι οποίες όμως δεν 
επιβεβαιώνονται πλήρως, διότι υπάρχουν και αντίθετες αφηγή-
σεις διασωθέντων, περισσότεροι από 300  Έλληνες Εβραίοι πήραν 
μέρος στην εξέγερση, αλλά δυστυχώς τα ονόματα των περισσο-
τέρων παραμένουν άγνωστα. Από αφήγηση του Μαρσέλ Νατζα-
ρή, που διασώθηκε, οι ήρωες της εξέγερσης, «Έστω και διά ολίγα 
λεπτά ευρέθησαν ελεύθεροι», αφού πρώτα είχαν ψάλλει τον Ελλη-
νικό Εθνικό Ύμνο, ανεμίζοντας ένα κομμάτι ριγέ ύφασμα από τις 
στολές τους, μιμούμενοι την ελληνική σημαία. Μόνο τα ονόμα-
τα 59 Εβραίων είναι γνωστά και σ’ αυτούς περιλαμβάνεται και ο 
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Μεναχέμ Εμμανουήλ  Ζακάρ, από την Πάτρα (γεν. 1918) (Φωτει-
νή Τομαή: Έλληνες στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου (Αθήνα 2009), 
σσ. 147-157. Και Bowman, Η Αντίσταση … σσ. 135 και 179).

Οι Sonderkommando που βρίσκονταν στο Άουσβιτς κατά 
την εξέγερση, είχαν φτάσει εκεί με το τρένο που αναχώρησε από 
την Αθήνα στις 2 Απριλίου 1944 και μετέφερε 1.900 Εβραίους, 
οι οποίοι είχαν συλληφθεί στην Αθήνα, την Πρέβεζα, την Άρτα, 
το Αγρίνιο και την Πάτρα. Στη διαδρομή προστέθηκαν 90 Εβραί-
οι από τη Χαλκίδα και 2.400 από τη Λάρισα, το Βόλο, τα Τρίκα-
λα και τα Γιάννενα. Στη Θεσσαλονίκη προστέθηκαν άλλοι 900 
Εβραίοι από την Καστοριά και τα περίχωρα. Έφτασαν στο Άου-
σβιτς στις 11 Απριλίου και σύμφωνα με αφηγήσεις διασωθέντων, 
οι Ελληνοεβραίοι κρατούμενοι ήσαν σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, 
λόγω του κρύου που επικρατούσε και της αδυναμίας τους να επι-
κοινωνήσουν, διότι, η μοναδική γλώσσα που μιλούσαν, ήταν η 
ελληνική. Επίσης βρίσκονταν σε συνεχή διαμάχη με τους Πολω-
νούς, οι οποίοι, μαζί με τους Σλοβάκους και τους Ρώσους, ήσαν 
οι πολυπληθέστερες εθνότητες και όλα αυτά τα προβλήματα δυ-
σκόλευαν τις επαφές τους με τις αντιστασιακές ομάδες (Λάμψα 
– Σιμπή: Η Διάσωση … σσ. 60-61).

Εκτός από τους Εβραίους, που αποτελούσαν τη συντριπτική 
πλειονότητα όσων εξοντώθηκαν στα διάφορα ναζιστικά στρατό-
πεδα, που ο συνολικός αριθμός τους, για όλη την Ευρώπη, υπο-
λογίζεται σε 6.000.000 άτομα, την ίδια τύχη είχαν και πολλοί 
Τσιγγάνοι, Πολωνοί, Γερμανοί πολιτικοί κρατούμενοι και κρα-
τούμενοι του κοινού ποινικού δικαίου, ομοφυλόφιλοι, Μάρτυρες 
του Ιεχωβά και σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου, οι οποίοι έπεσαν 
θύματα του χιτλερικού ιδεολογήματος, ότι η ιστορία συνοψίζε-
ται στην πάλη των φυλών.

Στο Νταχάου και σε άλλα στρατόπεδα, κρατήθηκαν και διά-
φορα επιφανή πρόσωπα, όπως στρατηγοί, ναύαρχοι, καθηγηταί 
Πανεπιστημίων, μητροπολίτες κ.λπ. Είναι χαρακτηριστική η περί-
πτωση των πέντε Ελλήνων στρατηγών Αλεξ. Παπάγου, Π. Δέδε, 
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Γ. Κοσμά, Κ. Μπακόπουλου και Ι. Πιτσίκα, οι οποίοι συνελήφθη-
σαν στα τέλη Ιουλίου 1943 και έμειναν έγκλειστοι στο στρατόπε-
δο Sachsenhausen Oranienburg και σε άλλα στρατόπεδα, μέχρι 
την απελευθέρωσή τους, το Μάϊο 1945 (Κων. Θ. Μπακοπούλου: 
Η Ομηρία των πέντε αντιστρατήγων. Η ζωή των – στρατόπε-
δα συγκεντρώσεως, Αθήναι 1948).

Μία πτυχή της ναζιστικής θηριωδίας, ελάχιστα γνωστή, 
αφορά τους Έλληνες Χριστιανούς, που οδηγήθηκαν στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, από τους οποίους, οι περισσότερες ήσαν 
γυναίκες. Τα στοιχεία γι’ αυτούς είναι πολύ λίγα και μία από τις 
ελάχιστες μαρτυρίες, παρουσίασε η Φωτεινή Τομαή, σε ειδικό 
αφιέρωμα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ (27 Ιανουαρίου 2008), με 
τον τίτλο ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ. Πρόκειται για μία αποκαλυπτική 
συνέντευξη του Γιάννη Σταθόπουλου, από την Πάτρα, ο οποί-
ος ήταν φοιτητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τον κατέδω-
σε στους Γερμανούς, ως επονίτη, γνωστός πατρινός. Ο αριθμός 
των Ελλήνων Χριστιανών που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στα να-
ζιστικά στρατόπεδα, υπολογίζεται σε 7.000 και οι περισσότεροι 
ήσαν στο Άουσβιτς. Ο Σταθόπουλος οδηγήθηκε στο Νταχάου, 
όπου παρέμεινε έγκλειστος μέχρι τη λήξη του πολέμου και έπε-
σε θύμα των ιατρικών πειραμάτων του διαβόητου γιατρού Μπέ-
κερμαν, ο οποίος του αφαίρεσε τον ένα νεφρό και έζησε με τον 
άλλο, μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2007, που πέθανε. Στη συνέντευξή 
του περιέχονται συγκλονιστικά στοιχεία, με αποκορύφωμα ανα-
φορές για το ρόλο του Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος Ελλάδος Νικ. Ζαχαριάδη, ο οποίος ήταν κρατούμενος στο 
Νταχάου και ετύγχανε ειδικής μεταχείρισης από τους Γερμανούς, 
ως αρχηγός Κομμουνιστικού Κόμματος. Όπως αναφέρει ο Στα-
θόπουλος, ο Ζαχαριάδης ήταν υπεύθυνος για την καθημερινή 
επιλογή κρατουμένων, για τα τάγματα εργασίας και ήταν επικε-
φαλής, μαζί με αξιωματούχους Ναζί, της μπάντας που συνόδευε 
τους μελλοθανάτους, διότι με συνοδεία μουσικής, παρατεταγ-
μένοι και με βηματισμό, εν είδει στρατιωτικής παρέλασης, εγκα-
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τέλειπαν οι κρατούμενοι, κάθε πρωί στις 06.00, το στρατόπεδο, 
για να οδηγηθούν στους χώρους καταγκαστικής εργασίας και με 
συνοδεία μουσικής επέστρεφαν εξαντλημένοι αργά το απόγευ-
μα, όσοι είχαν αντέξει και δεν είχαν πεθάνει. Επειδή ο Ζαχαριά-
δης ήταν άριστος γνώστης της ελληνικής, της γερμανικής, της 
ρωσικής και της τουρκικής, χρησιμοποιείτο από τη διοίκηση του 
στρατοπέδου, ως διερμηνέας και εκπρόσωπος των περίπου 300 
Ελλήνων κρατουμένων (Κάπο). Οι Κάπο ήσαν επιλεγμένα άτομα, 
ανάμεσα στους κρατουμένους και είχαν ως αποστολή να επιβλέ-
πουν τους τελευταίους και να φροντίζουν για τη διατήρηση της 
τάξης (Μάρκου Βαφειάδη: Απομνημονεύματα (Αθήνα 1985), 
τομ. γ ,́ σσ. 305 επ., Πάνου Ιωαν. Καλλιδώνη: Γίγαντες και Προ-
δότες της Εθνικής Αντιστάσεως (Αθήναι 1980), σσ. 41-43, ιδί-
ου: Η κόλαση της Μακρονήσου. Ένα τρομερό και ντροπερό 
ημερολόγιο βασανιστηρίων και εγκλημάτων (Αθήνα 1991), σσ. 
173-175, Christoph U. Schminck-Gustavus: Νταχάου. Έλληνες 
κρατούμενοι και ο Νίκος Ζαχαριάδης (Αθήνα 2004), σσ. 92-107 
και 165-197, Δημοσθένη Κούκουνα: Ζαχαριάδης, η άγνωστη 
ζωή του κομμουνιστή ηγέτη (Αθήνα 2007) σσ. 73 και 75. Και 
εφ. «Εθνικός Κήρυξ» (Αθηνών), φφ. 81/28.6.1946-94/13.7.1946, 
«Ο Ν. Ζαχαριάδης εις το Νταχάου», υπό Α. Χατζηαναστασίου).

Η Γερμανία ήταν η μεγάλη ηττημένη του Ά  Παγκοσμίου 
Πολέμου και τη δεκαετία 1930, η οικονομική της θέση ήταν δεινή 
και η κατάσταση αυτή δυσκόλευε κάθε ανορθωτική προσπάθεια 
και είχε καταρρακώσει το εθνικό φρόνημα του γερμανικού λα-
ού. Η οικονομική κρίση ήταν πανευρωπαϊκό φαινόμενο και καλ-
λιεργούσε αισθήματα αστάθειας και αβεβαιότητας, που προοιώ-
νιζαν ανακατατάξεις και ανατροπές. Το πιο οξύ πρόβλημα ήταν 
η ανεργία και η γερμανική πολιτική ηγεσία, για να το αντιμε-
τωπίσει, αποφάσισε να δημιουργήσει «στρατόπεδα» φιλοξενίας 
ανέργων, στα οποία προσφέρετο στοιχειώδης στέγη και σε κά-
ποιες περιπτώσεις και υποτυπώδης μισθός και ο άνεργος έθετε 
τον εαυτό του στην υπηρεσία του Κράτους. Με την άνοδο του 



3 .  Μ Ε ΤΑ  Τ Η Ν  Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Η

– 141 –

Χίτλερ στην εξουσία, τα «στρατόπεδα» τέθηκαν υπό τον άμεσο 
και στενό έλεγχο της κεντρικής διοίκησης και αποτέλεσαν χώ-
ρους άσκησης έντονης προπαγάνδας, κατά την οποία, η εργα-
σία είχε αποστολή να υπηρετήσει το λαμπερό όραμα της ανασύ-
στασης μιας μεγάλης και δυνατής Γερμανίας. Το καλοκαίρι του 
1935, η «Υπηρεσία Εργασίας του Γ΄ Ράϊχ» επόπτευε τα πολυπληθή 
εργατικά τάγματα των «στρατοπέδων», ενώ το σύνολο του γερ-
μανικού λαού, ήταν υποχρεωμένο να θητεύσει επί έξη μήνες, σε 
«στρατόπεδο» εργασίας, συμμετέχοντας στην κατασκευή δημο-
σίων έργων, ιδίως έργων οδοποιίας.

Λόγω της ύφεσης που έπληττε την αγορά, ο επιχειρηματι-
κός κόσμος άρχισε να περιέρχεται σε αδιέξοδο και να στρέφεται 
προς πολιτικές λύσεις που συνέτειναν στην αποδόμηση της Δη-
μοκρατίας της Βαϊμάρης. Την κατάσταση εκμεταλλεύθηκε ο Χίτ-
λερ και προσέφερε, μέσω της «Υπηρεσίας Εργασίας του Γ΄ Ράϊχ», 
φτηνά εργατικά χέρια, στις διάφορες επιχειρήσεις. Κι έτσι εξα-
σφάλισε την αφοσίωση των βιομηχάνων και των επιχειρηματι-
ών, που ευνοούνταν από αυτή την πρακτική.

Στην Ελλάδα, για να πεισθούν οι πεινασμένοι των αστικών 
κυρίως κέντρων, να προσέλθουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους 
να εργασθούν στη Γερμανία, έγινε εκτεταμένη προπαγάνδα, «Πα-
νελλήνιος Συναγερμός», όπως έχει χαρακτηρισθεί, μέσω των ραδι-
οφώνων και των εφημερίδων και επιδιώχθηκε η αύξηση του αριθ-
μού των ανέργων, με το κλείσιμο, τις επιτάξεις και τις κατασχέσεις 
βιοτεχνιών και εργοστασίων. Σε προπαγανδιστικά δημοσιεύματα 
πρωτοστάτησε το «Ελεύθερο Βήμα» (φφ. 10.10.1942, 22.10.1942, 
25.10.1942, 30.10.1942 κ.λπ.), αλλά και η «Πρωία», στην οποία κα-
ταχωρήθηκαν πολλές αγγελίες, για εργάτες και τεχνίτες συγκε-
κριμένων ειδικοτήτων και εκθειάζονταν οι συνθήκες εργασίας 
που θα αντιμετώπιζαν.

Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχαν υπολογί-
σει οι κατακτηταί, διότι δεν έγινε επιλογή με ποιοτικά κριτήρια, 
αλλά όσοι ανταποκρίθηκαν, ήσαν εργάτες «κατώτερης αξίας». 
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Μετά βίας συγκεντρώθηκε το 1/3 του αριθμού που ευελπιστού-
σαν να προσελκύσουν, το οποίο υπολογίζεται περίπου σε 20.000 
άτομα, εργάτες και εργάτριες (Δημοσθένη Κούκουνα: Τα ένοχα 
… σσ. 99 επ.). Και όταν αυτοί που «πείσθηκαν», έφθασαν στον 
προορισμό τους, τα προβλήματα που προκάλεσαν στους Ναζί και 
τις τοπικές κοινωνίες, ούτε καν τα είχαν διανοηθεί οι Γερμανοί 
(αντιγερμανικά αισθήματα, παρανομίες, απειθαρχία, χαρτοπαι-
ξία, επαιτεία, παρενόχληση των Γερμανίδων, υποκίνηση ξένων 
εργατών κ.λπ.). Μάλιστα, επειδή η παραγωγικότητά τους ήταν 
χαμηλή, σύμφωνα με υπηρεσιακές εκθέσεις, προτάθηκε να επα-
νεξετασθεί, αν αξίζει να συνεχιστεί στο μέλλον η μεταφορά ερ-
γατών από την Ελλάδα. Επ’ αυτού είναι χαρακτηριστικές οι σχε-
τικές εκθέσεις του μυστηριώδους Περικλή Πέτροβα, ο οποίος 
υποκαθιστούσε άτυπα την ελληνική Πρεσβεία του Βερολίνου, 
που έκλεισε μετά την κήρυξη του πολέμου, ως εργατικός ακό-
λουθος (Δημοσθένη Κούκουνα: Τα ένοχα … σσ. 120 επ.). Πα-
ράλληλα, έγινε προσπάθεια να υλοποιηθεί, με σχετικό Διάταγ-
μα που εκδόθηκε το Φεβρουάριο 1943 και υποχρέωνε τον αστικό 
πληθυσμό της χώρας, να εργαστεί για το ναζιστικό καθεστώς, η 
ιδέα της πολιτικής επιστράτευσης, η οποία όμως δεν ευοδώθη-
κε, λόγω της έντονης λαϊκής αντίδρασης. Έτσι, ο μόνος τρόπος 
να αποκτήσουν οι Ναζί εργατικά χέρια από την Ελλάδα, ήταν 
πλέον η αιχμαλωσία. Από τα μέσα του 1943 και μέχρι την Απε-
λευθέρωση, οι κατακτηταί πραγματοποίησαν πολλά «μπλόκα», 
σε διάφορες περιοχές και συνέλαβαν εκατοντάδες πολίτες, που 
τους έστειλαν, ως εργάτες – ομήρους, στα στρατόπεδα κατανα-
γκαστικής εργασίας (Ο τελευταίος του Κάϊσλινγκεν. Στα στρα-
τόπεδα εργασίας των Ναζί, εκδ. Τόπος, Αθήνα 2014, επιμ. Μα-
ρία Σαμπατακάκη).

Τα ιατρικά πειράματα στα διάφορα στρατόπεδα, γίνονταν 
για λογαριασμό φαρμακευτικών εταιρειών (Bayer κ.λπ.) ή για να 
σκοτωθεί η μητρότητα και να αφανισθούν οι αντίπαλοι του ναζι-
σμού (Μαίρης Παριανού: Μαρτυρίες από την Αντίσταση και τη 
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φυλακή (1941-1945), Αθήνα 2007). Οι φαρμακευτικές εταιρεί-
ες έστελναν διάφορα σκευάσματα, τα οποία δοκιμάζονταν στους 
κρατουμένους, για να διαπιστωθεί η επήρειά τους στον ανθρώ-
πινο οργανισμό. Επίσης στα στρατόπεδα εξυπηρετούνταν, κατά 
κύριο λόγο, υπό απάνθρωπες συνθήκες, τα συμφέροντα των κο-
λοσσών της γερμανικής βιομηχανίας, I.G. Farben, DAW, Krupp, 
Siemens κ.λπ. Χαρακτηριστικά, στο νέο εργοστάσιο της Krupp, 
κοντά στο Μπρεσλάου της Γερμανίας, στο Μπέταβερκ, δούλευ-
αν εργάτες από διάφορες χώρες και Εβραίοι, σε συνθήκες χειρό-
τερες και από των στρατοπέδων θανάτου.

Η Πάτρα, αφ’ ότου απελευθερώθηκε (1828), ήταν ένα πο-
λυεθνοτικό αστικό κέντρο, μιά πόλη-λιμάνι με ανοιχτό γεωγρα-
φικό και κοινωνικό ορίζοντα, στον οποίο συμβίωναν ειρηνικά 
ομοεθνείς, αλλοεθνείς, ετερόχθονες, ομόδοξοι, ετερόδοξοι και 
αλλόθρησκοι, χωρίς συγκρούσεις ή αντιπαραθέσεις. Κάποιες με-
μονωμένες περιπτώσεις που γνωρίζουμε, όπως η συμπεριφορά 
μιας μικρής μειοψηφίας ιταλοπατρινών, όταν κηρύχθηκε ο ελλη-
νοϊταλικός πόλεμος, δεν μπορούν να αναχθούν σε κανόνα, αλ-
λά συνιστούν ακρότητες της μικροϊστορικής καθημερινότητας 
και οφείλονται σε θρησκευτικές, και ιδεολογικές αγκυλώσεις και 
προκαταλήψεις.

Αναφορικά με τη θέση που κατέλαβε το ζήτημα της Γενο-
κτονίας των Εβραίων, στη συνείδηση των νεοελλήνων, πρωτί-
στως η θέση αυτή εξαρτήθηκε από τη γνώση που υπήρχε για το 
Ολοκαύτωμα και από το ότι η περίοδος που ακολούθησε, δεν 
ήταν άμοιρη περιπετειών για τους Έλληνες, που βίωναν, σε μία 
ατμόσφαιρα φόβου και καχυποψίας, τις συνέπειες της Εμφύλιας 
Σύρραξης. Να προστεθεί σ’ όλα αυτά και ένα πέπλο σιωπής, με το 
οποίο οι ίδιοι οι Εβραίοι, «σκέπασαν», για μερικές δεκαετίες, το 
συγκεκριμένο γεγονός, γιατί συνειδητοποίησαν, ότι για να επι-
βιώσουν, τους ήταν απαραίτητο να το απωθήσουν προς το παρόν 
και να σιωπήσουν. Η σιωπή αυτή, που ανιστορικά προβάλλεται, 
για να υποστηριχθεί, ότι οι Εβραίοι εξοβελίστηκαν στην Ελλάδα 
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από τον εθνικό κορμό, δεν ήταν αποκλειστικά ελληνικό φαινό-
μενο, αλλά πανευρωπαϊκή πραγματικότητα. Σε μία εποχή, αμέ-
σως μετά από έναν αιματηρό πόλεμο, οι λαοί δεν μπορούσαν να 
αντέξουν άλλη φρίκη και επιζητούσαν πρόσκαιρα τη λήθη, για 
να μπορέσουν να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στο έργο της ανα-
συγκρότησης των κοινωνιών τους.

Παρά ταύτα, το Ελληνικό Κράτος αντιμετώπισε νωρίς και 
με ευνοϊκό τρόπο το ζήτημα των εβραϊκών περιουσιών, με πολύ 
πιο προωθημένες ρυθμίσεις, από ανάλογες άλλων χωρών, ανε-
ξάρτητα αν, κατά την εφαρμογή τους, οι ρυθμίσεις αυτές αντιμε-
τώπισαν προβλήματα, λόγω γραφειοκρατίας και της γνωστής δυ-
σκινησίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η πρώτη πρόβλεψη 
για τη διαχείριση και την επιστροφή των εβραϊκών περιουσιών 
έγινε με το Ν. 2/26-28.10.1944 της μετακατοχικής Κυβέρνησης 
Γεωργ. Παπανδρέου. Ο Νόμος αυτός ήταν σε θετική κατεύθυν-
ση, για τη διάσωση των εβραϊκών περιουσιών. Είχε προηγηθεί ο 
Ν. 1180/44 «Περὶ τρόπου διαχειρίσεως τῶν κατεχομένων Ἰσραηλι-
τικῶν περιουσιῶν», της κατοχικής Κυβέρνησης Ιωαν. Ράλλη, με 
τον οποίο συστήθηκε, στο Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική 
Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών (Κ.Υ.Δ.Ι.Π.). 
Ακολούθησε ο Α.Ν. 846/46 της Κυβέρνησης Σοφούλη, «Περὶ κα-
ταργήσεως τοῦ κληρονομικοῦ δικαιώματος τοῦ Κράτους ἐπὶ τῶν 
ἐκκειμένων Ἰσραηλιτικῶν περιουσιῶν» (Φ.Ε.Κ. 17 Ά /22.1.46), με 
τον οποίο καταργήθηκε το κληρονομικό δικαίωμα του Κράτους, 
επί των περιουσιών θανόντων Ισραηλιτών και μεταβιβάστηκαν 
στον υπό ίδρυση Οργανισμό Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως 
Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.), οι εγκαταληφθείσες εβραϊκές 
περιουσίες. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου, για τα κληρο-
νομικά δικαιώματα των διωχθέντων, δεν θα εφαρμοζόταν πλέ-
ον ο Ν. 2310/1920, περί της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδο-
χής, αλλά οι περιουσίες αυτές θα περιέρχονταν στον Ο.Π.Α.Ι.Ε., 
με σκοπό την περίθαλψη και την αποκατάσταση των Ελλήνων 
Ισραηλιτών.
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Για την ίδρυση του συγκεκριμένου Οργανισμού, συνέβαλε 
ουσιαστικά ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης Σοφού-
λη Γεωργ. Μαύρος, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον για τα προβλήμα-
τα που αντιμετώπιζαν οι Εβραίοι της Ελλάδος, μετά την Απελευ-
θέρωση, με τις περιουσίες τους. Σε δηλώσεις του, στην εφημερίδα 
«La Bourse Egyptienne» (φ. 26.2.1946;), υποστήριξε ότι, «Εἶναι θέ-
μα ἐθνικῆς τιμῆς, ἡ συμφορὰ ποὺ ἔπληξε τοὺς Ἑβραίους τῆς Ἑλλά-
δος, νὰ μὴ γίνει αἰτία αὔξησης τῆς περιουσίας τοῦ Κράτους». Και 
συνέχισε λέγοντας ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, παρά το νόμιμο 
δικαίωμά της, να είναι διάδοχος των περιουσιακών στοιχείων των 
Ελλήνων Εβραίων, που δεν άφησαν κληρονόμους, το εκχώρησε 
σ’ έναν Οργανισμό, ο οποίος έχει σκοπό να εξασφαλίσει και να 
αποκαταστήσει τα δικαιώματα των Ελλήνων Εβραίων, που επι-
βίωσαν (Αρχείο Γεωργ. Μαύρου).

Ακολούθησε η υπ’ αριθ. 265716/706 Υπουργική Απόφαση 
της Κυβέρνησης Σοφούλη, η οποία εκδόθηκε στις 15 Οκτωβρίου 
1947 και όριζε ότι προσωρινός διαχειριστής των εγκαταλελειμ-
μένων εβραϊκών περιουσιών, μέχρι να δημοσιευθεί το σχετικό 
Βασιλικό Διάταγμα, θα ήταν το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβού-
λιο (Κ.Ι.Σ.), του οποίου οι δραστηριότητες εποπτεύονταν από 
την Κ.Υ.Δ.Ι.Π.

Τελικά, με το από 29 Μαρτίου 1949 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 79Α/29.3.49), 
που εκδόθηκε εις εκτέλεση του Α.Ν. 846/1946, «Περὶ ἱδρύσε-
ως Ὀργανισμοῦ Περιθάλψεως καὶ Ἀποκαταστάσεως Ἰσραηλιτῶν 
Ἑλλάδος», ιδρύθηκε ο Ο.Π.Α.Ι.Ε. Στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Α.Ι.Ε. περιήλθαν οι σχολάζουσες (αδιάθετες ή εγκαταλελειμ-
μένες) περιουσίες των Ελλήνων Ισραηλιτών, που έχασαν τη ζωή 
τους κατά τη διάρκεια των φυλετικών διωγμών (1943-44), εφόσον 
δεν κατέλιπαν κληρονόμους ή συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού.

Είναι αλήθεια ότι το Β.Δ. για την ίδρυση του Ο.Π.Α.Ι.Ε. εκ-
δόθηκε τέσσερα χρόνια μετά τον Α.Ν. 846/46, αλλά δεν πρέπει 
να αγνοηθούν οι πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε. Η 
αποκατάσταση έγινε μεσούντος του Εμφυλίου Πολέμου, σε μία 
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ιδιαίτερα ασταθή πολιτική περίοδο, κατά την οποία οι κυβερνη-
τικές αλλαγές ήσαν συχνό φαινόμενο. Να προστεθούν σε όλα 
αυτά, οι προκαταλήψεις σημαντικού αριθμού διοικητικών στε-
λεχών και οι δικαστικές διενέξεις, που ξέσπασαν μετακατοχικά, 
μεταξύ των Εβραίων ιδιοκτητών ακινήτων και αυτών που τα οι-
κειοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι οποίες λειτούρ-
γησαν ανασχετικά στην επίλυση του προβλήματος των Ισραηλι-
τικών περιουσιών.

Ο Ο.Π.Α.Ι.Ε. παρέλαβε ακίνητα που διαχειριζόταν η Υ.Δ.Ι.Π. 
και βρίσκονταν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, όπου υπήρ-
χαν Ισραηλιτικές Κοινότητες, με σκοπό την αποκατάσταση των 
Εβραίων που επέζησαν των φυλετικών διωγμών.

Η πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους να ιδρύσει τον 
Ο.Π.Α.Ι.Ε., συνιστά εκπλήρωση ηθικής υποχρέωσης, σ’ ένα έθνος 
που διώχθηκε συστηματικά και μεθοδικά και έζησε την πιο απο-
τρόπαια μορφή φρίκης. Αλλά δεν είναι η μόνη εκδήλωση συ-
μπαράστασης στο εβραϊκό έθνος. Στις αρχές της δεκαετίας 1960, 
εκδηλώθηκε διεθνής πρωτοβουλία για τη διατήρηση του στρα-
τοπέδου του Άουσβιτς και την ανάδειξή του σε παγκόσμιο μνη-
μείο. Η πρωτοβουλία, ξεκίνησε από την Comité de Patronage d’ 
Auschwitz, της οποίας προΐστατο η Odette Elina Crussy. Το 1961 
απηύθυνε επιστολές σε 77 κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και 
στην Ελληνική και πρότεινε σε κάθε Κυβέρνηση, να συνεισφέρει 
οικονομικά στη συντήρηση του στρατοπέδου και στην ανέγερ-
ση μνημείου, η καθεμία για τα δικά της θύματα. Ελάχιστες χώρες 
ανταποκρίθηκαν, μεταξύ των οποίων ήταν η Γαλλία και η Ελλά-
δα. Πρωθυπουργός της Γαλλίας ήταν ο Ντε Γκωλ και της Ελλά-
δας ο Κων. Καραμανλής, ο οποίος, τον Ιούνιο 1963, ενέκρινε το 
αίτημα της «Ενώσεως Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραη-
λιτών Θεσσαλονίκης», να επιτραπεί η διεξαγωγή εράνου, «διά την 
ανέγερσιν του εν Άουσβιτς Μαυσωλείου των σφαγιασμένων ομο-
θρήσκων» τους. Σε πολλές άλλες χώρες, το αίτημα για αποκατά-
σταση του μνημειακού χώρου του Άουσβιτς, αντιμετωπίστηκε 
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με δυσπιστία, διότι είχε επικρατήσει η άποψη, ότι η πρωτοβουλία 
αυτή, υποκινείτο από τους κομμουνιστές και από κομμουνιστικά 
κράτη. Όλα ξεκίνησαν από πληροφορίες του State Department, 
κατά τις οποίες, η Odette Elina Crussy, συμπαθούσε τον κομ-
μουνισμό (Φωτεινή Τομαή: Ψυχρός Πόλεμος για το Άουσβιτς, 
εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011).

Συνεπώς, οι όποιες κατηγορίες έχουν διατυπωθεί κατά και-
ρούς, εναντίον του Ελληνικού λαού και του επίσημου Ελληνικού 
Κράτους, ότι δεν συμπαραστάθηκαν στους Έλληνες Εβραίους, κα-
τά την περίοδο της γερμανικής Κατοχής και ότι δεν τους βοήθη-
σαν κατόπιν, είναι αστήρικτες και δεν υπηρετούν την ιστορική 
αλήθεια, διότι η πλειοψηφία των Ελλήνων, θεωρούσε τους Εβραί-
ους συμπατριώτες τους και ζωτικό στοιχείο του ανθρώπινου δυ-
ναμικού του ελληνικού έθνους. Άλλωστε, πολλοί Έλληνες και η 
γερμανοδιορισμένη Κυβέρνηση, το 1942, διαμαρτυρήθηκαν στους 
Ναζί, για τα αντιεβραϊκά μέτρα που έλαβαν.

Το 2004 η Βουλή των Ελλήνων, με ομόφωνο Ψήφισμα, κα-
θιέρωσε την 27η Ιανουαρίου κάθε έτους, ως «Ημέρα Μνήμης των 
Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος». Εί-
ναι η ημερομηνία που τα σοβιετικά στρατεύματα πέρασαν την «πύ-
λη του θανάτου» του Άουσβιτς, για να αντικρίσουν τη φρίκη, στα 
πρόσωπα των ελάχιστων που επέζησαν, αλλά και σε ό,τι απέμεινε 
από εκείνους που εκτελέσθηκαν.

Σύμφωνα με την από 21 Νοεμβρίου 1944 απόφαση του 
Υπουργείου Θρησκευμάτων, για τις εξουσίες και τις αρμοδιότη-
τες του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συντονισμού και 
Γνωματεύσεως και για την τύχη των εβραϊκών Κοινοτήτων με-
τά την Απελευθέρωση και τον Α.Ν. 367/45 (Φ.Ε.Κ. 143Ά /7.6.45), 
«Περὶ ἀνασυγκροτήσεως των  Ἰσραηλιτικῶν Κοινοτήτων», η Κοι-
νότητα των Πατρών, εφόσον διατήρησε μετά τον πόλεμο, πλέ-
ον του 50% του προπολεμικού πληθυσμού της, θεωρείτο αυτο-
μάτως επανασυνιστάμενη, με πλήρη τα δικαιώματά της. Με την 
ίδια Υπουργική Απόφαση προβλέφθηκε η διενέργεια, εντός έξη 
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μηνών, εκλογών για την ανάδειξη των συμβουλίων διοίκησης 
των αυτόματα επανασυνισταμένων Κοινοτήτων. Από τις Ισρα-
ηλιτικές Κοινότητες που υπήρχαν στην Ελλάδα και τα Δωδεκά-
νησα, όταν ξέσπασαν οι διωγμοί, επτά επανασυστάθηκαν αυτό-
ματα, με πλήρη δικαιώματα, μεταξύ αυτών ήταν και η Κοινότητα 
των Πατρών, δεκατρείς επανασυστάθηκαν με περιορισμένα δι-
καιώματα, διότι ο πληθυσμός τους, μετά τον πόλεμο, ήταν κάτω 
του 50% του προπολεμικού, αλλά είχαν περισσότερες από είκο-
σι οικογένειες και έξη διαλύθηκαν (Μικ. Μόλχο: ο.π., σσ. 342-
343). Επισημαίνουμε, ότι ο Μικ. Μόλχο, στο μοναδικό για τις 
πληροφορίες που περιέχει βιβλίο του, αναφέρει ότι η Ισραηλι-
τική Κοινότητα Πατρών αριθμούσε μετά τον πόλεμο 175 μέλη 
(σ. 342) και το 1947, 152 μέλη (σ. 351). Από το Αρχείο όμως της 
Κοινότητας προκύπτει, ότι τον Ιούνιο 1947, η Ισραηλιτική Κοι-
νότητα Πατρών αριθμούσε 107 μέλη, από τα οποία 14 λάμβα-
ναν χρηματικά βοηθήματα, για τις οικογένειές τους, που απαρ-
τίζονταν από 38 μέλη.

Πρόεδρος της Κοινότητος, μετά τον πόλεμο, εξελέγη ο Ισα-
άκ Ι. Μάτσας, ο οποίος, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, κατέβα-
λε μεγάλες προσπάθειες, για την αναδιοργάνωσή της. Στις προ-
σπάθειές τους αυτές, αναφέρεται ο Κανάρης Κωνσταντίνης, ο 
οποίος επισκέφθηκε την Πάτρα, κατ’ εντολή του Κεντρικού Ισ-
ραηλιτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση 
και συνέταξε την παρακάτω, από 31 Μαΐου 1946, έκθεση.

«Ἔχομεν τὴν τιμήν να γνωρίσωμεν ὅτι προέβημεν εἰς ἐξέτα-
σιν τῶν ζητημάτων τῆς ἐνταῦθα Κοινότητος.

Πληθυσμός: Ἤδη ἡ Κοινότης ἀριθμοῖ 120 ἐν ὅλῳ ψυχάς ἐξ 
ὧν 4 ὁμήρους. Πρὸ τοῦ διωγμοῦ ἠρίθμει 235.

Αἱ ἀνάγκαι τῆς Κοινότητος συνίστανται εἰς τὸν ἐλαιοχρωμα-
τισμόν τῶν κουφωμάτων τῶν κτιρίων Συναγωγῆς καὶ οἰκίσκου τοῦ 
νεκροταφείου ὡς ἐπίσης καί εἰς τὴν ἐπιδιόρθωσιν τῶν ἐγκαταστά-
σεων ὑδρεύσεως τοῦ νεκροταφείου. Συνεστήσαμεν εἰς τόν κ. πρό-
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εδρον καὶ γραμματέα τῆς Κοινότητος ὅπως ὑποβάλῃ πίνακα τῆς 
ἀναγκαιούσης δαπάνης.

Παρεκλήθημεν ὅπως ἐνεργήσωμεν ἵνα χορηγηθῇ εἰς τὸν  Ῥα-
βίνον ποσοστόν λόγῳ δωδεκαετούς ὑπηρεσίας ὡς ἐπίσης καί ὡς 
ἐκτελοῦντος καθήκοντα σωχέτ δοθέντος ὅτι εἶναι καὶ προστάτης 
οἰκογενείας.

Συναγωγή, νεκροταφεῖον, σχολεῖον, ἅπαντα εἰς ἀρίστην κα-
τάστασιν, λειτουργία σχολείου ἐπί τοῦ παρόντος δὲν παρίσταται 
ἀνάγκη, ἐλλείψει μαθητῶν ἀλλὰ καὶ διδασκάλου. Ἐν γένει ὡς πρὸς 
τὴν Κοινότητα ταύτην διεπιστώσαμεν πλήρη τάξιν εἰς τὰ τῆς δια-
χειρίσεως αὐτῆς καὶ ἀξιέπαινον πνεῦμα περισυλλογῆς καὶ νοικο-
κυρωσύνης ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἐμείναμεν ἀπολύτως εὐχαριστημένοι. 
Παρὰ τοῦ κ. Μάτσα προέδρου τῆς Κοινότητος ἐλάβαμεν τὴν δια-
βεβαίωσιν ὅτι ἀπό 1ης Αὐγούστου θα τεθῇ εἰς ἐφαρμογήν ἡ ἐτη-
σία εἰσφορά (Πέτσια) τῶν μελῶν τῆς Κοινότητος καὶ οὔτω ἀπὸ τῆς 
ἡμερομηνίας αὐτῆς ἡ Κοινότης θὰ ἀποκτήσῃ τὸν πρὸ τοῦ διωγμοῦ 
ῥυθμόν της μὴ ἐπιβαρύνουσα τὸ Κεντρικὸν Συμβούλιον διὰ τὰς 
δαπάνας της. Εἰς τὸ νεκροταφεῖον ἀπέμειναν δύο μόνον παλαιαί 
ἐπιτύμβιοι πλάκες.

Παρακαλοῦμεν ὅπως ἐκφρασθῇ ἡ εὐαρέσκεια τοῦ Κεντρι-
κοῦ Συμβουλίου πρὸς τὸ Συμβούλιον τῆς Κοινότητος διὰ τὴν τά-
ξιν καὶ ἀκρίβειαν ἥν διεπιστώσαμεν ἐκ τῆς ἐξετάσεως ὅλων τῶν ζη-
τημάτων τῆς Κοινότητος καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὸν πρόεδρον καὶ τὸν 
γραμματέα. Ὁ τελευταῖος οὗτος ἀπεποιήθῃ νὰ δεχθῇ τὸν διορισμὸν 
εἰδικοῦ γραμματέως ὅπως τὸν βοηθήσῃ εἰς τὰ παρὰ τῇ Κοινότη-
τι καθήκοντά του καίτοι ἐπιβεβαρυμένος μὲ πολλαπλὰς ἀτομικάς 
ἀσχολίας, τηρεῖ δὲ μὲ πρωτοφανὴ τάξιν τὰ βιβλία τῆς Κοινότητος 
καὶ διεξάγει μόνος τὴν ἀλληλογραφίαν.

Παρεξήγησις μεταξὺ τῶν κ.κ. ἀδελφῶν Μάτσα (προέδρου καὶ 
ἀδελφοῦ του) ἐν σχέσει πρὸς διανομήν τῶν ἐξ Ἀργεντινῆς εἰδῶν δὲν 
δύναται νὰ ἐπισκιάσῃ τὴν διαπιστωθήσαν ὁμόνοιαν ἥτις βασιλεύ-
ει μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Κοινότητος».
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Στην έκθεση Κωνσταντίνη, που δημοσιεύουμε αμέσως πιο 
πάνω, γίνεται λόγος στο τέλος, για παρεξήγηση των αδελφών Μά-
τσα, σχετικά με τη διανομή των ειδών που εστάλησαν από την Αρ-
γεντινή. Μετά τον πόλεμο και εν όψει των δεινών που είχαν υπο-
στεί οι Έλληνες Εβραίοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήσαν 
ενδεείς, κινητοποιήθηκαν οι ανά τον κόσμο εβραϊκές Κοινότη-
τες και Οργανώσεις και τους έστειλαν βοήθεια. Φορτία με ρού-
χα, τρόφιμα και άλλα χρειώδη, εστάλησαν από τη Νέα Υόρκη, το 
Μπουένος Άϋρες, το Ρίο ντε Τζανέϊρο, το Περναμπούκ, τη Δυτική 
Αφρική, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη. Η μεγαλύτερη αποστο-
λή βοήθειας προήλθε από το Μπουένος Άϋρες και ήταν ιδιαίτερα 
ευεργετική για το σύνολο του ελληνικού Εβραϊσμού. Μία ποσό-
τητα από αυτή έφθασε και στην Πάτρα και προφανώς προέκυ-
ψαν διαφωνίες μεταξύ των αδελφών Μάτσα, για τη διανομή της.

Μετά τον πόλεμο, έφθασε στην Ελλάδα κλιμάκιο της Εβρα-
ϊκής Οργάνωσης της Αμερικής «American Joint Distribution 
Committee» (Α.J.D.C.), χάριν συντομίας «Joint», η οποία είχε ιδρυ-
θεί το 1915, από Εβραίους εργαζόμενους της Αμερικής, προκει-
μένου να παράσχει βοήθεια σε ομόθρησκους υπανάπτυκτων χω-
ρών, κυρίως της Αμερικής, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε είδη 
ιματισμού, τρόφιμα και φάρμακα. Το ίδιο έπραξε και στην Ελλά-
δα, για τους απόρους των εβραϊκών Κοινοτήτων. Στο Αρχείο της 
Κοινότητας, υπάρχουν πολλές καταστάσεις διανομής τροφίμων, 
καινουργών ειδών ιματισμού κ.λπ., σε μέλη της Ισραηλιτικής Κοι-
νότητας Πατρών, κυρίως σε άπορα παιδιά, ασθενείς, εγκύους κ.α.

Παράλληλα με τη βοήθεια των εβραϊκών Κοινοτήτων και 
των Οργανώσεων του εξωτερικού, η «Joint», σε συνεργασία με 
το «Εβραϊκό Πρακτορείο» και τη «Μάγεν Δαυίδ Αδάμ», όργωσαν 
την Ελλάδα, για να ανακαλύψουν τους πλέον ικανούς, οι οποίοι 
θα βοηθούσαν στην ανασυγκρότηση των κατά τόπους Κοινοτή-
των. Παιδεία και ενεργοποίηση των κυριότερων οργανισμών του 
παρελθόντος, ήταν από τις προτεραιότητές τους. Σχηματίσθηκε 
ένα στρατόπεδο αγροτικής εκπαίδευσης, το «Αχσαρά», που φι-
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λοξένησε εκατοντάδες μεμονωμένα άτομα, τους έθρεψε και τους 
δίδαξε τις αγροτικές εργασίες. Κανείς από αυτούς δεν είχε αγαθά 
ή οικογενειακούς δεσμούς και γι’ αυτό, με την πρώτη ευκαιρία, 
στέλνονταν στην Παλαιστίνη. Επίσης βοήθησαν αρρώστους και 
φρόντισαν για την εύρυθμη λειτουργία του Ορφανοτροφείου «Η 
ΕΣΘΗΡ», που φιλοξενούσε περίπου πενήντα παιδιά και των δύο 
φύλων και στεγαζόταν στην Κηφισιά (Χαριλάου Τρικούπη και 
Σπάρτης). Τα περισσότερα ήσαν παιδιά εκτοπισμένων, που πέ-
θαναν στην Πολωνία. Η δύναμη του Ορφανοτροφείου ανανεω-
νόταν τακτικά, διότι οι τρόφιμοί του αποστέλλονταν τμηματικά, 
σε ανάλογα ιδρύματα της Παλαιστίνης. Επίσης ιδρύθηκε (1948) 
το σωματείο «ΟΡΤ –ΕΛΛΑΔΟΣ», με σκοπό, κατά το καταστατικό 
του, τη διάδοση και ανάπτυξη, μεταξύ των Ελλήνων Ισραηλι-
τών, των τεχνικών και αγροτικών εργασιών, με την εκπαίδευση 
και αποκατάστασής τους, σε ειδικευμένους εργάτες και τεχνίτες.

Κατόπιν της έκθεσης Κωνσταντίνη, το Κεντρικό Ισραηλιτικό 
Συμβούλιο εξέδωσε την παρακάτω εγκύκλιο:

«Ἐγκύκλιος πρὸς ἁπάσας 
τὰς Ἰσραηλιτικάς Κοινότητας τῆς Ἑλλάδος

Κύριοι,
Ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ κοινοποιήσωμεν ὑμῖν κατωτέρω τὸ πε-

ριεχόμενον τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1532/14.7.46 πρὸς τὴν Ἰσραηλιτικὴν Κοι-
νότητα Πατρῶν ἐγγράφου μας.

Πρὸς τὴν
Ἰσραηλιτικὴν Κοινότητα Πατρῶν
Κύριοι,

Μὲ ἐξαιρετικὴν χαρὰν καὶ ἱκανοποίησιν ἀνεγνώσθη κατὰ τὴν 
συνεδρίασιν τῆς 2.7.46 ἡ περὶ τῆς Κοινότητός σας ἔκθεσις τοῦ ἡμε-
τέρου κ. Κ. Κωνσταντίνη. Ὡς ἐπιστέγασμα τούτων ἦλθεν τὸ ὑπ’ 
ἀριθ. 85/26.5.46 ἔγγραφόν σας, διὰ τοῦ ὁποίου μᾶς γνωρίζετε ὅτι 
τακτοποιήσαντες τὰ οἰκονομικά τῆς Κοινότητάς σας, θὰ εἶσθε εἰς 
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θέσιν ἀπὸ 1ης Αὐγούστου 1946 νὰ ἀνταπεξέρχεσθε μόνοι σας εἰς 
τὰς ἀνάγκας σας.

Τὸ Κεντρικὸν Συμβούλιον παρακαλεῖ τὸν ὑμέτερον πρόεδρον 
κ. Ἰσὰκ Μάτσα καὶ τοὺς ἀξίους συνεργάτας του κ.κ. συμβούλους 
νὰ δεχθοῦν τὰ θερμοτέρα συγχαρητήριά του διότι κατόρθωσαν ν’ 
ἀνασυγκροτήσουν τὴν Κοινότητά σας, πρώτην ἐξ ὅλων των Ἰσρα-
ηλιτικῶν Κοινοτήτων τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ τὴν φέρουν εἰς πλήρη 
οἰκονομικὴν αὐτάρκειαν.

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θὰ συνεχίσετε τὸ ἔργον σας μὲ τὸν αὐτὸν 
ἐνθουσιασμὸν διὰ τὴν περαιτέρω πρόοδον τῆς Κοινότητος, βεβαιω-
θεῖτε δὲ ὅτι ἐκ μέρους μας θὰ ἔχετε πάσαν ὑποστήριξιν πρὸς τοῦτο.

Τὸ κείμενον τῆς παρούσης ἀπεφασίσθη ὅπως κυκλοφορήση 
ὡς ἐγκύκλιος πρὸς ὄλας τὰς Ἰσραηλιτικὰς Κοινότητας τῆς χώρας 
μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ κεντρίση τὴν φιλοδοξίαν καὶ τῶν ἄλλων κοι-
νοτήτων νὰ σᾶς μιμηθοῦν.

Διατελοῦμεν μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς
Κεντρικὸν Ἰσραηλιτικὸν Συμβούλιον

Συντονισμοῦ καὶ Γνωματεύσεως
 Ὁ Γέν. Γραμματεὺς Ὁ Ἀντιπρόεδρος…
 Ρ. Ραφαήλ (Τ.Σ.) Δαν. Ἀλχανάτης

(Χρονικά, τχ. 142 (Μάρτιος-Απρίλιος 1996), σσ. 17-19).

Εκείνο που προκύπτει από την έκθεση Κωνσταντίνη και 
την Εγκύκλιο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, είναι ότι 
η Συναγωγή και οι εγκαταστάσεις του κοιμητηρίου, δεν υπέστη-
σαν μεγάλες καταστροφές από τους Ναζί. Σ’ αυτό συνέβαλαν και 
οι Πατρινοί, οι οποίοι συμπαραστάθηκαν στους Εβραίους συμπο-
λίτες τους και σε όσους ομοεθνείς των κατέφυγαν στην Πάτρα, 
για να σωθούν. Τους σεβάσθηκαν και δεν εκμεταλλεύθηκαν το 
δράμα τους. Εξ άλλου, οι Εβραίοι των Πατρών διακατέχονταν 
από πνεύμα οικονομίας, νοικοκυροσύνης και αλληλεγγύης και 
γι’ αυτό, 1 ½ έτος μετά την αποχώρηση των Γερμανών, η Κοινό-
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τητά τους, πρώτη απ’ όλες τις Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελ-
λάδας, είχε ανασυγκροτηθεί και ήταν αυτάρκης.

Στις 20 Ιανουαρίου 1946, έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδει-
ξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Πα-
τρών, κατά τις οποίες ψήφισαν 38 άρρενα μέλη της Κοινότητας, 
από τους 40 εγγεγραμμένους και εξελέγησαν, πρόεδρος ο Ισαάκ 
Ι. Μάτσας, γραμματέας ο Εμμανουήλ Βελλέλης, ταμίας ο Ναθάν 
Σ. Ασσέρ και σύμβουλοι οι Δανιήλ Ιωχανάς και Ηλίας Βαρούχ.

Στα Χρονικά (τχ. 122 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1992), 
σσ. 22-23) δημοσιεύθηκαν διάφορες πληροφορίες, όχι όλες ακρι-
βείς, για εβραϊκές οικογένειες που ζούσαν στην Πάτρα, πριν από 
τον πόλεμο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι οικογένειες Βελλέ-
λη, Ισαάκ και Ηλία Μάτσα (αδέλφια), Ιωσήφ (Πέπου) Ιωχανά και 
Αβραάμ Μόρδου, κατοικούσαν κοντά στο Αρσάκειο, οι Μάτσα 
και ο Ιωχανάς ήσαν έμποροι υφασμάτων, ο Βελλέλης αργυραμοι-
βός και ο Μόρδος έμπορος ψιλικών (κατοικία οδός Νόρμαν). Ο 
Σαμουήλ Αλμπάλα ήταν παραγγελιοδόχος, εκτελούσε χρέη ραβ-
βίνου και κατοικούσε στο ισόγειο της Συναγωγής. Μετά το θά-
νατό του (1956), η σύζυγός του και τα παιδιά του έφυγαν για την 
Αμερική. Οι υπόλοιπες εβραϊκές οικογένειες κατοικούσαν σε άλ-
λα σημεία της πόλης, διότι δεν υπήρχε εβραϊκή συνοικία.

Οικογένειες Ισαάκ και Ηλία Μάτσα

Σ την οικογένεια Ισαάκ Ιωσήφ Μάτσα αναφέρεται ο Β. Κρου-
στάλης, σε άρθρο του στα Χρονικά (τχ. 167, σσ. 18-19), 

με τον τίτλο «Η άγνωστη εβραϊκή κοινότητα της Πάτρας από 
τα τέλη του 15ου αιώνα». «Δεκαετία του ’30 στην οδό Βίλλερμην 
(Βίλλελμαν) (σημερινή Γκότση) (πάνω από την οδό Κορίνθου, κο-
ντά στο λόφο). Κάθε Σάββατο πρωΐ, όταν γύριζε με την οικογέ-
νειά της από τη συναγωγή, η Εσθήρ, φώναζε τη μικρή της γειτόνισ-
σα, που ήταν Χριστιανή, να της ανάψει τη φωτιά για να βράσει το 
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γάλα για τα παιδιά της Λάζαρο, Σουλαμήθ, Άννα και Μωϋσή. Πι-
στή στο «γράμμα» του Μωυσαϊκού Νόμου, την ημέρα του Σαββά-
του δεν επέτρεπε στον εαυτό της να κάνει ούτε την πιο απλή δου-
λειά, παρότι δεν είχε ζήσει ποτέ της στην Ιουδαία. Όλη η οικογένεια 
όμως ζούσε με το όνειρο μια μέρα να πάει στη «Γη της Επαγγελί-
ας». Ο άντρας της Εσθήρ, ο Ισαάκ είχε κατάστημα λευκών ειδών 
στη Ρήγα Φεραίου. Η οικογένεια Μάτσα ήταν από τους Εβραίους 
της Πάτρας που γλίτωσαν από το Ολοκαύτωμα, όπως επίσης και 
από εκείνους που τελικά εγκατέλειψαν την πόλη, όπως σταδιακά 
σχεδόν όλοι οι ομόθρησκοί τους».

Ο Ισαάκ Ιωσήφ Μάτσας, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια 
πρόεδρος της Κοινότητας, καταγόταν από την Πρέβεζα και ήταν 
παντρεμένος με την Εσθήρ, το γένος Ασέρ Ιωχανά. Απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά, το Λάζαρο (Ελαζάρ), ο οποίος μετανάστευσε στο 
Ισραήλ, μετά την ίδρυση του Ισραηλινού Κράτους και σκοτώθη-
κε στον πόλεμο (1948-1949), τη Σουλαμήθ, την Άννα και το Μω-
ϋσή. Διατηρούσε εμπορικό κατάστημα, μαζί με τον αδελφό του 
Ηλία, επί της οδού Ρήγα Φερραίου 119, σε ακίνητο ιδιοκτησίας 
Εσθήρ συζ. Ηλία Μάτσα.

Για το θάνατο του Λάζαρου (Ελαζάρ) Ισαάκ Μάτσα, η Ισ-
ραηλιτική Κοινότητα Πατρών, εξέδωσε ψήφισμα (7.1.1949), στο 
οποίο τον χαρακτηρίζει «υπέρ Πατρίδος πεσόντα Ήρωα» και απο-
φάσισε, μεταξύ άλλων, να αναρτηθεί η φωτογραφία του, σε επί-
σημη τελετή, στην αίθουσα των Γενικών Συνελεύσεων και να 
διατεθεί το ποσόν των 300.000 δρχ., υπέρ του Ταμείου της Κοι-
νότητος, για την εγγραφή του στη Χρυσή Βίβλο του Κέρεν Κα-
γιέμεθ Λεϊσραέλ (Αρχείο Κοινότητας).

Ο Ηλίας Ιωσήφ Μάτσας παντρεύτηκε την Εσθήρ Χαΐμ Ιω-
χανά και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Αβραάμ, τον Ιωσήφ, το 
Βίκτωρα και την Κούλα Μάτσα χήρα Αβραάμ Μάτσα, Διευθυντή 
της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ζει στην Αθήνα και μου έδω-
σε πολλές πληροφορίες, για την Ισραηλιτική Κοινότητα Πατρών.

Οι αδελφοί Μάτσα ειδοποιήθηκαν αμέσως από τον Αστυ-
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νόμο Δημ. Μαρινάκη, για τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι Εβραίοι 
των Πατρών και οι οικογένειές τους, από τους Ναζί και εγκατέ-
λειψαν την πόλη το ίδιο βράδυ και κατέφυγαν στο χωριό Μπού-
κουρα. Ο Μαρινάκης τους προμήθευσε πλαστές ταυτότητες, με 
ελληνικά βαπτιστικά ονόματα. Ο Ισαάκ αναγραφόταν Ιωάννης 
και η Εσθήρ, Ελένη. Η οικογένεια του Ηλία Μάτσα, μετά από μία 
εβδομάδα, με τη βοήθεια του Ε.Λ.Α.Σ., κατευθύνθηκε στον οι-
κισμό Μοίρα της επαρχίας Πατρών, ο οποίος βρίσκεται σε υψό-
μετρο 860 μ. και απέχει από την Πάτρα περίπου 25 χλμ. (νοτιοα-
νατολικά) και έμειναν εκεί περίπου ένα (1) χρόνο, δηλαδή μέχρι 
την Απελευθέρωση, ενώ η οικογένεια του Ισαάκ Μάτσα, έμεινε 
στου Μπούκουρα, όλη τη διάρκεια της κατοχής.

Την οικοσκευή της οικογένειας Ισαάκ Μάτσα τη φύλαξε 
ο Δημ. Μαρινάκης, ο οποίος τους την επέστρεψε άθικτη μετά 
την Απελευθέρωση και τα εμπορεύματα του καταστήματος των 
αδελφών Μάτσα, τα φύλαξε και τους τα επέστρεψε ακέραια με-
τά την Απελευθέρωση, ο πατρινός βιομήχανος Βασ. Μαραγκό-
πουλος. Ο Ισαάκ Μάτσας είχε στενές φιλικές σχέσεις με το Μα-
ρινάκη και μάλιστα όταν κρυβόταν με την οικογένειά του στου 
Μπούκουρα, είχαν επικοινωνία μέσω τρίτων έμπιστων προσώ-
πων και ο Μαρινάκης, πολλές φορές, εκτελώντας παραγγελίες 
τους, τους έστειλε είδη πρώτης ανάγκης.

Η κατοικία της οικογένειας Ισαάκ Μάτσα, επί της οδού 
(Βίλλελμαν) Κων. Γκότση 39, επιτάχθηκε από τους Ναζί και έμει-
νε εκεί, μέχρι την Απελευθέρωση, ο αξιωματικός της Βέρμαχτ, 
Στρατιωτικός Διοικητικός Σύμβουλος της Περιφερειακής Διοί-
κησης της Γερμανικής Στρατιωτικής Διοίκησης Ελλάδος δόκτωρ 
von Bock. Ο Bock εγκατέλειψε την Πάτρα από τους τελευταίους, 
μαζί με τα SS και εν όψει της αποχώρησής του, λεηλάτησε και κα-
τέστρεψε την οικία Ισαάκ Μάτσα.

Τις πληροφορίες αυτές μου τις έδωσε η Σουλαμήθ Ισαάκ Μά-
τσα χήρα Ιωσήφ (Πέπου) Ιωχανά, η οποία γεννήθηκε στην Πά-
τρα το 1926, είναι απόφοιτος του Αρσακείου και ζει στην Αμερική.
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Επίσης μου είπε ότι ο πατέρας της, ως πρόεδρος της Ισρα-
ηλιτικής Κοινότητας Πατρών, έδωσε χρήματα στους οικονομικά 
ασθενέστερους ομοεθνείς του, για να φύγουν από την Πάτρα και 
να σωθούν, αλλά πολλοί από αυτούς δεν μπόρεσαν να φύγουν 
και ότι τα περισσότερα θύματα στην Πάτρα, ήσαν από τους οι-
κονομικά ασθενέστερους Εβραίους.

Για κατασκευαστή (τυπογράφο) των πλαστών ταυτοτήτων, 
μου είπαν το όνομα Θεόδωρος Κούκουρας, ο οποίος διατηρού-
σε τυπογραφείο επί της οδού Ρήγα Φερραίου και Παπαρηγοπού-
λου και δεν το αποκλείω, αλλά δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω.

Η οικογένεια Ηλία Μάτσα πρώτα κατοικούσε επί της οδού 
Κορίνθου 169 και κατόπιν επί της οδού Αλεξ. Υψηλάντου 193, 
κοντά στην Παντάνασσα. Οι αδελφοί Μάτσα ήρθαν στην Πά-
τρα από την Πρέβεζα, που ήταν ο τόπος καταγωγής τους, λίγο 
πριν το 1920, αναζητώντας καλύτερη επαγγελματική τύχη. Αρ-
χικά ήσαν γυρολόγοι και αργότερα άνοιξαν δικό τους κατάστη-
μα. Ως γυρολόγοι, είχαν γνωστούς στου Μπούκουρα και γι’ αυ-
τό κατέφυγαν εκεί.

Οικογένεια Ισαάκ Μάτσα

Ε κτός από τον Ισαάκ Μάτσα που προαναφέραμε, υπήρχε και 
άλλος Ισαάκ (Ζακ) Μάτσας, ο οποίος είχε κατάστημα εμπο-

ρίας υφασμάτων, επί της οδού Ερμού και Κορίνθου (ΝΔ γωνία). 
Το κατάστημα το άνοιξε το 1939, ενώ προηγουμένως εργαζόταν 
στο Γλαύκο, ως ηλεκτρολόγος. Ήταν απόφοιτος ηλεκτρολόγος 
της «Τριαντείου Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Σχολής Πα-
τρών». Το 1939 παντρεύτηκε τη Ραχήλ κόρη του Δανιήλ (Νταν) 
Ιωχανά και απέκτησαν πέντε γιους, τους Ιωσήφ και Μπεν Γκουρι-
όν, που ζουν στην Αμερική και τους Δανιήλ, Ιωχανά και Αβραάμ, 
που ζουν στο Ισραήλ, οι δύο πρώτοι, ενώ ο Αβραάμ, που είχε πάει 
κι αυτός στο Ισραήλ, σκοτώθηκε στον πόλεμο των Έξι Ημερών. Ο 
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Ζακ Μάτσας, όπως τον αποκαλούσαν, με οικογενειακή καταγωγή 
από την Πρέβεζα, ήταν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος στην Πάτρα, διό-
τι χειμώνα-καλοκαίρι κυκλοφορούσε φορώντας ένα κοντομάνικο 
πουκάμισο, ήταν χειμερινός κολυμβητής και οδηγούσε μια παλιά 
αγγλική μοτοσυκλέττα, με κουβούκλιο στο πλάι, στο οποίο επέ-
μενε να επιβιβάζει όλα τα παιδιά του, για τις διάφορες μετακινή-
σεις τους, παρά τις συνεχείς συστάσεις των οργάνων της Τροχαί-
ας, ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Η κατοικία τους ήταν επί της οδού 
Αλεξ. Λασκάρεως 6, κοντά στην πλατεία Βουδ. Για να γλιτώσουν 
από τους Ναζί, κατέφυγαν στην περιοχή της Βλασίας και των Κα-
λαβρύτων, μετακινούμενοι σε διάφορα χωριά. Το 1960, όλη η οι-
κογένεια έφυγε οριστικά από την Πάτρα για το Ισραήλ, ενώ τα 
αδέλφια του Ισαάκ Μάτσα, Αβραάμ, Δαυίδ, Σάντρα και Ιακώβ, εί-
χαν εγκατασταθεί στο Ισραήλ από το 1949.

Οικογένεια Βιτάλ

Μ ία εβραϊκή οικογένεια που έζησε αρκετές δεκαετίες στην 
Πάτρα, είναι η οικογένεια Βιτάλ. Οι ρίζες της ξεκινούν από 

την Ισπανία, απ’ όπου έφυγαν το 1492, κατά την εκδίωξη των 
Εβραίων και εγκαταστάθηκαν στην πόλη Σαφέτ του Ισραήλ. Ο 
γνωστός Χαΐμ Βιτάλ, από τους ιδρυτάς της Kabbalah, είναι μα-
κρινός πρόγονός τους. Πολύ αργότερα, ένας κλάδος της οικογέ-
νειας, εγκαταστάθηκε στην Ιταλία, όπου ίδρυσαν εβραϊκές σχολές 
και επιδόθηκαν στο μυστικισμό (Kabbalah). Ένας άλλος κλάδος 
μετοίκησε στην Κεφαλονιά, στο χωριό Περατάτα. Από τους γε-
νάρχες του κλάδου της Κεφαλονιάς είναι ο Σαμουήλ Βιτάλ, παπ-
πούς του πατρινού εμπόρου Ζαχαρία Μ. Βιτάλ. Γιός του Σαμου-
ήλ και της Ρεγγίνας Βιτάλ, ήταν ο Μάρκος Βιτάλ, ο οποίος, από 
το γάμο του με την Εσθήρ, απέκτησε 4 γιους και 5 θυγατέρες. 
Όλοι γεννήθηκαν στα Περατάτα και ήσαν γυρολόγοι. Περί τα 
τέλη του 19ου αιώνα η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Κέρκυ-
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ρα, όπου ίδρυσαν κατάστημα εμπορίας υφασμάτων. Τη δεκαετία 
1910, μετακόμισαν στην Πάτρα, όπου στις 31 Οκτωβρίου 1912 
απεβίωσε ο Μάρκος Βιτάλ, σε ηλικία 65 ετών. Από τους τέσσερις 
γιους του, απεβίωσε σε ηλικία 20 ετών ο Ηλίας και έζησαν στην 
Πάτρα και δημιούργησαν οικογένειες ο Σαμουήλ, ο Ζαχαρίας και 
ο Ιωσήφ. Μάλιστα ο Σαμουήλ και ο Ιωσήφ έχουν ταφεί, όπως και 
ο πατέρας τους και η μητέρα τους, στο κοιμητήριο της Ισραηλι-
τικής Κοινότητας Πατρών. Η Εσθήρ απεβίωσε τον Ιούλιο 1941, 
ο Σαμουήλ στις 31 Οκτωβρίου 1939 και ο Ιωσήφ στις 9 Μαρτίου 
1965, σε ηλικία 79 ετών.

Ο Ζαχαρίας Μ. Βιτάλ διατηρούσε μεγάλο κατάστημα εμπο-
ρίας υφασμάτων, αρχικά επί της οδού Αγίου Ανδρέου 94 και κατό-
πιν επί της οδού Μαιζώνος και Πατρέως (γωνία), εκεί που κατό-
πιν είχε τα γραφεία της η Υδροηλεκτρική Εταιρεία «Γλαύκος» και 
αργότερα η «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος». Ήταν συνιδιοκτησία 
του με το Μωϋσή Ασσέρ. Στον ά  όροφο ήταν η κατοικία της οικο-
γένειας Βιτάλ. Το υπόγειο χρησιμοποιήθηκε την περίοδο της Κα-
τοχής, ως καταφύγιο και για τη στέγαση των τεχνικών γραφείων 
των τηλεπικοινωνιών. Στο κατάστημα Βιτάλ, εργαζόταν ως εμπο-
ροϋπάλληλος ο Μάρκος Ιακώβ Όσμο, ανεψιός του Ζαχαρία Βι-
τάλ, γιος της αδελφής του Ρεγγίνας, η οποία είχε παντρευτεί τον 
Ιακώβ Όσμο και αδελφός της Αιμιλίας Όσμο συζύγου Εμμανου-
ήλ Βελλέλη. Πριν από τον πόλεμο, ο Βιτάλ μετακόμισε στην Αθή-
να, όπου είχε εργοστάσιο και κατάστημα εμπορίας υφασμάτων.

Στην Αθήνα εξελέγη πρόεδρος της Κοινότητας και συγκα-
ταλέγετο στα επιφανή μέλη της. Περί τα τέλη του 1941 συνελή-
φθη από τη Γκεστάπο, κατόπιν καταγγελίας ότι είχε πει, σε φιλική 
συνομιλία, ότι ο παλαιστινιακός στρατός αριθμούσε 250 Εβραί-
ους αξιωματικούς, κάτι που θεωρήθηκε από τους Ναζί, ως εκδή-
λωση απαράδεκτου θράσους. Αφού παρέμεινε επί μερικές εβδο-
μάδες υπό αυστηρή κράτηση, τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Τον 
Αύγουστο 1942, οι ιταλικές Αρχές, προσποιούμενες ότι θέλουν να 
υποτάξουν την Ισραηλιτική Κοινότητα των Αθηνών στην άμεση 
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αρμοδιότητά τους, κατ’ ουσία όμως επιθυμώντας να την προστα-
τεύσουν, ζήτησαν από το ραββίνο των Αθηνών Ηλία Μπαρτζι-
λάϊ, διά του διοικητή των Καραμπινιέρων, να υποβάλει κατάλο-
γο των πλέον επιφανών Εβραίων, από τους οποίους θα μπορούσε 
να εκλεγεί ένα Κοινοτικό Συμβούλιο. Οι Εβραίοι της Ελλάδας 
εμπιστεύονταν τους Ιταλούς και ο ραββίνος έδωσε στο διοικητή 
έναν κατάλογο που περιείχε τα ονοματεπώνυμα εννέα επιφανών 
Εβραίων, στους οποίους περιλαμβάνετο και ο Ζαχαρίας Βιτάλ. Η 
υπόθεση δεν είχε προς στιγμή συνέχεια, αλλά μεσολάβησε, στις 
22 Σεπτεμβρίου 1942, παραμονή της εορτής του «Κιπούρ», η ανα-
τίναξη των γραφείων της φιλοναζιστικής οργάνωσης Ε.Σ.Π.Ο., 
επί των οδών Πατησίων και Γλάδστωνος, από την Π.Ε.Α.Ν. του 
Κώστα Περρίκου, στην οποία συμμετείχαν και οι συνεργάτες 
του, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Κατεβάτης, Δ. Λόης, Θαν. Σκούρας 
και Ιουλία Μπίμπα και η έκρηξη αποδόθηκε αρχικά στους Εβραί-
ους. Από τις δραστηριότητες της Ε.Σ.Π.Ο. ήταν να ανακαλύπτει 
Εβραίους που κρύβονταν σε σπίτια χριστιανών και να τους πα-
ραδίδει στους Γερμανούς. Σύμφωνα με μαρτυρία νεαρού Εβραί-
ου που συνελήφθη, αλλά κατόρθωσε να αποδράσει, η Ε.Σ.Π.Ο. 
παρέδωσε στους Γερμανούς περίπου 100 Εβραίους (Λάμψα – Σι-
μπή: Η Διάσωση … σ. 278). Επίσης, μέλη της Ε.Σ.Π.Ο., στις 20 
Ιουνίου και στις 24 Ιουλίου 1942, λεηλάτησαν τα γραφεία της 
Κοινότητας και αφαίρεσαν λίστες με ονόματα Εβραίων. Η ίδια 
ομάδα σχεδίαζε να κάψει τη Συναγωγή, στην οδό Μελιδώνη, αλ-
λά οι Ιταλοί έμαθαν το σχέδιό τους και ο συνταγματάρχης Luigi 
Mondini διέταξε τους Καραμπινιέρους να φρουρούν το κτίριο 
(Michael Matsas: The Illusion … σ. 85).

Τη νύχτα του «Κιπούρ», υπό την πίεση των Γερμανών, ο Ιτα-
λός διοικητής των Αθηνών, έδωσε εντολή να συλληφθούν στις 
κατοικίες τους, οι εννέα επιφανείς Εβραίοι που αναγράφονταν 
στον κατάλογο που του είχε δώσει ο ραββίνος, για το σχηματι-
σμό Κοινοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν 
και ο Ζαχαρίας Βιτάλ. Από τις ανακρίσεις που έγιναν, δεν προέ-
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κυψε κάτι εις βάρος τους και μετά από είκοσι ημέρες αφέθηκαν 
ελεύθεροι (Μικ. Μόλχο: ο.π., σσ. 185, 188 και 189).

Ο Ζαχαρίας Βιτάλ και η οικογένειά του, αποτελούμενη από 
το γιο του Ιωακείμ και τις θυγατέρες του Ρεγγίνα και Εσθήρ, με 
το σύζυγό της Ραφαήλ Λεβή και τα παιδιά τους Ρόζα και Ιωσήφ, 
για να προστατευθούν από τους Γερμανούς, έφυγαν από την Αθή-
να και μέσω Πατρών και Πύργου έφθασαν σιδηροδρομικώς στο 
χωριό Λάλα Ηλείας. Εκεί έμειναν, από την άνοιξη 1943 μέχρι την 
Απελευθέρωση, υπό την προστασία και τις φροντίδες της Κων-
σταντίνας Παναγοπούλου, η οποία, στις 4 Νοεμβρίου 1996, ανα-
κηρύχθηκε, για τη βοήθειά της στην οικογένεια Βιτάλ, «ΔΙΚΑΙ-
ΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ».

Τα εγγόνια του Ζαχαρία Βιτάλ, παιδιά του γιού του Ιωακείμ 
(Νούλη), ζουν σήμερα στο Ισραήλ.

Έμποροι υφασμάτων ήσαν και τα αδέλφια του, Σαμουήλ Βι-
τάλ και Ιωσήφ Βιτάλ, οι οποίοι διατηρούσαν μέχρι τον πόλεμο 
καταστήματα εμπορίας υφασμάτων επί των οδών Αγίου Ανδρέ-
ου 131 και Πατρέως 4, αντίστοιχα. Ο Ιωσήφ Βιτάλ απέκτησε τρία 
παιδιά, την Αιμιλία, το Μάρκο και το Βίκτορα. Η κατοικία τους, 
ιδιοκτησίας Ζαχαρία Μ. Βιτάλ, ήταν επί της οδού Πατρέως και 
Κανακάρη (ΝΑ γωνία).

Μετά τον πόλεμο, ο γιος του Ιωσήφ Βιτάλ, Βίκτωρ, ο οποί-
ος μου έδωσε τις πληροφορίες για την οικογένειά του, αρχικά ερ-
γάσθηκε ως ιδιωτικός υπάλληλος και αργότερα άνοιξε συνεται-
ρικό κατάστημα νεωτερισμών στην οδό Αγίου Νικολάου, όπου 
είναι σήμερα η «Γωνία του Βιβλίου», με την επωνυμία «Σαράντης 
και Βιτάλ». Πέντε χρόνια αργότερα έγινε λογιστής στους εργο-
λάβους Δημοσίων Έργων Μαυροειδή και Κωνσταντίνου. Για πο-
λιτικούς λόγους, τον Δεκέμβριο 1967, μετανάστευσε με την οι-
κογένειά του στο St. Paul της πολιτείας Minnesota των Η.Π.Α.

Το 1954 μετανάστευσε στην Αμερική η αδελφή του Αιμιλία, 
η οποία είχε παντρευτεί τον Ναθάν Ασσέρ και απέκτησε δύο παι-
διά, τη Τζούλια και τον Μπαρτζιλάϊ (Λάκη), που ζουν στις Η.Π.Α.
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Ο αδελφός του Μάρκος μετανάστευσε στο Σάο Πάολο της 
Βραζιλίας.

Όπως μου είπε, ο πατέρας του υπηρέτησε 4 χρόνια στον ελ-
ληνικό στρατό, ως υποδεκανέας και ήταν στη μονάδα που απε-
λευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη. Ο αδελφός του Μάρκος, κατά δή-
λωσή του, υπηρέτησε 2 χρόνια τη στρατιωτική του θητεία στο 
ναυτικό και ο ίδιος υπηρέτησε επίσης 2 χρόνια στα τεθωρακισμέ-
να στη Θεσσαλονίκη, με το βαθμό του λοχία.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 οι Ιταλοί συνθηκολόγησαν και πα-
ρέδωσαν τον οπλισμό τους στους Γερμανούς, οι οποίοι, από εκεί-
νη την ημέρα, ανέλαβαν και τυπικά τη στρατιωτική διοίκηση των 
Πατρών. Αρχικά η γερμανική στρατιωτική Διοίκηση των Πατρών, 
υπό τον αντισυνταγματάρχη της μηχανοκίνητης μεραρχίας Νο-
ϋμάϊστερ, επεδίωξε να εξασφαλίσει, με πολιτικότητα, τη συμπά-
θεια των Πατρινών, για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα και να 
βρει πρόθυμους συνεργάτες. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Νοϋμάϊστερ 
εξέδωσε ένα διαλλακτικό διάγγελμα και σε λίγες ημέρες απολύ-
θηκαν σχεδόν όλοι όσοι κρατούνταν σε φυλακές και σε στρα-
τόπεδα, από τους Ιταλούς. Η χαλαρότητα εκείνων των ημερών 
διευκόλυνε τις διάφορες μυστικές οργανώσεις στην Πάτρα, να 
οργανωθούν και να εξοπλισθούν καλύτερα. Όμως τη νύχτα της 
26ης Σεπτεμβρίου, έγιναν από τη Γκεστάπο, οι πρώτες συλλή-
ψεις, οι οποίες αναστάτωσαν την πόλη και έσπειραν αισθήματα 
ανησυχίας, για το τι θα επακολουθούσε. Συνελήφθη ένας πρώ-
ην υπουργός και 25 επίλεκτοι επιστήμονες και μέλη της τοπικής 
κοινωνίας και μόνο 2-3 από τον κατάλογο όσων είχε αποφασισθεί 
η σύλληψη, κατόρθωσαν να διαφύγουν. Οι περιπέτειες που υπέ-
στησαν ήσαν μεγάλες. Μερικοί βασανίστηκαν και κάποιοι πλή-
ρωσαν ακόμα και με τη ζωή τους (Δημητρίου Γ. Λάγαρη: Πέντε 
Χρόνια αίματος, δόξης και σκλαβιάς. Η Πάτρα στον πόλεμο 
και στην κατοχή (Πάτραι, 1946), σσ. 77-91).

Όπως με πληροφόρησε ο Βίκτορ Βιτάλ, η οικογένειά του και 
η οικογένεια της αδελφής του Αιμιλίας Βιτάλ-Ασσέρ, έφυγαν από 
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την Πάτρα, την επομένη ημέρα της συνθηκολόγησης των Ιταλών 
και αρχικά πήγαν στο χωριό Βαλατούνα ή Πετρωτό, όπου έμει-
ναν επί ένα μήνα, σ’ ένα υπόγειο, μαζί με δύο γίδες. Κατόπιν πή-
γαν στο χωριό Μπαρδικώστα ή Κρυσταλόβρυση, όπου έμειναν 
μέχρι την Απελευθέρωση, στο σπίτι του Ανδρέα Παπαδόπου-
λου. Όλοι στο Μπαρδικώστα γνώριζαν ότι ήσαν Εβραίοι και τους 
προφύλαξαν και τους προστάτευσαν. Προσπαθώντας να αποφύ-
γουν τα ναζιστικά αποσπάσματα, όταν έρχονταν στο χωριό, πέ-
ρασαν στην Τοπόλοβα, το Μίταλι, τα Κατσαϊτέϊκα μέχρι τα Δεμέ-
στιχα. Παντού όπου πήγαιναν, όπως μου είπε, οι κάτοικοι ήξεραν 
ότι ήσαν Εβραίοι και τους συμπαραστέκονταν (The Levi Vital 
Families & related – Family Tree for Levis, Levi, Vital, Levy – 
http://www.tribalpages. com/family – tree/levital # LEVIS_).

Οικογένεια Ραφαήλ Ι. Ιωχανά

Σ υνεταίρος του Ζαχαρία Βιτάλ, που διατηρούσε μεγάλο κα-
τάστημα εμπορίας υφασμάτων στη διασταύρωση των οδών 

Μαιζώνος και Πατρέως (ΝΔ γωνία), ήταν ο Ραφαήλ Ι. Ιωχανάς 
(Ζαχαρένιος), αδελφός του Δανιήλ (Νταν) Ιωχανά, με καταγω-
γή από την Άρτα, ο οποίος ήλθε στην Πάτρα το 1920, όπου και 
πέθανε στις 2 Απριλίου 1935. Παντρεύτηκε την Εσθήρ Ιωχανά, 
από την Άρτα και απέκτησαν εννέα παιδιά. Τις Σεραφίνα (Φινέ-
τα) και Κλειώ, που παντρεύτηκαν δύο αδέλφια Κοέν στην Κέρκυ-
ρα. Συνελήφθησαν και οι δύο οικογένειες (γονείς και παιδιά) από 
τους Γερμανούς και οδηγήθηκαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, 
όπου και πέθαναν (†1944). Τη Ματίλντα (Τιτίνα), που παντρεύ-
τηκε το 1947 στα Γιάννενα τον Σαμουήλ Μάτσα, από τα Γιάννε-
να και απέκτησαν δύο γιους, τον Ηλία και τον Ραφαήλ, που ζουν 
στην Αθήνα. Ο Ηλίας Σαμουήλ Μάτσας μου έδωσε πολλές πλη-
ροφορίες για τις εβραϊκές οικογένειες των Πατρών. Την Άννα που 
παντρεύτηκε το 1946 έναν Εβραίο Αυστριακό, ο οποίος ήταν στην 
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Πάτρα με την Αγγλική Αποστολή, τον Ernest Hirsh. Την Αιμιλία 
(Μιλιά), άγαμη. Τον Ιωσήφ (Πέπο), που όπως μου είπε ο ανηψιός 
του (Ηλίας Μάτσας), σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των βομβαρ-
δισμών, αλλά το όνομά του δεν περιέχεται στον κατάλογο των νε-
κρών της ημέρας εκείνης, ούτε βρήκα ληξιαρχική πράξη θανάτου 
του στα ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Πατρέων, ούτε φέρεται να 
ετάφη στο εβραϊκό κοιμητήριο των Πατρών. Τον Ιωχανά Ιωχανά, 
ο οποίος, για να γλυτώσει από τους Ναζί, έφυγε από την Πάτρα 
και με ψεύτικα στοιχεία, πήγε στην Αθήνα και εργαζόταν στη φα-
νελλοποιία Αναστασόπουλου, όπου κάποιος τον αναγνώρισε και 
τον κατέδωσε. Συνελήφθη από τους Ναζί και πέθανε σε στρατό-
πεδο συγκέντρωσης. Τον Σαλώμ (Σόλων ή Σαλούκας), ο οποίος 
διατηρούσε μέχρι το θάνατό του, σε ηλικία 33 ετών (10 Οκτωβρί-
ου 1954), εμπορικό κατάστημα επί της οδού Γεροκωστοπούλου 20, 
πιο κάτω από το φαρμακείο Κουρλαμπά. (Απέναντι, στον αριθ-
μό 19 της οδού Γεροκωστοπούλου, ήταν το εμπορικό κατάστη-
μα των ξαδελφών του Σόλωνα και Μωϋσή Νταν Ιωχανά και λίγο 
πιο κάτω ήταν το εμπορικό κατάστημα του πατέρα μου). Και τον 
Ηλία, ο οποίος ζούσε στην Πάτρα, περίπου μέχρι το 1946 και με-
τοίκησε μαζί με την αδελφή του Αιμιλία στο Ισραήλ, όπου ανατι-
νάχθηκε από νάρκη σε κιμπούτς, το Μάιο 1948. Στην κατοχή, για 
να σωθούν από τους Ναζί, η Εσθήρ και τα παιδιά της Τιτίνα, Άν-
να, Αιμιλία, Σαλώμ και Ηλίας, έφυγαν από την Πάτρα και ζούσαν 
με πλαστές ταυτότητες στη Γλυφάδα Αττικής.

Η ιστορία των θυγατέρων της Εσθήρ Ιωχανά, Σεραφίνας 
(Φινέτας) συζύγου Μεναχέμ Κοέν και Κλειούς συζύγου Ματα-
θία Κοέν και των οικογενειών τους, που κατέληξαν σε στρατό-
πεδο συγκέντρωσης, είναι από τις πιο τραγικές. Συνελήφθησαν 
όλοι στην Κέρκυρα, μαζί και η πεθερά τους και όπως οι περισ-
σότεροι από τους Εβραίους της Κέρκυρας, μεταφέρθηκαν από 
τους Ναζί στην Πάτρα, όπου τους κράτησαν για λίγες μέρες σ’ 
ένα κτίριο, απέναντι από τη Γερμανική Ναυτική Διοίκηση. Ένας 
Έλληνας, μέλος των Ταγμάτων Ασφαλείας, που είχε πρόσβαση 
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στο κτίριο όπου τους κρατούσαν, αναγνώρισε τη Σεραφίνα και 
την Κλειώ και θυμήθηκε ότι ήσαν θυγατέρες του ευεργέτη του 
Ραφαήλ Ιωχανά. Τις πλησίασε και τους πρότεινε να τις βοηθήσει 
να δραπετεύσουν με τις οικογένειές τους, αλλά τους είπε ότι δεν 
μπορούσε να βοηθήσει και την πεθερά τους, να φύγει κι αυτή. Η 
Σεραφίνα και η Κλειώ απέρριψαν την πρότασή του, διότι δεν ήθε-
λαν να αφήσουν μόνη την πεθερά τους Διαμαντούλα Κοέν, ηλι-
κίας 80 ετών και κατέληξαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου 
και εξοντώθηκαν. Οι Μεναχέμ και Ματαθίας Κοέν μεταφέρθηκαν 
σε στρατόπεδο εργασίας, αλλά όταν έμαθαν τι συνέβη στις οικο-
γένειές τους, αυτοκτόνησαν, πέφτοντας μαζί στον ηλεκτροφόρο 
φράχτη (Michael Matsas: The Illusion … σ. 195).

Ο Ραφαήλ Ι. Ιωχανάς, γνωστός ως Ζαχαρένιος, συνέστη-
σε στην Άρτα, μαζί με άλλους ομοθρήσκους του, το 1913, μία με-
γάλη ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Ιωχανάς – Χατζής – 
Γκανής και Συντροφία», η οποία διαλύθηκε το 1920 και ο Ιωχανάς 
εγκαταστάθηκε στην Πάτρα. Έχει μείνει ιστορικό ένα περιστατι-
κό το οποίο ζημίωσε πάρα πολύ την εταιρεία τους. Ένα πλοίο που 
μετέφερε καλτσονήματα από την Πάτρα και ήταν ανασφάλιστο, 
ναυάγησε. Το εμπόρευμα μεταφέρθηκε στην Άρτα και με τη βο-
ήθεια ειδικών μηχανών, που χρησιμοποιούνταν την εποχή εκεί-
νη για την έκδοση αντιγράφων (κόπιες), κατάφεραν να «τραβή-
ξουν» το νερό από τα νήματα (Κων. Α. Τσιλιγιάννη: Η Εβραϊκή 
Κοινότητα … σ. 148).

Οικογένεια Ισαάκ Ιωχανά Ιωχανά

Σ υγγενής του Ραφαήλ (Ζαχαρένιου) Ιωχανά, ήταν ο Ισαάκ Ι. 
Ιωχανάς (Ζακίνος), ο οποίος διατηρούσε εμπορικό κατάστη-

μα επί της οδού Μαιζώνος 125, κοντά στην πλατεία Γεωργίου Α΄ 
(οικία Χαραλαμπόπουλου–πλησίον καφενείου Κουτρουμπάνου), 
με υφάσματα και μετά τον πόλεμο και με φωτογραφικά φιλμ, ακτι-
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νογραφικές πλάκες και χαρτιά εκτύπωσης φωτογραφιών. Στο πί-
σω μέρος του καταστήματος υπήρχε βοηθητικός χώρος, τον οποίο 
χρησιμοποιούσε ως εμφανιστήριο φωτογραφιών. Η κατοικία του 
ήταν επί της οδού Παναχαϊκού 52. Από τον πρώτο γάμο του με την 
Εσθήρ (Αστρέα) Ιωχανά, που πέθανε τον Φεβρουάριο 1945, απέ-
κτησε δύο γιους τον Ιωσήφ (Πέπο) και τον Τσαντίκ (Τσαντίκο) και 
δύο θυγατέρες τη Σεραφίνα (Φίνα) και την Καλομοίρα (Τόβα). Ο 
Τσαντίκος (†2010) και η Τόβα μετανάστευσαν στο Τελ Αβίβ, όπου 
και έζησαν μέχρι το θάνατό τους. Η Φίνα παντρεύτηκε τον Ζοζέφ 
Αμαρίλιο και έζησε στη Θεσσαλονίκη (†2012) και ο Πέπος εγκατα-
στάθηκε το 1956 στην Αμερική (Βαλτιμόρη). Η σύζυγός του Σου-
λαμήθ το γένος Ισαάκ Μάτσα, μου έδωσε πολλές πληροφορίες 
για τις εβραϊκές οικογένειες των Πατρών. Ο Τσαντίκος και ο Πέ-
πος ήσαν πολύ γνωστοί στην τοπική κοινωνία και μάλιστα ο δεύ-
τερος ήταν και μέλος του «Ορειβατικού». Από το δελτίο του, που 
σώζεται στο αρχείο του «Ορειβατικού», προκύπτει ότι συμμετείχε 
από 10.10.1954 μέχρι 14.1.1956, σε 11 αναβάσεις. Ο Πέπος ήταν 
τολμηρός και ριψοκίνδυνος και κατά τη διάρκεια της αυτοεξορί-
ας της οικογένειάς του, πήγε τέσσερες φορές στην Πάτρα, χωρίς 
ταυτότητα, για να διασκεδάσει, συνελήφθη, αλλά κατόρθωσε να 
γλιτώσει. Το 1946 κατατάχθηκε εθελοντής στη βρεταννική αερο-
πορία και πήγε στη Μ. Ανατολή. Για τον Τσαντίκο υπάρχει η πλη-
ροφορία ότι εντάχθηκε στον Ε.Λ.Α.Σ. Και αυτός πήγε από τον 
τόπο της αυτοεξορίας τους, στην Πάτρα, για να διασκεδάσει και 
συνελήφθη από τους Γερμανούς. Η είδηση της σύλληψής του έγι-
νε ευρέως γνωστή και αναγκάστηκε η μητέρα του να μπει κρυφά 
στην πόλη, ντυμένη χωρική και με τη μεσολάβηση ενός γείτονά 
τους, που είχε διασυνδέσεις με τους Γερμανούς, κατόρθωσε να τον 
απελευθερώσει, δωροδοκώντας με 25 χρυσές λίρες και ένα διαμα-
ντένιο δαχτυλίδι (Michael Matsas: The Illusion … σσ. 189-190).

Από το δεύτερο γάμο του με τη Φουρτουνή Κοφινά από τα 
Γιάννενα, ο Ισαάκ Ιωχανάς απέκτησε ένα γιο τον Ιωχανά (Νού-
λη) Ιωχανά, ο οποίος ζει στην Αθήνα. Η Φουρτουνή Κοφινά συ-
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νελήφθη από τους Γερμανούς στα Γιάννενα, μαζί με τον ά σύ-
ζυγό της και τα παιδιά τους και μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδο 
συγκέντρωσης, όπου εξοντώθηκαν ο σύζυγος και τα παιδιά, ενώ 
η ίδια γλίτωσε.

Ο Ισαάκ Ιωχανάς ήταν ο τελευταίος πρόεδρος της Ισραηλι-
τικής Κοινότητας Πατρών και μετά το θάνατο του ραββίνου Σα-
μουήλ Αλμπάλα, εκτελούσε και χρέη ραββίνου. Ήταν μέλος του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και από το 1929, μέλος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πατρών. Όταν, με-
τά την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, βομβαρδίστηκε η 
Πάτρα, η οικογένεια Ισαάκ Ιωχανά πήγε προσωρινά στο Μιντι-
λόγλι, έξω από την πόλη, για να σωθούν και επέστρεψαν όταν 
σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί. Για να γλιτώσουν από τους Ναζί, 
έφυγαν, όπως σχεδόν όλοι οι Εβραίοι και πήγαν αρχικά στο χω-
ριό Σούλι (ΝΑ των Πατρών, υψ. 552 μ.), κατόπιν στου Μοίρα, επί 
του Παναχαϊκού (υψ. 861 μ.) και τέλος εγκαταστάθηκαν στη Ζου-
μπάτα, κοντά στην κορυφή του Παναχαϊκού. Ένα μέρος από τα 
εμπορεύματα (υφάσματα) του καταστήματός του, το φύλαξε στο 
υπόγειο του επί της οδού Καποδιστρίου 90 σπιτιού του, ο ποτο-
ποιός Σαράντης Αθαν. Παρπαρούσης. Οι αυλές τους γειτόνευ-
αν και συνδέονταν με στενή φιλία. Ο Παρπαρούσης έκρυψε στο 
ίδιο υπόγειο, μαζί με τα υφάσματα και ένα μπαούλο που του είχε 
δώσει ο Ιωχανάς, με λατρευτικά σκεύη (επτάφωτη λυχνία κ.λπ.) 
και εβραϊκά θρησκευτικά βιβλία. Από καθαρή τύχη, γλίτωσε από 
τους Ναζί, διότι σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, δεν κατάλα-
βαν ότι υπήρχε και υπόγειο και δεν το έψαξαν. Ο ίδιος (Παρπα-
ρούσης) τον βοήθησε να φύγει για να γλιτώσει και τον οδήγησε 
έξω από την πόλη. Από τον τόπο της αυτοεξορίας του, ο Ιωχα-
νάς έστελνε διάφορους, που τον προμήθευαν είδη αναγκαία για 
τη συντήρησή τους και έπαιρναν το αντίτιμο, συνήθως σε είδος, 
από τα αποθηκευμένα εμπορεύματά του, από τον Παρπαρούση. 
Μετά την Απελευθέρωση, ο Ιωχανάς επέστρεψε στην Πάτρα και 
ο Παρπαρούσης του παρέδωσε ό,τι είχε απομείνει από τα εμπο-
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ρεύματα και το μπαούλο με το περιεχόμενό του και όπως μου εί-
πε ο γιος του (Ιωχανά), δεν έλειπε τίποτα. Το κατάστημά του, επί 
της οδού Μαιζώνος 125, που ήταν από τα μεγαλύτερα καταστή-
ματα εμπορίας υφασμάτων στην Πάτρα, λεηλατήθηκε από τους 
Γερμανούς, αφαιρέθηκαν τα εμπορεύματα και τα ράφια και με-
τατράπηκε σε αποθήκη με πατάτες. Επίσης λεηλατήθηκε και το 
σπίτι τους, στο οποίο, όταν επέστρεψαν, βρήκαν να κατοικεί, κα-
τά ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, ένας αξιωματικός της χωροφυλα-
κής με την οικογένειά του και με πολλές δυσκολίες κατάφεραν να 
τον αποβάλουν και να επανακτήσουν τη νομή του. Σύμφωνα με 
μαρτυρία της Φίνας Ιωχανά – Αμαρίλιο, σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στη Ρένα Μόλχο, ο πατέρας της είχε δώσει 3-4 δέματα 
με υφάσματα σε κάποιο χριστιανό συνάδελφό του στην Πάτρα, 
προς φύλαξη και αυτός, όταν του τα ζήτησε, μετά την Απελευ-
θέρωση, δικαιολογήθηκε ότι τα κατέσχεσαν οι Γερμανοί και δεν 
του τα απέδωσε. Με την επιστροφή της οικογένειας στην Πάτρα, 
ο Ισαάκ Ιωχανάς έκανε νέο επαγγελματικό ξεκίνημα, διότι ό,τι 
είχε αποκτήσει μέχρι τότε, χάθηκε. Το νέο κατάστημά του λει-
τούργησε μέχρι το 1967, οπότε μετέφερε το υπόλοιπο εμπόρευ-
μα στο ισόγειο της Συναγωγής, προς εκποίηση, εν όψει συνταξι-
οδότησής του. Πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου 1968.

Η Σεραφίνα (Φίνα) Ισαάκ (Ζακίνου) Ιωχανά σύζυγος Ζοζέφ 
Αμαρίλιο, παραχώρησε, το Σάββατο 16 Μαρτίου 1996, στη Ρένα 
Μόλχο, στη Θεσσαλονίκη όπου κατοικούσε, μία συνέντευξη με 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη ζωή των Εβραίων στην Πά-
τρα πριν, κατά και μετά τον πόλεμο. Γεννήθηκε στην Πάτρα, στις 
6 Δεκεμβρίου 1931 και όπως είπε, ζούσαν πολύ καλά στην Πά-
τρα, οι σχέσεις τους με τους Χριστιανούς ήσαν πολύ καλές, δεν 
υπήρχαν διαφορές ή αντιπαραθέσεις και είχαν αναπτυχθεί μεταξύ 
τους στενές φιλικές σχέσεις. Κάποιες μεμονωμένες αντισημιτικές 
εκδηλώσεις, τις χαρακτήρισε αμελητέες. Πριν τον πόλεμο ζού-
σαν στην Πάτρα 40 εβραϊκές οικογένειες, οι οποίες τηρούσαν τις 
θρησκευτικές παραδόσεις, ιδίως την αργία του Σαββάτου και γι’ 
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αυτό ετοίμαζαν το φαγητό από την Παρασκευή, για να μην ανά-
ψουν φωτιά το Σάββατο. Συμμετείχαν με κατάνυξη στις διάφορες 
εβραϊκές θρησκευτικές εορτές, τις οποίες γιόρταζαν οικογενει-
ακά, με προσήλωση στις παραδόσεις. Οι περισσότερες εβραϊκές 
οικογένειες ήσαν συγγενείς και στις γιορτές συγκεντρώνονταν 
πότε στο ένα σπίτι, πότε στο άλλο. Για την περιπέτεια που έζη-
σε μαζί με την οικογένειά της, προκειμένου να γλιτώσουν από 
τους Ναζί, είπε ότι αρχικά πήγαν στο χωριό Μοίρα, όπου έμει-
ναν μερικούς μήνες και για να φτάσουν εκεί, έκαναν 6 ώρες με 
μουλάρια. Στου Μοίρα είχαν καταφύγει και άλλες 7 εβραϊκές οι-
κογένειες, που ήσαν συγγενείς μεταξύ τους. Τα τιμαλφή της οι-
κογένειας, δηλαδή κοσμήματα, λίρες κ.λπ., τα έραψε η μητέρα 
της στη ζώνη της και τα διέθεσαν για να μπορέσουν να επιβιώ-
σουν, δηλαδή για διατροφή κ.λπ. Μετά έφυγαν από του Μοίρα 
και αφού κάλυψαν μία διαδρομή 6 ωρών, με μουλάρια, έφτασαν 
στη Ζουμπάτα, όπου έμειναν μέχρι την Απελευθέρωση, στο κε-
λάρι του σπιτιού του προέδρου της Κοινότητας, το οποίο δεν εί-
χε τζάμια. Τα παιδιά κοιμόντουσαν στα αμπάρια, που έβαζαν το 
σιτάρι και οι γονείς στο δάπεδο. Γενικά η ζωή τους εκεί ήταν πο-
λύ δύσκολη και με πολλές ελλείψεις. Η Ζουμπάτα, όπως και του 
Μοίρα, βρίσκονταν σε περιοχή που ήλεγχε ο Ε.Λ.Α.Σ., όμως για 
του Μοίρα υπήρχε δρόμος και οι Γερμανοί είχαν κάνει κατά και-
ρούς, εφόδους. Ενώ για τη Ζουμπάτα, που είχε μόνο 7 σπίτια, δεν 
υπήρχε δρόμος και για να φθάσει κανείς εκεί, έπρεπε να περάσει 
από δύσβατα μονοπάτια. Στην αρχή, οι κάτοικοι της Ζουμπάτα, 
δεν γνώριζαν ότι ήσαν Εβραίοι, το έμαθαν όμως αργότερα και 
σύμφωνα με όσα είπε η Φίνα Ιωχανά-Αμαρίλιο, δυσαρεστήθη-
καν, προφανώς διότι δεν τους εμπιστεύθηκαν και δεν τους το εί-
παν από την αρχή. Η ζωή τους εκεί ήταν πολύ δύσκολη, τα βρά-
δια μαζευόντουσαν στο σπίτι τους διάφοροι κάτοικοι του χωριού 
και συζητούσαν με τον πατέρα της ή τους διάβαζε εφημερίδες. Τα 
αδέλφια της, όπως είπε, πήγαιναν και σε γειτονικά χωριά, για να 
συναντήσουν συγγενείς τους, που κρυβόντουσαν εκεί, ενώ η ψυ-
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χαγωγία των γυναικών ήταν να επισκέπτονται άλλα σπίτια στη 
Ζουμπάτα, όπου είχαν γνωριστεί με όλους τους κατοίκους. Την 
ημέρα του Γιόμ Κιπούρ το 1943, πολλοί Εβραίοι από τα γύρω χω-
ριά, πήγαν στο σπίτι τους στου Μοίρα, για την παραδοσιακή λει-
τουργία. Μερικοί περπάτησαν δέκα ώρες για να φτάσουν. Κάθε 
φορά που ενημερώνονταν ότι πλησίαζαν στην περιοχή γερμανι-
κές μονάδες, οι άνδρες έφευγαν και κρυβόντουσαν, ενώ οι γυ-
ναίκες, ντυμένες με ρούχα του χωριού, έμεναν πίσω. Το Δεκέμ-
βριο 1943, κατά τη διάρκεια γερμανικής εφόδου, έφυγαν από το 
χωριό και πήγαν στο Μάζι, όπου βρήκαν καταφύγιο σε μία εκ-
κλησία. Ήσαν εννέα Εβραίοι άνδρες και ένας ιερέας. Χιόνιζε και 
έκανε τρομερό κρύο. Ο ιερέας άναψε φωτιά και χρησιμοποίησε 
για καυσόξυλα, έπιπλα της εκκλησίας, κατά τις δύο μέρες και νύ-
χτες που έμειναν εκεί (Michael Matsas: The Illusion … σ. 188).

Οικογένεια Ραφαήλ Μωϋσή

Σ του Μοίρα, μεταξύ των άλλων εβραϊκών οικογενειών, ήταν 
και η οικογένεια Μίμη ή Αβραάμ Ραφαήλ Ραφαήλ ή Μωϋσή, 

του οποίου η σύζυγος Σιώνα, ήταν αδελφή της Εσθήρ (Αστρέα) 
Ιωχανά, μητέρας της Φίνα Ιωχανά – Αμαρίλιο. Η οικογένεια Μω-
ϋσή, όπως και οι άλλες εβραϊκές οικογένειες, κρυβόταν στου Μοί-
ρα και η Σιώνα, που ήταν έγκυος, παρά τις αντιρρήσεις των συγ-
γενών της, ήλθε στην Πάτρα, μαζί με το σύζυγό της και την 3 ετών 
κόρη τους Λουίζα, για να γεννήσει στο νοσοκομείο. Στις 18 Μαρ-
τίου 1944 γέννησε και μετά από μερικές ημέρες γύρισε στο σπίτι 
τους, επί της οδού Παναχαϊκού 40, όπου τη συνέλαβαν οι Γερμα-
νοί, μαζί με το σύζυγό της, την 3χρονη κόρη τους και το νεογέν-
νητο. Όλοι οδηγήθηκαν στο Άουσβιτς, με τη γνωστή κατάληξη.

Την ίδια τύχη είχε και ο άγαμος αδελφός του Μίμη Μωϋσή, 
Σολομών ή Μάκης Ραφαήλ ή Μωϋσής, ο οποίος επίσης μεταφέρ-
θηκε στο Άουσβιτς, όπου θανατώθηκε τον Ιούλιο 1944.
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Με την υπ’ αριθ. 9539/46 απόφαση του Δικαστηρίου των 
εν Αθήναις Πρωτοδικών, αναγνωρίσθηκε δικαστικά ότι οι αδελ-
φοί Μίμης και Σολομών Ραφαήλ ή Μωϋσή απεβίωσαν στο Άου-
σβιτς, κατά τα μέσα Ιουλίου 1944 και η Σιώνα Ραφαήλ ή Μωϋσή 
και η θυγατέρα τους Λουίζα, απεβίωσαν στο ίδιο στρατόπεδο, 
στις 12 Απριλίου 1944.

Οικογένεια Σαμουήλ Αλμπάλα

Η οικογένεια Σαμουήλ και Άστρω Αλμπάλα αποτελείτο από 
τους γονείς, δύο ενήλικα παιδιά, τη Βικτωρία και τον Πέπο, 

οι οποίοι μετά τον πόλεμο εγκαταστάθηκαν στο Ισραήλ και την 
Τούλα (7 ετών) και το Μωϋσή (2 μηνών τον Οκτώβριο 1943). Πα-
ρότι οι περισσότεροι Εβραίοι των Πατρών έφυγαν από την πόλη 
και πήγαν σε κοντινά χωριά, η οικογένεια Αλμπάλα έμεινε και μά-
λιστα έδωσαν στους Γερμανούς τη διεύθυνση της κατοικίας τους, 
αλλά δεν συνέχισαν να μένουν εκεί. Αρχικά φιλοξενήθηκαν σ’ 
ένα φιλικό τους σπίτι και μετά τη Διαταγή των Ναζί, ότι θα τιμω-
ρούνται αυστηρά όσοι βοηθούν Εβραίους να κρυφτούν, οι φίλοι 
τους, φοβούμενοι, τους είπαν να φύγουν και πήγαν σ’ ένα διαμέ-
ρισμα που στεγαζόταν το γραφείο αντιπροσωπειών του Αλμπά-
λα. Οι Γερμανοί τους αναζήτησαν στην κατοικία τους, σπάζοντας 
την πόρτα της, αλλά δεν τους βρήκαν και η οικογένεια, ντυμένη 
με ρούχα όπως αυτά που φορούσαν οι χωρικοί, εγκατέλειψε την 
πόλη, ανά δύο. Συναντήθηκαν σ’ ένα κοντινό χωριό και συνέχισαν 
και έφθασαν σε μία περιοχή που υπήρχαν δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ., 
οι οποίοι τους βοήθησαν να βρουν καταφύγιο σ’ ένα σπίτι, κοντά 
στην κορυφή ενός χιονισμένου βουνού. Μετά την Απελευθέρωση 
επέστρεψαν στην Πάτρα και πήγαν στο σπίτι τους, στο οποίο κα-
τοικούσε μία γυναίκα, όπου διαπίστωσαν ότι τα έπιπλα ήσαν άθι-
κτα και είχαν αφαιρεθεί μόνο μερικά μικρά αντικείμενα (Michael 
Matsas: The Illusion … σσ. 191-192).
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Οικογένεια Δανιήλ Ιωχανά

Ε κτός από τις οικογένειες Ιωχανά, που αναφέραμε, υπήρχε 
και η οικογένεια του Δανιήλ (Νταν) Ιωχανά, ο οποίος ήλ-

θε στην Πάτρα από την Άρτα, πριν από τον πόλεμο. Από το γά-
μο του με τη Σαρίνα (Σάρα) απέκτησε επτά παιδιά. Τους Ιωχανά, 
Σόλωνα και Μωϋσή και τις Ρεββέκα, Χάϊδω, Ραχήλ και Αστρέα. 
Για να γλιτώσουν από τους Γερμανούς, η οικογένεια χωρίστηκε. 
Η μητέρα (Σαρίνα) με τους γιους της Ιωχανά και Σόλωνα, πή-
γαν στον Κάλανο Φαρρών. Ο πατέρας (Νταν) με τις θυγατέρες 
του Ρεββέκα και Χάϊδω και το Μωϋσή (Σάκη), πήγαν στην Αθή-
να, όπου, έμποροι με τους οποίους συνεργαζόταν ο Νταν, τους 
έκρυψαν σε διάφορα σπίτια, μέχρι την Απελευθέρωση, που γύ-
ρισαν στην Πάτρα. Είχαν ελληνικές ταυτότητες, που τις προμη-
θεύτηκαν στην Πάτρα και χρησιμοποιούσαν ελληνικά ονόματα. 
Κρύφτηκαν σ’ ένα σπίτι στην περιοχή του Θησείου. Η μόνη απώ-
λεια που είχε η οικογένεια ήταν η αδελφή τους Αστρέα, που ήταν 
παντρεμένη στην Άρτα, με τον ομοεθνή της Σαμπά και συνελή-
φθησαν όλοι, δηλαδή και το ζεύγος και τα παιδιά τους και δεν 
επέστρεψαν. Η Ρεββέκα παντρεύτηκε το Λάζαρο Ελιέζερ (Αθή-
να), η Χάϊδω τον Ιωσήφ (Πέπο) Μωϋσή και η Ραχήλ τον Ισαάκ 
Μάτσα, που διατηρούσε κατάστημα εμπορίας υφασμάτων στην 
Πάτρα (Ερμού και Κορίνθου). Ο Σόλων Ιωχανάς, από το γάμο 
του με την Υβόννη, απέκτησε δύο θυγατέρες και επίσης δύο θυ-
γατέρες απέκτησε ο Μωϋσής (Σάκης) Ιωχανάς, από το γάμο του 
με τη Ζήνα, το γένος Σαμπεθάϊ Ιωσήφ, από τα Τρίκαλα. Τα δύο 
αδέλφια (Σόλων και Μωϋσής) διατηρούσαν εμπορικό κατάστη-
μα υφασμάτων επί της οδού Γεροκωστοπούλου 19, στην Πάτρα. 
Ο αδελφός τους Ιωχανάς Ιωχανάς έχασε τη ζωή του σε αυτοκι-
νητιστικό ατύχημα στην Αθήνα το 1954.
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Οικογένεια Ιωσήφ Μωϋσή

Έ νας άλλος Εβραίος, που διατηρούσε κατάστημα εμπορίας 
υφασμάτων επί της οδού Ρήγα Φερραίου 104, ήταν ο Πέπος 

(Ιωσήφ) Μωϋσής, από την Πρέβεζα, ο οποίος, από το γάμο του με 
τη Χάϊδω κόρη του Δανιήλ (Νταν) Ιωχανά, απέκτησε δύο θυγατέ-
ρες, τη Ρούλα σύζυγο Γκιούλη Νάκου, που ζει στην Αθήνα και τη 
Νίνα σύζυγο Ζακίνου Μάτσα, που ζει στη Θεσσαλονίκη. Αργότε-
ρα, ο Πέπος Μωϋσής συνεταιρίστηκε με τα αδέλφια της συζύγου 
του Σόλωνα και Μωϋσή (Σάκη) Ιωχανά (κουνιάδους) και διατη-
ρούσαν, μέχρι τον Αύγουστο 1985, κατάστημα εμπορίας υφασμά-
των, επί της οδού Ερμού 44.

Οικογένεια Μάρκου Νασαχών

Κ ατάστημα εμπορίας υφασμάτων διατηρούσε και ένας άλ-
λος Εβραίος, ο Μάρκος Ισραήλ Νασαχών, στη διασταύρω-

ση 25ης Μαρτίου (πρώην Αγ. Γεωργίου) και Δημ. Γούναρη (οικία 
Ράγκου) (ημιϋπόγειο), ο οποίος κατοικούσε στην οδό Χαραλά-
μπη 53.

Οικογένεια Ισαάκ Μπαρούχ

Σ τους Εβραίους των Πατρών που κατάγονταν από την Άρ-
τα, περιλαμβάνεται και η οικογένεια Μπαρούχ ή Βαρούχ, η 

οποία μετοίκησε στην Πάτρα το 1926, μετά το θάνατο του Ισα-
άκ Βαρούχ (1880-1926). Ο Ισαάκ Βαρούχ διατηρούσε στην Άρ-
τα κατάστημα πώλησης ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων και 
από το γάμο του με την Άστρο ή Αστρούλα, απέκτησε δύο γιους 
και τρεις κόρες, τον Σαμπετάϊ ή Σαμπίνο (1900-1980), τον Ηλία, 
την Άννα, την Εσθήρ και τη Μπερλίνα ή Μπέττυ. Οι Σαμπίνος και 
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Ηλίας Βαρούχ άνοιξαν στην Πάτρα δύο καταστήματα χοντρικής 
και λιανικής πώλησης ετοίμων ενδυμάτων, το ένα επί της οδού 
Κορίνθου 270 και Βότση (ιδιοκτησία Αιμιλίας συζ. Μωϋσή Ασ-
σέρ, θυγατέρας Μάρκου Βιτάλ, κατόπιν Παπαδημητρίου και σή-
μερα πολυκατοικία), όπου προηγουμένως ήταν υποκατάστημα 
του Αθηναίου εμπόρου υφασμάτων Μωϋσή Ασσέρ και το άλλο 
λίγο πιο πέρα. Ο Ηλίας Βαρούχ ήταν άγαμος, ενώ ο αδελφός του 
Σαμπίνος παντρεύτηκε στην Πάτρα τη Ραχήλ Ζαδίκ, Εβραία από 
την Κέρκυρα, η οποία πέθανε το 1936. Απέκτησαν τρία παιδιά, το 
Δαυίδ, που ζει στην Αμερική, από τον οποίο έλαβα τις πληροφο-
ρίες για την οικογένειά του, τον Ισαάκ, ο οποίος πέθανε το 1997 
και την Αστρούλα, που πέθανε το 2012.

Η Άννα παντρεύτηκε τον Ιακώβ Δαυΐδ Ζαδίκ, με καταγωγή 
από την Κέρκυρα, αδελφό της Ραχήλ Ζαδίκ, ο οποίος ήταν έμπο-
ρος υφασμάτων και διατηρούσε κατάστημα στην Πάτρα κοντά 
στα Ψηλαλώνια. Συνελήφθησαν από τους Γερμανούς και θανα-
τώθηκαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Απότο γάμο τους, δεν 
απέκτησαν παιδιά.

Η Εσθήρ παντρεύτηκε τον ομοεθνή της Ιακώβ Γκαμπάϊ, 
από την Άρτα και έζησαν στα Γιάννενα, όπου ο Γκαμπάϊ είχε πι-
λοποιίο.

Απέναντι από την κατοικία της οικογένειας Βαρούχ, επί 
της οδού Κορίνθου, κοντά στην οδό Γεωργ. Ολυμπίου, υπήρχε 
ένα σπίτι, που κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, επιτά-
χθηκε, για να μένουν εκεί Γερμανοί αξιωματικοί. Επειδή οι φήμες 
για διώξεις των Εβραίων εντείνονταν, τον Αύγουστο 1943, η οι-
κογένεια Βαρούχ, όπως και άλλες εβραϊκές οικογένειες των Πα-
τρών, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότη-
τας Ισαάκ Μάτσα, ότι έπρεπε να απομακρυνθούν από την πόλη, 
διότι οι Γερμανοί θα τους συνελάμβαναν και θα τους μετέφεραν 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τους συνέστησε δε, να μην ανα-
κοινώσουν σε κανέναν, την τοποθεσία που θα κρυφτούν. Περί 
τα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου 1943, αποφάσισαν να 
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φύγουν και εγκατέλειψαν το σπίτι τους και το κατάστημά τους. 
Έφυγαν από το σπίτι τους με πολλές προφυλάξεις, για να μην κι-
νήσουν υποψίες και αρχικά φιλοξενήθηκαν, για ένα βράδυ, στο 
υπόγειο του σπιτιού των αδελφών Γεωργίας, Βάσως, Ασπασίας 
(Σίας) και Ανθής Πολυμέρη, επί της οδού Κουμανιώτη 18 στην 
Πάτρα. Το σπίτι αυτό ήταν απέναντι από την οικία Πρωτόπαπ-
πα, όπου φυλάχθηκαν τα Ιερά Σκεύη της Συναγωγής. Η Γεωρ-
γία Πολυμέρη ήταν φίλη της Μπερλίνας Βαρούχ. Την επομένη 
ξεκίνησαν, με πολλές προφυλάξεις, για το Βραχνί, ένα μικρό χω-
ριό, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τα Καλάβρυτα. Έφυ-
γαν από το σπίτι των αδελφών Πολυμέρη ένας–ένας, για να μην 
κινήσουν υποψίες στους γείτονες και τους Γερμανούς αξιωματι-
κούς που ήσαν στην περιοχή. Στο Βραχνί, πάντα κατά τον Δαυ-
ίδ Βαρούχ, ζούσαν τότε 50-60 άτομα, υπήρχε μία εκκλησία, ένα 
Δημοτικό Σχολείο και ένα κατάστημα γενικού εμπορίου. Το σπί-
τι που κρύφτηκαν ανήκε στον Πρόεδρο της Κοινότητας και την 
ύπαρξη της οικογένειας Βαρούχ, γνώριζαν μόνο ο Πρόεδρος, ο 
γιος του και ο ιερέας του χωριού π. Ηλίας Δροσόπουλος.

Όταν έφυγαν, στο σπίτι τους εγκαταστάθηκαν Γερμανοί αξι-
ωματικοί, οι οποίοι κατέστρεψαν ό,τι υπήρχε, δηλαδή το ρουχι-
σμό και τον οικιακό εξοπλισμό της οικογένειας.

Εκτός από τους αδελφούς Σαμπίνο και Ηλία Βαρούχ και 
τα παιδιά του Σαμπίνο, Δαυίδ, Ισαάκ και Αστρούλα, ήσαν μαζί, 
η γιαγιά των παιδιών Άστρω Μπαρούχ, που πέθανε στην Πάτρα 
το 1951, η ανύπαντρη θεία τους Μπερλίνα Βαρούχ και οι θείοι 
τους Εσθήρ και Ιακώβ Γκαμπάϊ, που είχαν έλθει στην Πάτρα από 
τα Γιάννενα, για να κρυφτούν, διότι θεωρούσαν ότι στην Πάτρα 
θα ήσαν πιο ασφαλείς.

Από την Πάτρα στο Βραχνί πήγαν με τα πόδια, μέσα από δύ-
σβατα μονοπάτια, με οδηγό έναν πατρινό έμπορο, που συνεργα-
ζόταν με τον Σαμπετάϊ ή Σαμπίνο Βαρούχ, ο οποίος είχε φροντί-
σει για όλα. Έφυγαν από το σπίτι των αδελφών Πολυμέρη αργά 
το απόγευμα και περπατώντας νύχτα, για να μη γίνουν αντιλη-
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πτοί, έφτασαν στο Βραχνί. Η γιαγιά τους, λόγω ηλικίας και κα-
κής υγείας, ταξίδεψε με άμαξα που έσερνε άλογο και μετέφερε 
και μερικά προσωπικά είδη της οικογένειας.

Προκειμένου να μην τους αναγνωρίσουν οι γερμανικές πε-
ρίπολοι, είχαν εφοδιασθεί όλοι με πλαστές ταυτότητες, τις οποί-
ες χορήγησε ο Αστυνόμος Δημ. Μαρινάκης, στους Σαμπίνο και 
Ηλία Βαρούχ.

Οι πληροφορίες για την οικογένεια Βαρούχ, τη διαφυγή 
της από την Πάτρα και τη διάσωσή της, περιέχονται σε συνέ-
ντευξη που μου έδωσε ο Δαυίδ Βαρούχ, στις 9 Ιουλίου 2014, όταν 
επισκέφθηκε την Πάτρα. Για τον Αστυνόμο Δημ. Μαρινάκη μου 
είπε ότι ήταν φίλος του Προέδρου της Κοινότητας Ισαάκ Μά-
τσα, αλλά δεν γνωρίζει, παρότι ρωτήθηκε επίμονα, κατά πόσο οι 
ταυτότητες που εξέδωσε για την οικογένεια Βαρούχ και για άλ-
λες εβραϊκές οικογένειες, χορηγήθηκαν δωρεάν ή πληρώθηκαν. 
Μου είπε ότι ο Αστυνόμος Δημ. Μαρινάκης εξέδιδε πλαστές 
ταυτότητες και ότι οι Εβραίοι έδωσαν χρυσό, εννοώντας χρυ-
σές λίρες, για να κρυφτούν και να γλιτώσουν, αλλά δεν συσχέ-
τισε το χρυσό που έδωσαν, με τον προμηθευτή των ταυτοτήτων.

Η οικογένεια Βαρούχ έμεινε στο Βραχνί περίπου 13 μήνες, 
δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο 1944, που έφυγαν οι Γερμανοί από 
την Πάτρα. Το σπίτι στο οποίο κρύφτηκαν ήταν περίπου μισή ώρα 
έξω από το Βραχνί, αποτελείτο από τέσσερες τοίχους, με μία πόρ-
τα, ένα πολύ μικρό παράθυρο και όταν έβρεχε, έμπαιναν νερά. 
Δεν είχε θέρμανση, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε νερό. Είχε επιφά-
νεια περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα, αλλά ήταν αθέατο, διότι το 
κάλυπταν πανύψηλα δένδρα και μεγάλοι θάμνοι. Όταν οι Γερμα-
νοί έκαψαν το Βραχνί, δεν το είδαν και γλίτωσαν. Όπως μου είπε 
χαρακτηριστικά, ο κρυψώνας τους «ήταν μία φυλακή χωρίς φύ-
λακες», διότι δεν μπορούσαν να βγουν έξω να περπατήσουν, λό-
γω των Γερμανών που περνούσαν συχνά από εκεί, τους οποίους 
έβλεπαν και φοβόντουσαν. Στην περιοχή των Καλαβρύτων, δι-
εξήχθησαν σκληρές μάχες, με πολλές απώλειες εκατέρωθεν, με-



– 176 –

Η ΕΒΡΑΪΚΗ Π ΑΡ ΟΥ ΣΙ Α ΣΤΗΝ Π ΑΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ταξύ Γερμανών και δυνάμεων του ΕΛΑΣ. Το αποκορύφωμα ήταν 
το Ολοκαύτωμα, κατά το οποίο θανατώθηκε σχεδόν όλος ο αν-
δρικός πληθυσμός των Καλαβρύτων. Γι’ αυτό και οι γερμανικές 
περίπολοι ήσαν πολύ συχνό φαινόμενο στο Βραχνί, με κίνδυνο 
για την οικογένεια Βαρούχ. Για κρεββάτι είχαν τζιβιέρες, από αυ-
τές που αποξηραίνουν τη σταφίδα και πάνω είχαν ρίξει σανό, για 
στρώμα. Όλα αυτά, καθώς και τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειάζο-
νταν, τους τα προμήθευε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, για τον οποίο 
μου είπε, ότι και ο πατέρας του και ο θείος του, του έδιναν σε τα-
κτική βάση, σημαντικά ποσά, σε χρυσό. Γενικά η ζωή τους στο 
Βραχνί ήταν πολύ δύσκολη και με πολλές στερήσεις, όπως μου 
την περιέγραψε.

Οι Ιακώβ και Εσθήρ Γκαμπάϊ, αφού έμειναν μερικούς μή-
νες με την οικογένεια Βαρούχ, δεν μπορούσαν να αντέξουν αυ-
τό τον τρόπο ζωής και επέστρεψαν στα Γιάννενα, παρότι γνώ-
ριζαν τις προθέσεις των Ναζί για τους Εβραίους. Ελπίζανε ότι 
σύντομα οι Σύμμαχοι θα νικούσαν τη Γερμανία. Στις 25 Μαρ-
τίου 1944 συνελήφθησαν οι Εβραίοι των Ιωαννίνων και το ζεύ-
γος Γκαμπάϊ και μεταφέρθηκαν, υπό απάνθρωπες συνθήκες, με 
τραίνα, στο Άουσβιτς. Εκεί χωρίστηκαν οι άνδρες από τις γυ-
ναίκες και έκτοτε η Εσθήρ δεν ξαναείδε το σύζυγό της. Συνά-
ντησε όμως την αδελφή της Άννα Ζαδίκ, η οποία δεν είχε δικό 
της παιδί και αποφάσισε να παρουσιάσει ως δικό της παιδί, ένα 
παιδί μιας ξαδέλφης της από την Άρτα, ελπίζοντας ότι μ’ αυτό 
το τέχνασμα θα γλίτωνε. Οι Γερμανοί, τις γυναίκες με παιδιά, 
αφού τις ξεχώρισαν από εκείνες που δεν είχαν παιδιά, τις εξό-
ντωσαν στα κρεματόρια. Η Εσθήρ είχε θέληση για ζωή και ισχυ-
ρή κράση και παρά τα ψυχικά και σωματικά βασανιστήρια που 
υπέστη και στο Άουσβιτς και στο Μπιρκενάου, διότι μεταφέρ-
θηκε επανειλημμένα, από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, άντεξε 
στη σκληρή καθημερινή εργασία και στις κακουχίες, με τη στή-
ριξη και κάποιων ομοεθνών της από τα Γιάννενα και την Άρ-
τα. Απελευθερώθηκε από τον αγγλικό στρατό και μεταφέρθη-
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κε, σχεδόν ημιθανής, μαζί με τη νύφη της Ραχήλ Γκαμπάϊ, από 
τον Ερυθρό Σταυρό, σε νοσοκομείο στη Στοκχόλμη, όπου έμει-
νε πάνω από ένα χρόνο (1945-1946). Στην αρχή δεν είχε τις αι-
σθήσεις της και η πληροφορία ότι διασώθηκε, έφθασε στους 
συγγενείς της στην Πάτρα, μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυ-
ρού, ο οποίος συνεργαζόταν με τις διάφορες εβραϊκές οργανώ-
σεις. Αφού αποκαταστάθηκε η υγεία της, επέστρεψε μαζί με τη 
νύφη της στην Πάτρα, στην οικογένεια των αδελφών της Σα-
μπίνο και Ηλία Βαρούχ. Στην Πάτρα έμαθε και επίσημα, από 
τον Ερυθρό Σταυρό, το θάνατο του συζύγου της Ιακώβ Γκαμπάϊ 
και μετά από ένα ταξίδι της στην Άρτα και τα Γιάννενα, όπου 
διαπίστωσε ότι είχαν καταστραφεί, το σπίτι τους και το κατά-
στημα του συζύγου της, έμεινε στην Πάτρα, μαζί με τα αδέλφια 
της. Το 1950 ήλθε σε δεύτερο γάμο με τον Ιωσήφ Γκανή, ευκα-
τάστατο έμπορο - εισαγωγέα και κτηματία των Ιωαννίνων. Ο 
Ιωσήφ Γκανή απέφυγε τη σύλληψη από τους Ναζί, καταφεύγο-
ντας στην Αθήνα, όπου έμεινε, υπό την προστασία χριστιανών 
φίλων του. Πέθανε το 1962 και άφησε μοναδική κληρονόμο του, 
τη σύζυγό του. Η Εσθήρ Γκανή, με δημόσια διαθήκη που συνέ-
ταξε το 1996, συνέστησε Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία 
«Ίδρυμα Ιωσήφ & Εσθήρ Γκανή», το οποίο και εγκατέστησε μο-
ναδικό κληρονόμο της και του άφησε όλη της την περιουσία, 
η οποία αποτελείτο από καταθέσεις και από ένα ακίνητο στα 
Γιάννενα, επί της οδού Σούτσου 26, όπου στεγάζεται το Ίδρυ-
μα. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η χορήγηση υποτροφιών για 
μεταπτυχιακές σπουδές, σε αριστούχους φοιτητές του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, καταγόμενους από το νομό Ιωαννίνων και 
η χρηματοδότηση επιστημονικών και πολιτιστικών δραστηρι-
οτήτων και εκδηλώσεων, στην περιοχή των Ιωαννίνων. Για την 
επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος, η διαθέτης όρισε να δια-
τίθεται κατ’ έτος, το 80% από τους τόκους των καταθέσεων και 
το υπόλοιπο 20% να προσαυξάνει το κεφάλαιο.

Μόλις απελευθερώθηκε η Πάτρα και αποχώρησαν οι Γερμα-
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νοί, η οικογένεια Βαρούχ επέστρεψε, αλλά τα καταστήματά τους 
είχαν καταστραφεί. Τα είχαν αδειάσει από τα εμπορεύματα και η 
πόρτα τους ήταν σχεδόν ανοιχτή. Παρ’ όλα αυτά, τα επαναλει-
τούργησαν μέχρι τον Ιούνιο 1956, που ο Δαυίδ Βαρούχ έφυγε για 
την Αμερική. Ο θείος του Ισαάκ πήγε στα Γιάννενα, κοντά στην 
αδελφή του Εσθήρ και ο πατέρας του Σαμπετάϊ ή Σαμπίνο στην 
Αθήνα, όπου ημιαπασχολήθηκε μέχρι το θάνατό του (1980), ως 
εμποροϋπάλληλος.

Ανάλογη τύχη είχε και το σπίτι τους, το οποίο θύμιζε σταύ-
λο. Αφού το καθάρισαν και το εξόπλισαν από την αρχή, προσπά-
θησαν να συνεχίσουν να κατοικούν εκεί, αλλά τους αναστάτω-
νε η ιδέα, ότι οι Γερμανοί που το κατέλαβαν και κατέστρεψαν τα 
πάντα, είχαν παραβιάσει το οικογενειακό τους άσυλο. Μερικές 
εβδομάδες αργότερα, το εγκατέλειψαν και νοίκιασαν άλλο σπίτι, 
επί της οδού Παπαφλέσσα 54Α, όπου έμειναν, μέχρις ότου έφυ-
γαν για την Αμερική.

Ο Δαυίδ Βαρούχ, όπως και όλοι οι Εβραίοι των Πατρών, 
υπηρέτησε κανονικά τη στρατιωτική του θητεία στον ελληνικό 
στρατό, από τις 28 Ιουλίου 1954, που παρουσιάστηκε, μέχρι τις 
28 Απριλίου 1956, που απολύθηκε, όπως μου είπε και στις 11 Ιου-
νίου 1956 έφυγε για την Αμερική.

Οικογένεια Σολομών Ρούσσου

Μ εταξύ των Εβραίων που κατοικούσαν στην Πάτρα, ήταν και 
ο Σολομών (Σόλων) Ρούσσος, ιδιοκτήτης ταξί. Κατοικού-

σε με την σύζυγό του Άννα (Αννέττα) και τα παιδιά τους Ευτυχία 
(γεννήθηκε το 1937) και Ιωσήφ (Πέπο) (γεννήθηκε το 1940), επί 
της οδού Σωτηριάδου 1, στην οικία Νικ. Τριανταφύλλου. Όπως 
μου διηγήθηκε η Ευτυχία Ρούσσου, που ζει στην Αθήνα, κάθε Πα-
ρασκευή βράδυ, η μητέρα της συνήθιζε να ανάβει την καντήλα και 
να στρώνει το καλό τραπεζομάντηλο, για το δείπνο. Μία Παρα-
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σκευή, μόλις η οικογένεια είχε τελειώσει τις καθιερωμένες προ-
σευχές και είχαν αρχίσει το βραδυνό φαγητό, χτύπησε το τζά-
μι της εξώπορτας ο Αστυνόμος Δημ. Μαρινάκης και είπε στον 
πατέρα της, «Σόλων πάρε την οικογένειά σου και φύγε, μαζεύουν 
τους Εβραίους». Η Αννέττα Ρούσσου έβαλε βιαστικά σ’ ένα μα-
ντήλι τα ελάχιστα χρυσαφικά της και έφυγαν από το σπίτι. Στην 
πλατεία Τριών Συμμάχων η μητέρα της μπήκε στο αργυραμοιβείο 
Μαντζαβίνου και άφησε τα χρυσαφικά και στη συνέχεια η οικο-
γένεια επιβιβάσθηκε σε μία βάρκα με κουπιά και πέρασαν απέ-
ναντι στην Αιτωλοακαρνανία. Δεν θυμόταν τα χωριά που έμει-
ναν, εκείνο όμως, που, όπως μου είπε, δεν θα ξεχάσει ποτέ, είναι η 
αγάπη των κατοίκων, οι οποίοι, από το υστέρημά τους, τους έδι-
ναν διάφορα τρόφιμα, για να συντηρηθούν. Μόλις απελευθερώ-
θηκε η Πάτρα, επέστρεψαν και θυμάται ότι κάποιοι είχαν ξηλώσει 
το πάτωμα, για να βρουν λίρες, παρότι ο ιδιοκτήτης του σπιτού 
Νικ. Τριανταφύλλου τους έλεγε ότι «δεν είχαν λίρες αυτοί, ήταν 
φτωχοί άνθρωποι». Ο πατέρας της ειδοποιήθηκε από την Αστυνο-
μία να πάει να παραλάβει το ταξί, το οποίο βρισκόταν στην αυλή 
του Αστυνομικού Τμήματος και η μητέρα της πήγε στο αργυρα-
μοιβείο Μαντζαβίνου και της επέστρεψαν το μαντήλι με τα λίγα 
χρυσαφικά της. Το 1956 η οικογένεια Σόλωνα Ρούσσου μετακό-
μισε στην Αθήνα.

Ο Σόλων Ρούσσος είχε έναν αδελφό τον Ισαάκ και μία 
αδελφή τη Ρόζα, που ζούσαν στην Πάτρα. Ο Ισαάκ ήταν εμπο-
ροϋπάλληλος και κατοικούσε με την οικογένειά του κάτω από 
τα Ψηλαλώνια, κοντά στην οδό Τριών Ναυάρχων. Όλη η οικογέ-
νεια συνελήφθη από τους Ναζί και εξοντώθηκαν σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. Την ίδια τύχη είχε και η οικογένεια της αδελφής 
του Ρόζας, που είχε παντρευτεί έναν ομοεθνή της, με το επώνυ-
μο Ρεβή. Κατοικούσαν κοντά στην εκκλησία της Παντάνασσας 
και από τα 6-7 παιδιά τους, ο μόνος που γλίτωσε, ήταν ο Ζίνος 
Ρεβή, ηλικίας τότε 14 ετών, ο οποίος είχε συλληφθεί και κρατεί-
το από την Αστυνομία, για αδιευκρίνιστο λόγο και όταν ζήτη-
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σαν οι Γερμανοί να τους τον παραδώσουν, η Αστυνομία τους είπε 
ότι την επομένη είχε αποφασισθεί η εκτέλεσή του και δεν συνέ-
τρεχε λόγος παράδοσής του. Η συνέχεια είναι άγνωστη και το 
μόνο που είναι γνωστό, είναι ότι εντάχθηκε στον Ε.Λ.Α.Σ. και 
μετά την Απελευθέρωση πήγε στο Ισραήλ, όπου και έζησε μέ-
χρι το θάνατό του.

Υπήρχαν επίσης οι οικογένειες Κοέν, Δαυίδ, Όσμο, Μόρ-
δου, Ασσέρ, Ααρών και Ιεσσουά.

Στο Μπεγουλάκι Πατρών, στο σπίτι της οικογένειας Άγγε-
λου και Βασιλικής Δημητρόπουλου, κρύφτηκε ο ραββίνος της 
Εβραϊκής Κοινότητας Πατρών Φανουήλ Αχείμ, με την οικογέ-
νειά του, από τις 12 Οκτωβρίου 1943 μέχρι την Απελευθέρωση. 
Όταν η κατάσταση στην Πάτρα άρχισε να γίνεται πολύ δύσκολη 
και υπήρχε κίνδυνος να συλληφθούν από τους Ναζί, η οικογένεια 
Αχείμ έφυγε από την πόλη, αργά τη νύχτα της 12ης Οκτωβρίου 
και για να σωθεί, κατέφυγε στο προαύλιο του ναού της Μεταμορ-
φώσεως Μπεγουλακίου. Εκεί τους είδε ο εφημέριος π. Ανδρέας 
Δημακόπουλος και για να τους προστατεύσει, τους έστειλε στο 
σπίτι της οικογένειας Δημητρόπουλου, η οποία, παρά τον κίν-
δυνο που διέτρεχε, δέχτηκε να τους κρύψει. Μάλιστα, επειδή η 
εξαμελής οικογένεια Δημητρόπουλου, δεν είχε τη δυνατότητα να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες σίτισης και της οικογένειας Αχείμ, που 
αποτελείτο από το ραββίνο, τον υιό του Σάλβο και τις θυγατέρες 
του Μπέλα και Βεθήλ, με τη βοήθεια του π. Ανδρέα Δημακόπου-
λου, κατόρθωσε να αυξηθούν οι μερίδες αλεύρου και τροφίμων 
που δικαιωματικά λάμβανε από τον Ερυθρό Σταυρό. Οι γερμανι-
κές στρατιωτικές υπηρεσίες είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό 
για τη σύλληψη Εβραίων, που κρύβονταν, διότι είχαν πληροφο-
ρίες, ότι πολλοί είχαν καταφύγει σε ορεινά μέρη της μεσημβρινής 
πλευράς των Πατρών και άλλοι ότι είχαν ενταχθεί στον Ε.Λ.Α.Σ. 
Στις 06.00 της Κυριακής 12 Δεκεμβρίου 1943, πραγματοποίησαν 
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«μπλόκο» και κυριολεκτικά χτένισαν την περιοχή, από το εργο-
στάσιο Λιάλιου μέχρι το Μπεγουλάκι. Όταν έφθασαν στην οικία 
Δημητρόπουλου, άνοιξαν με βία την πόρτα, αλλά δεν βρήκαν κά-
τι ύποπτο, διότι είχαν ειδοποιηθεί προηγουμένως και είχαν κρύ-
ψει την εβραϊκή οικογένεια, σε υπόγεια καταπακτή, που επικά-
λυψαν με υφαντό στρωσίδι και από πάνω τοποθέτησαν βαρειά 
οικιακά σκεύη. Επίσης είχαν κρύψει κάθε εβραϊκό αντικείμενο (βι-
βλία κ.λπ.), που μπορούσε να τους ενοχοποιήσει. Μετά ένα μή-
να περίπου η θυγατέρα του ραββίνου, Μπέλα, παντρεύτηκε το 
Σαύλο Αστεριάμ, συγγενή του εβραίου μεγαλεμπόρου των Πα-
τρών Ζαχαρία (Ζαρέλ) Βιτάλ και ο γάμος έγινε στην οικία Δημη-
τρόπουλου. Τη νύχτα της 25ης Ιανουαρίου 1944 ο Σαύλος Αστε-
ριάμ έφυγε από την οικία Δημητρόπουλου, για να πάει στο σπίτι 
του στην Πάτρα. Η απερίσκεπτη αυτή ενέργειά του, του κόστι-
σε τη ζωή, διότι οι Ναζί, προφανώς καθ’ υπόδειξη κάποιου συ-
νεργάτη τους, τον αναγνώρισαν και τον έθεσαν υπό παρακολού-
θηση. Την επομένη (26 Ιανουαρίου) αργά τη νύχτα, την ώρα που 
επέστρεφε στο σπίτι του, συνελήφθη και υπεβλήθη σε εξαντλη-
τική ανάκριση, για να αποκαλύψει κρησφύγετα Εβραίων, διότι οι 
Ναζί είχαν πληροφορίες ότι στην περιοχή Κουκούλι, δηλαδή κο-
ντά στο Μπεγουλάκι, κρυβόντουσαν Εβραίοι. Αφού δεν κατά-
φεραν να τον κάμψουν, τον μετέφεραν στην πλατεία Κουκούλι, 
όπου, παρά την αφόρητη πίεση που του άσκησαν, δεν μπόρεσαν 
να του αποσπάσουν κάποια πληροφορία.  Τελικά τον οδήγησαν 
στη θέση Κανελλόπουλου, επί της οδού Πατρών-Κλάους, όπου  
και τον εκτέλεσαν, πυροβολώντας τον στον κρόταφο. Κατόπιν 
έρριξαν το πτώμα του σε παρακείμενο της οδού ποτιστικό αυλάκι 
και τοποθέτησαν πάνω μία μεγάλη πέτρα, για να μην το παρασεί-
ρουν τα ορμητικά νερά του αυλακιού. Με Διαταγή της Αστυνο-
μίας ο Αστεριάμ ενταφιάσθηκε στο κοιμητήριο της Μεταμορφώ-
σεως Μπεγουλακίου και μετά την Απελευθέρωση, οι συγγενείς 
του μετέφεραν τα οστά του στο Ισραήλ. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
δεν διέρρευσε, ότι στο Μπεγουλάκι κρυβόταν ο ραββίνος και η 
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οικογένειά του, παρότι αρκετοί κάτοικοι της περιοχής το γνώρι-
ζαν (Χρήστου Α. Δημακόπουλου: Η Ιστορία του Μπεγουλακί-
ου. Από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερον, τομ. ΙΙΙ, 
Πάτρα 2006, σσ. 254 -258).

Ο Νικόλαος Δημητρόπουλος, γιος του Άγγελου και της 
Βασιλικής, στον οποίο απευθύνθηκα, για να διασταυρώσω όσα 
γράφει ο Χρ. Δημακόπουλος στο βιβλίο του, μου είπε ότι το 1943 
ήταν 10 ετών και θυμάται πολύ καλά τους Εβραίους που έμειναν 
στο πατρικό του σπίτι. Όσα μου είπε, διαφέρουν αρκετά από τη 
διήγηση του Δημακόπουλου, αλλά δεν αναιρούν το γεγονός αυ-
τό καθαυτό. Επρόκειτο, όπως μου είπε, για δύο οικογένειες. Την 
οικογένεια του ραββίνου, του οποίου δεν θυμόταν το ονοματε-
πώνυμο, που αποτελείτο από τον ίδιο και τις δύο θυγατέρες του 
Μπέλα και Ρένα και από μία άλλη οικογένεια, που επίσης δεν θυ-
μόταν το όνομά τους και αποτελείτο από τη μάνα και τα παιδιά 
της Σάλβο και Ελπίδα. Αρχικά είχαν εγκατασταθεί στο σπίτι του 
Μιχάλη Ντέμη, που ήταν κοντά στο νεκροταφείο του Μπεγου-
λακίου, αλλά μετά από λίγο έφυγαν, διότι περνούσαν συχνά από 
εκεί Γερμανοί και φοβόντουσαν. Όταν έφυγαν, μετακόμισαν στο 
σπίτι της οικογένειας Δημητρόπουλου, το οποίο νοίκιασαν, χωρίς 
να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι είναι Εβραίοι. Το έμαθαν αργότε-
ρα.  Όπως μου είπε, ποτέ δεν έγινε έρευνα στο σπίτι του από τους 
Γερμανούς. Ο Σάλβος ήταν συγγενής του Εβραίου μεγαλεμπό-
ρου Βιτάλ και ο τελευταίος βοήθησε οικονομικά τους ομοεθνείς 
του, στέλνοντάς τους λίρες, καθ’όλη τη διάρκεια της κατοχής. Τις 
λίρες τις έστελνε με τη μητέρα του Βασιλική Δημητροπούλου, 
η οποία πουλούσε καυσόξυλα σε φούρνους των Πατρών, όπου 
πήγαινε συχνά και γνωρίστηκε με την οικογένεια Βιτάλ και την 
εμπιστεύονταν. Ο Σάλβος ήταν υπεύθυνος του εβραϊκού Κοιμη-
τηρίου στην Πάτρα και συνάντησε τυχαία στο Μπεγουλάκι ένα 
γνωστό του, που ήταν εργάτης στο Κοιμητήριο και είχε ενταχθεί 
στη Τάγματα Ασφαλείας, ο οποίος τους βοήθησε και τους προ-
στάτευσε. Μου είπε ότι πολλές φορές οι ταγματασφαλίτες πή-
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γαιναν στο σπίτι τους και οι κοπέλλες έραβαν και φρόντιζαν τα 
σκισμένα ρούχα τους, ότι στην πατρική οικία του, ο ραββίνος 
τέλεσε έξι (6) εβραϊκούς γάμους, όσο έμειναν εκεί και ότι πολ-
λοί Εβραίοι είχαν καταφύγει στην Τοπόλοβα, τη Βαλατούνα και 
το Σούλι και ενισχύθηκαν οικονομικά, με τις λίρες που έστελνε 
ο Βιτάλ. Για τον ιερέα π. Ανδρέα Δημακόπουλο μου επιβεβαίω-
σε ότι πράγματι συνέβαλε να αυξηθούν οι μερίδες αλεύρου και 
τροφίμων που λάμβανε η οικογένεια Δημητρόπουλου από τον 
Ερυθρό Σταυρό, για να καλυφθούν και οι ανάγκες των Εβραίων. 
Μου επιβεβαίωσε την εκτέλεση που αναφέρει και ο Δημακόπου-
λος, όμως δεν θυμόταν το όνομα του θύματος. Η Σουλαμήθ Μά-
τσα-Ιωχανά, που τη ρώτησα, μου είπε ότι οι Γερμανοί εκτέλεσαν 
στο Μπεγουλάκι τον Ασσέρ Εμμανουήλ Ζακάρ αδελφό του Με-
ναχέμ Ζακάρ, ενώ για ραββίνο Φανουήλ Αχείμ και Σαύλο Αστε-
ριάμ, μου είπε ότι δεν θυμάται να υπήρχαν στην Πάτρα Εβραίοι 
με αυτά τα ονόματα. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξα και ο ίδιος, 
μετά από έρευνα στο Αρχείο της Κοινότητας.  Ίσως να χρησιμο-
ποίησαν ψεύτικα στοιχεία ή να αποδόθηκαν εσφαλμένα τα ονο-
ματεπώνυμά τους.

Για να γλιτώσει από τους Ναζί ο Ισαάκ Βίκτωρ Ελιέζερ, κα-
τέφυγε με την οικογένειά του στην Πάτρα και έμεινε μέχρι την 
Απελευθέρωση, σε νοικιασμένο σπίτι ιδιοκτησίας Κων. Καρυτι-
νού, επί της οδού Βασ. Ρούφου (τότε οδός νοσοκομείου), κοντά 
στην οδό Γερμανού. Ο Ισαάκ (Ζακ) Ελιέζερ γεννήθηκε στην Άρ-
τα στις 21.4.1921 και το 1925 η οικογένειά του μετοίκησε στην 
Κέρκυρα. Το 1933 εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, όπου ο πατέρας 
του Βίκτωρ, εργαζόταν στην Ισραηλιτική Κοινότητα. Λόγω της 
θέσης του, οι Γερμανοί τον πίεζαν να δώσει τα ονόματα και τις δι-
ευθύνσεις των μελών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και 
για να τους αποφύγει, έφυγε εσπευσμένα με την οικογένειά του, 
για το Αγρίνιο. Ο Βίκτωρ Ελιέζερ είχε πέντε γιους και δύο θυγα-
τέρες. Από τους γιους του, ο μεγαλύτερος ονόματι Λάζαρος, ο 
οποίος γεννήθηκε το 1915, μόλις έφθασαν στο Αγρίνιο, μέσω της 
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οικογένειας Χατζόπουλου, εντάχθηκε στην Αντίσταση και λόγω 
της πολύ καλής γνώσης της ιταλικής γλώσσας, έφερε εις πέρας 
αρκετές αποστολές που του ανατέθηκαν. Ο μικρότερος αδελφός 
του Ισαάκ, εντάχθηκε κι αυτός στον Ε.Λ.Α.Σ. και συνεργάσθηκε 
σε διάφορες αποστολές με τον Πάνο Σούλο, που απαγχονίστηκε, 
στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, τη Μ. Παρασκευή 14 Απρι-
λίου 1944, σε αντίποινα των Γερμανών, για την ανατίναξη, στις 
9 Απριλίου 1944, στο Αγρίνιο, τρένου που μετέφερε Γερμανούς 
και Έλληνες. Όπως είπε ο ίδιος ο Ισαάκ Ελιέζερ, σε συνέντευξη 
που παραχώρησε, στην Αντίσταση, καθένας γνώριζε μόνο το συ-
νεργάτη του και κανέναν άλλον, ώστε, αν τυχόν συλλαμβάνετο, 
να μην αποκάλυπτε άλλα μέλη. Κυρίως έδρασε ως πληροφορι-
οδότης του Ε.Α.Μ. και έφερε το ονοματεπώνυμο Σπύρος Λαζα-
ρίδης (Steven Bowman: Η αντίσταση … σ. 159. Και Κων. Τσι-
λιγιάννη: Η Εβραϊκή Κοινότητα … σσ 44, 68 και 242 σημ. 23).

Όταν οι Γερμανοί άρχισαν, φανερά πλέον, να λαμβάνουν 
μέτρα κατά των Εβραίων, η οικογένεια μετοίκησε στην Πάτρα 
και όπως είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε, παρά τις στερή-
σεις που αντιμετώπιζε ο ελληνικός λαός, κανένας σιδηροδρομι-
κός υπάλληλος δεν ζήτησε χρήματα, για να τους μεταφέρει από 
το Αγρίνιο στο Κρυονέρι, απ’ όπου πέρασαν με καΐκι στην Πάτρα.

Στην Πάτρα εγκαταστάθηκαν στην οικία Καρυτινού και 
παρότι έκαναν το παν για να μη μάθουν οι γείτονες ότι είναι 
Εβραίοι, αυτό έγινε γρήγορα γνωστό σε όλους και ήταν το κοινό 
μυστικό της γειτονιάς, που το διαφύλαξαν μέχρι την Απελευθέ-
ρωση και η οικογένεια σώθηκε. Γιατί στα μαύρα χρόνια της Κα-
τοχής, ήταν επικίνδυνο να ξέρεις και κανένας δεν ρωτούσε. Η οι-
κογένεια Ελιέζερ, για να παραπλανήσει τους γείτονες, είχε κρύψει 
τα εβραϊκά λατρευτικά αντικείμενα και είχε κρεμάσει στους τοί-
χους του σπιτιού της, χριστιανικές εικόνες. Είχαν όλοι ταυτότη-
τες, στις οποίες εμφανίζονταν ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι και την 
πρωτομηνιά, πήγαινε στο σπίτι τους και διάβαζε αγιασμό, ο εφη-
μέριος του ναού του Παντοκράτορα π. Νικόλαος Γαλάτης, πα-
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ρότι γνώριζε ότι ήσαν Εβραίοι. Δίπλα κατοικούσαν ο στρατηγός 
Γεώργιος Ντρες, με την οικογένειά του και κοντά η οικογένεια 
Πολύβιου Πανουτσόπουλου, μαζί με τα ξαδέλφια τους από το Αι-
τωλικό, τους αδελφούς Κτιστόπουλου και η οικογένεια του εμπό-
ρου αποικιακών Κούκου. Μετά την Απελευθέρωση, η μητέρα της 
οικογένειας Ελιέζερ, Αννούλα, είπε στη μητέρα του ιατρού Δημ. 
Κούκου, Βασιλεία, χάρις στην οποία διασώθηκε αυτό το περι-
στατικό, ότι ήσαν Εβραίοι και της ζήτησε συγγνώμη για την ασέ-
βειά τους, να χρησιμοποιούν χριστιανικές εικόνες. Και η κ. Κού-
κου της απάντησε, ότι αυτό ήταν γνωστό σε όλους στη γειτονιά 
και ότι δεν τους το είπαν, για να μη φοβηθούν και κάνουν κάτι 
που μπορεί να τους εξέθετε σε κίνδυνο. Ο Δημ. Κούκος ήταν τό-
τε σε μικρή ηλικία και έκανε παρέα με τα αδέλφια του Ισαάκ Ελι-
έζερ (εφ. «Πελοπόννησος» φ. 3.12.2011, συνέντευξη Δημ. Κού-
κου στη δημοσιογράφο Γωγώ Καραλή).

Στις 2 Ιανουαρίου 1944 ο Ισαάκ Ελιέζερ ταξίδεψε για το 
Αγρίνιο, με διανυκτέρευση στο Μεσολόγγι. Μία γυναίκα, που 
γνώριζε ότι ήταν στην Αντίσταση και είχε φίλο το Στρατοδίκη 
των Ιταλών, όταν έγινε η Συνθηκολόγηση, του τον έστειλε στο 
χωριό Καλύβια και ο Ελιέζερ τον προώθησε σε περιοχή που ήλεγ-
χε ο Ε.Λ.Α.Σ. Όμως αυτή η γυναίκα ήταν ερωμένη του Γερμανού 
Λιμενάρχη και τον κατέδωσε στους Γερμανούς, οι οποίοι και τον 
συνέλαβαν. Στις 6 Απριλίου 1944 απελευθερώθηκε, αφού είχε 
υποστεί φρικτά βασανιστήρια και είχε υποβληθεί σε εξοντωτική 
ανάκριση. Για την απελευθέρωσή του μεσολάβησε μία διερμηνέ-
ας, ονόματι Μαρία Δημάδη, η οποία αργότερα εκτελέσθηκε από 
τους Γερμανούς. Την ημέρα που απελευθερώθηκε, οι κατακτη-
ταί έκαναν «μπλόκο» στο Αγρίνιο και γλίτωσε, διότι είχε κανο-
νική ταυτότητα με το όνομα Σπύρος Λαζαρίδης, που είχε εκδο-
θεί από τους Γερμανούς. Έφθασε στην Πάτρα, για να συναντήσει 
την οικογένειά του, βρώμικος, ξυπόλητος και με ψείρες, σε άθλια 
κατάσταση.

Όπως είπε ο ίδιος στην κ. Καραλή, λίγο μετά την επιστροφή 
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του στην Πάτρα, έκαναν «μπλόκο» οι Γερμανοί με τους τσολιά-
δες. Επήγαν και στο σπίτι τους και ένας νεαρός τσολιάς ζήτησε 
από τον πατέρα του (Βίκτωρα Ελιέζερ), τα ονόματα όσων κατοι-
κούσαν στο σπίτι και είπε ότι ήθελε τον Σπύρο (Ισαάκ). Ο Βίκτωρ 
Ελιέζερ, αφού τον πήρε ιδιαιτέρως, του είπε ότι είναι Εβραίοι και 
ο τσολιάς του απάντησε, «Πηγαίνετε επάνω κύριε» και το περι-
στατικό δεν είχε συνέχεια.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ένα σχόλιο του Ισαάκ Ελιέζερ, 
στη συνέντευξή του στην κ. Καραλή (εφ. «Πελοπόννησος» φ. 
3.12.2011). «Ο Πατραϊκός λαός είναι θαυμάσιος. Είναι πολύ δια-
φορετικοί άνθρωποι. Θρήσκοι αλλά όχι θρησκόληπτοι, φιλελεύ-
θεροι, με ανοικτό μυαλό, άλλης ποιότητας και νοοτροπίας. Δεν 
έχει καμμία σχέση με ό,τι είχα γνωρίσει μέχρι τότε ή ό,τι συνάντη-
σα μετά στη ζωή μου».

Θύμα του Ναζισμού ήταν και η Γερμανοεβραία Έλσα Βουρ-
λούμη, η οποία εκτελέσθηκε από τους Γερμανούς στην Πάτρα, 
στις 28 Ιανουαρίου 1944, μετά από φρικτά ηθικά βασανιστήρια. 
Γεννήθηκε στη Λειψία το 1882 και σπούδασε στο Πανεπιστή-
μιο του Μονάχου. Παντρεύτηκε τον πατρινό μεγαλέμπορο Θά-
νο Βουρλούμη και το 1925 ήρθε στην Ελλάδα, που την αγάπησε 
με όλη της την καρδιά. Στην Πάτρα ανέπτυξε μεγάλη κοινωνική 
και καλλιτεχνική δράση και από το 1935 ήταν μέλος του «Ορει-
βατικού». Το 1943 πέθανε ο σύζυγός της, του οποίου η πολύτιμη 
βιβλιοθήκη διασώθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών. Στην 
αρχή της κατοχής, οι Γερμανοί επιτάξανε το σπίτι της, ένα μέγα-
ρο επί της οδού Κορίνθου, μεταξύ Πατρέως και πλατείας Γεωρ-
γίου Ά , στην ανατολική πλευρά της οδού, που δεν υπάρχει σή-
μερα (ΤΟ ΒΟΥΝΟ ο.π., σσ. 3-4).

Στις 7 Απριλίου 1951 έγινε απογραφή και καταγράφηκαν 
στο Νομό Αχαΐας 49 ελληνόφωνοι Εβραίοι, από τους οποίους μό-
νο ένας μιλούσε και την εβραϊκή, ενώ τον Ιούνιο 1959 κατοικού-
σαν στην Πάτρα μόνο 37 Εβραίοι (Μικ. Μόλχο: ο.π., σ. 351). Το 
1972 είχαν απομείνει 17 και το 1978 υπήρχαν μόνο 2 οικογένειες.
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Κατά τις αρχαιρεσίες της 23ης Σεπτεμβρίου 1956, για την 
ανάδειξη Κοινοτικού Συμβουλίου, πρόεδρος εξελέγη ο Ισαάκ Ι. 
Ιωχανάς, γραμματέας ο Σαλώμ Δ. Ιωχανάς, ταμίας ο Ιωσήφ Δ. 
Μωϋσής και μέλη οι Ααρών Χ. Ααρών και Ισαάκ Ι. Μάτσας. Η 
εκλογή τους επικυρώθηκε με την υπ’αριθ. 622/1956 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Πατρών.

Στις 19 Ιανουαρίου 1970, η Ισραηλιτική Κοινότητα Πατρών 
κηρύχθηκε «εν αδρανεία», με πράξη του Κεντρικού Ισραηλιτικού 
Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως, που ενέκρινε το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έκτοτε, μέ-
χρι τη διάλυσή της (1991), διοικείτο από τριμελή Διαχειριστική 
Επιτροπή, με διετή θητεία, της οποίας τη σύνθεση εισηγείτο το 
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσε-
ως και επικύρωνε η Νομαρχία Αχαΐας.

Η Συναγωγή λειτούργησε μέχρι το 1978, οπότε, εν όψει κα-
τεδάφισής της, λόγω παλαιότητας και κακής κατάστασης του 
κτιρίου, το περιεχόμενό της μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε σε 
αίθουσα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, για να θυμίζει τη δι-
αδρομή των Εβραίων στην Πάτρα και τη συμβολή τους στην οι-
κονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης. Ο χώρος αυ-
τός ονομάστηκε «Καλ Καντός Αλκαμπές».

Τον Ιανουάριο 1960, άγνωστοι σχεδίασαν με κιμωλία αγκυ-
λωτούς σταυρούς έξω από τη Συναγωγή και από εβραϊκά κατα-
στήματα. Ο «Νεολόγος» αγνόησε το γεγονός, ενώ η «Πελοπόννη-
σος» το απέδωσε σε κακώς εννοούμενο αστεϊσμό και υποστήριξε 
ότι τα αντισημιτικά συνθήματα που εγράφησαν σε κάποιους τοί-
χους, στερούνται σοβαρότητος, δεν έχουν βαθύτερη σημασία και 
είναι έργο νεαρών ατόμων. Για τους Εβραίους που διέμεναν στην 
Πάτρα έγραψε (φ. 8.1.1960) ότι, «ἀπολαύουν τῆς γενικῆς ἐκτιμή-
σεως καὶ συμπαθείας τοῦ πληθυσμοῦ … ἔχουν ἐκδηλώσει ἐπανει-
λημμένως τὰ φιλελληνικά των αἰσθήματα καὶ διαβιούν ἐν ἀγαστὴ 
ἀρμονία μετὰ τοῦ ὑπολοίπου πληθυσμοῦ». Επειδή ακούστηκαν κά-
ποια ονόματα, για το σχεδιασμό των αγκυλωτών σταυρών, ένας 
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γνωστός έμπορος της πόλης, που προφανώς αναμείχθηκε το όνο-
μά του, έστειλε επιστολή, με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 1960, 
«προς τον Πρόεδρο της εν Πάτραις Ισραηλιτικής Κοινότητος Ισα-
άκ Ιωχανά» (Αρχείο Κοινότητας), με την οποία δικαιολογείτο ότι 
δεν ήταν αυτός που σχεδίασε τον αγκυλωτό σταυρό στον τοίχο 
της Συναγωγής, αλλά ότι, χάριν αστεϊσμού και «εις στιγμήν δια-
ταράξεως της συνεισήσεώς μου», σχεδίασε έναν αγκυλωτό σταυ-
ρό στην εξώθυρα της οικίας Χριστιανού συγγενούς του, που κα-
τονόμαζε. Η «Πελοπόννησος» ασχολήθηκε επί αρκετές ημέρες με 
το θέμα και μάλιστα, από παραδρομή της Αστυνομίας, αναφέρ-
θηκε και το όνομα του υιού του ραββίνου Σαμουήλ Αλμπάλα, Συ-
μεὠν Αλμπάλα, αλλά εν συνεχεία διευκρινίστηκε ότι η ανάμειξή 
του οφείλεται σε παρεξήγηση.

Με απόφαση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, του 
έτους 1991, διαλύθηκε και τυπικά η Κοινότητα και στο οικόπεδο 
που ήταν χτισμένη η Συναγωγή (Παντανάσσης 34), κατασκευά-
στηκε πολυκατοικία, ιδιοκτησίας της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Αθηνών, η οποία έχει εκμισθωθεί και χρησιμοποιείται ως φροντι-
στήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

Τον Αύγουστο 1953, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και η Ιθά-
κη, επλήγησαν από καταστροφικό σεισμό, που αφάνισε ολοκλη-
ρωτικά, πολιτισμό αιώνων. Η πρώτη ξένη βοήθεια που έφθασε 
στην Κεφαλονιά, ήταν 4 ισραηλινά πολεμικά – κορβέτες, που 
ναυλοχούσαν στην Πάτρα, απ’ όπου και απέπλευσαν. Διοικηταί 
της ναυτικής αυτής μοίρας ήσαν, ο μετέπειτα ισραηλινός ναύ-
αρχος Σλόμο Ερέλ και ο αξιωματικός Ιτσχάκ Ντβίρι. Σύμφω-
να με το Δίκαιο της Θάλασσας, η πρώτη δύναμη διάσωσης που 
φθάνει στον τόπο της καταστροφής, αναλαμβάνει το συντονι-
σμό της επιχείρησης και το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό ανέ-
λαβε το συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης, στις οποίες 
συμμετείχαν πλοία του ελληνικού, αμερικανικού, βρετανικού 
και ιταλικού στόλου, που έφθασαν αργότερα. Επί τρία μερόνυ-
χτα, οι 450 Ισραηλινοί ναύτες, μαζί με τα πληρώματα των άλ-



3 .  Μ Ε ΤΑ  Τ Η Ν  Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Η

– 189 –

λων ναυτικών δυνάμεων, εργάστηκαν πυρετωδώς για τη διάσω-
ση των κατοίκων, έσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους από βέβαιο 
θάνατο, μετέφεραν 400 βαριά τραυματισμένους στην ενδοχώ-
ρα και εξασφάλισαν ιατρική περίθαλψη σε 16.000 άτομα. Ο ελ-
ληνικός Τύπος χαρακτήρισε την ισραηλινή δύναμη «στόλο τῆς 
ἀγάπης καὶ ἐλπίδας» και «Ἰσραηλινούς ναῦτες σωτηρίας». Ειδικά 
στη Ζάκυνθο, που στερείτο πόσιμου νερού, το Ισραηλινό Ναυ-
τικό προσέφερε εμφιαλωμένο νερό, σε αναγνώριση του ότι στο 
νησί αυτό, χάρις στο Μητροπολίτη Χρυσόστομο (Δημητρίου) 
και το Δήμαρχο Λουκά Καρρέρ, κατά το Ολοκαύτωμα, διασώ-
θηκε ολόκληρη η εκεί Ισραηλιτική Κοινότητα (εφ. «Καθημερι-
νή» φ. 18.8.1953 σχόλιο Ελένης Γ. Βλάχου και Χρονικά τχ. 241 
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2013) σ. 15-16).

Πολλοί από τους Εβραίους που διασώθηκαν από τα στρα-
τόπεδα του θανάτου, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, βρήκαν τις 
περιουσίες τους λεηλατημένες, τα σπίτια τους να τα έχουν κα-
ταλάβει ξένοι και τη ζωή τους χωρίς μέλλον. Αποφάσισαν τότε, 
όπως κι άλλοι Εβραίοι της Ευρώπης, να μεταναστεύσουν στην 
πατρώα γη της Παλαιστίνης, η οποία ασκούσε έλξη επάνω τους. 
Η «αλιγιά» τους, όπως ονομάζεται η μετανάστευση στα εβραϊκά, 
άρχισε μεν αυθόρμητα, αλλά γρήγορα πήρε τη μορφή οργανωμέ-
νου κινήματος, που αποτελούσε το αποκορύφωμα της σιωνιστι-
κής πολιτικής, στον αγώνα για τη δημιουργία του κράτους του 
Ισραήλ. Στο κίνημα αυτό ανταποκρίθηκαν πολλοί Εβραίοι από 
την Πάτρα και η μετοίκησή τους στο νεοϊδρυθέν κράτος του Ισ-
ραήλ, σηματοδότησε την απαρχή συρρίκνωσης της τοπικής Ισ-
ραηλιτικής Κοινότητας. Ήταν γι’ αυτούς μία διέξοδος, από ένα 
περιβάλλον που το βάραιναν εφιαλτικές αναμνήσεις, αλλά και 
μία πρόκληση, για ένα νέο ξεκίνημα.

Για το ζήτημα της ανάληψης των ακινήτων των Εβραίων 
που συνελήφθησαν ή έφυγαν, για να γλυτώσουν από τους Ναζί 
και επέστρεψαν μετά την Απελευθέρωση στην Πάτρα, το Υπουρ-
γείο Οικονομικών εξέδωσε την υπ’αριθ. 271884/1457/1948 εγκύ-
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κλιο και βάσει στοιχείων από το Αρχείο της Κοινότητας, οι πα-
ρακάτω Πατρινοί Εβραίοι, ανέκτησαν τη νομή των ακινήτων 
τους:
 
1) Αβραάμ Ηλία Μόρδος και Βικτωρία Αβρ. Μόρδου (ισόγειος 

οικία - Νόρμαν 73).
 2) Ιωσηφίνα συζ. Μάρκου Βελλέλη (τριώροφη οικία – Βίλλελ-

μαν 20).
 3) Αιμιλία συζ. Εμμαν. Βελλέλη (διώροφη οικία – Μαιζώνος 10).
 4) Ηλίας Ι. Μάτσας (ισόγεια οικία – Κορίνθου 169).
 5) Ισαάκ Ι. Μάτσας (διώροφη οικία – Βίλλελμαν 37 και άλλη δι-

ώροφη οικία Βίλλελμαν 39).
 6) Ηλίας Ι. Μάτσας (διώροφη οικία – Αλεξ. Υψηλάντου 193).
 7) Εσθήρ συζ. Ιωσήφ Μάτσα (διώροφη οικία – Ρήγα Φερραί-

ου 135).
 8) Εσθήρ συζ. Ηλία Μάτσα (κατάστημα – Ρήγα Φερραίου 119).
 9) Εσθήρ και Ραφαήλ Ιωχανάς (διώροφη οικία – Παντανάσσης 

59).
10) Μωϋσής Ασσέρ και Ζαχαρίας Βιτάλ (διώροφη οικία – Μαι-

ζώνος και Πατρέως).
11) Αιμιλία συζ. Μωϋσή Ασσέρ θυγατέρα Μάρκου Βιτάλ (διώρο-

φη οικία – Κορίνθου και Βότση).
12) Ζαχαρίας Μάρκου Βιτάλ (τριώροφη οικία – Πατρέως και Κα-

νακάρη).
13) Ισαάκ Ιωχανά Ιωχανάς (διώροφη οικία – Αλεξ. Υψηλάντου 

87).
14) Βίκτωρ Μάρκου Βελλέλης (1/2 αδιαίρετα κτήματος με οικία 

στα Συχαινά Πατρών).
15) Ρεβέκα Ιωχανά (διώροφη οικία – Αλεξ. Υψηλάντου 149).
16) Ισαάκ Ι. Ιωχανάς και Αστρέα Ισαάκ Ιωχανά (διώροφη οικία 

– Μανιακίου 7).
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Στο Αρχείο της Κοινότητας δεν υπάρχουν στοιχεία για 
καταπατήσεις ή δικαστικούς αγώνες, προς ανάκτηση της νομής 
εβραϊκών ιδιοκτησιών στην Πάτρα.

Όσον αφορά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, Πατρινών 
Εβραίων που εξαφανίσθηκαν και δεν παρουσιάστηκαν μέχρι τον 
Αύγουστο 1948, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την εκ-
ποίησή τους με πρόχειρο διαγωνισμό, από την Επιτροπή Διαχει-
ρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών, υπό την Προεδρία του Ά  Οι-
κον. Εφόρου Πατρών, εφόσον είχαν μικρή αξία και δεν ενδείκνυτο 
η περαιτέρω φύλαξή τους.

Η U.N.R.R.A., σε συνεργασία με την «Επιτροπή Διανομής» 
(Joint), τους Ελληνοεβραίους της Αθήνας και το Εβραϊκό Πρα-
κτορείο (Jewish Agency), ανέλαβαν το 1945-46, την αποστολή 
210 ορφανών Εβραιόπουλων στο Ισραήλ. Τα παιδιά αυτά προέρ-
χονταν από διάφορα μέρη της Ελλάδος και είχαν υιοθετηθεί από 
εβραϊκές οικογένειες. Μαζί με τα ορφανά, έφυγαν από το λιμάνι 
του Πειραιά, για την Παλαιστίνη και κάποιοι ηλικιωμένοι ομο-
εθνείς τους. Το καλοκαίρι 1945 έφυγαν από την Πάτρα για την 
Παλαιστίνη, δεκατρία (13) παιδιά, μεταξύ των οποίων ήταν και η 
Καλομοίρα (Τόβα) Ισαάκ (Ζακίνου) Ιωχανά, της οποίας είχε πε-
θάνει η μητέρα πριν μερικούς μήνες.

Την ίδια εποχή (1945), το Εβραϊκό Εθνικό Συμβούλιο για 
την Παλαιστίνη, ίδρυσε γραφείο στην Αθήνα και παραρτήμα-
τα σ’ όλη τη χώρα. Στο έργο του συνεπικουρείτο από τις εβραϊ-
κές οργανώσεις αρωγής που λειτουργούσαν στην Ελλάδα, ενώ 
οι κυβερνήσεις Βρετανίας και Ελλάδας προσπαθούσαν να ελέγ-
ξουν τις δραστηριότητές του, παρακολουθώντας τους εκπροσώ-
πους τους στην Πάτρα και τις άλλες παράκτιες πόλεις. Ιδιαίτερα 
ενδιαφερόταν να εμποδίσει τη μετανάστευση των Εβραίων στη 
γη της Παλαιστίνης, η Βρετανία, διότι ήθελε να διατηρήσει τον 
έλεγχο του Σουέζ, που εξασφάλιζε τα πετρέλαια της Μ. Ανατο-
λής και η μεταβολή της πληθυσμιακής ποσόστωσης στην Πα-
λαιστίνη, ανέτρεπε τα σχέδιά της. Οι Βρετανοί θεωρούσαν τον 
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εποικισμό της Παλαιστίνης παράνομο, τον αντιμετώπιζαν ως λα-
θρομετανάστευση και προσπαθούσαν να τον εμποδίσουν, χρησι-
μοποιώντας κυρίως το πολεμικό ναυτικό τους. Αντίθετα, οι άλ-
λες ευρωπαϊκές δυνάμεις, διευκόλυναν σιωπηρά την παράνομη 
μετανάστευση, προκειμένου να απαλλαγούν από τους Εβραίους. 
Υπήρχαν βέβαια και οι Άραβες, που αρνούνταν να δεχτούν, να 
τους επιβάλουν οι Δυτικοί, λύσεις στην περιοχή τους.

Δημιουργήθηκαν στρατόπεδα προετοιμασίας, όπου συγκε-
ντρώνονταν όσοι θα μετανάστευαν στην Παλαιστίνη και περι-
μένοντας να αποπλεύσουν, διαπαιδαγωγούνταν για να αντι-
μετωπίσουν την κατάσταση, στη νέα τους πατρίδα (γλώσσα, 
καθημερινότητα στις αγροτικές κοινοβιακές εγκαταστάσεις 
κ.λπ.). Η μεταφορά τους γινόταν με αρκετές προφυλάξεις και η 
εβραϊκή οργάνωση Haganah, ναύλωνε πλοία, στα οποία, σε κάθε 
ταξίδι, έδινε διαφορετικό κωδικό όνομα. Τα κίνητρα της μεγάλης 
αυτής μετανάστευσης δεν ήσαν για την πλειονότητα, ιδεολογι-
κά ή πολιτικά, αλλά επεβλήθησαν από λόγους ανάγκης, γι’ αυτό 
και μέχρι να κατορθώσουν να φθάσουν στην Παλαιστίνη και να 
στεριώσουν στην καινούργια πατρίδα τους, υπέμεναν πάμπολ-
λες κακουχίες. Σε πολλούς όμως δεν επετράπη η είσοδος και υπο-
χρεώθηκαν, υπό το απαθές βλέμμα των εκπροσώπων της Ειδικής 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Παλαιστίνη, να γυρί-
σουν πίσω, ως λαθρομετανάστες και να μεταφερθούν σε στρατό-
πεδα στην Κύπρο ή σε στρατόπεδα εκτοπισμένων στη Γερμανία.

Η ιδέα του Σιωνισμού αναπτύχθηκε στην Ελλάδα από το 
λόγιο Μ. Χαΐμη, ο οποίος, μέσα από τις εφημερίδες που εξέδιδε, 
στην Κέρκυρα “ Ἰσραηλίτης Χρονογράφος” (1899) και αργότερα 
στην Αθήνα “Ἰσραηλιτικὴ Ἐπιθεώρησις” (1912), με εκτενή άρθρα, 
προπαγάνδιζε μία εβραϊκή αναγέννηση, που θα αφύπνιζε το ενδι-
αφέρον για την εβραϊκή Ιστορία, τη γλώσσα και την πνευματική 
κληρονομιά και θα έκανε τον εβραϊκό λαό να συνειδητοποιήσει, 
ότι η επιβίωσή του εξαρτάτο από την επανάκτηση της πατρώας 
γης, της Σιών. Σύλλογοι που διέδιδαν αυτές τις ιδέες ιδρύθηκαν 
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τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα σε πολλές ελληνικές πόλεις, 
όπου υπήρχαν ανθούσες Ισραηλιτικές Κοινότητες (Λάρισα, Βό-
λος, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Άρτα, Γιάννενα, Χαλκίδα). Στην Πάτρα 
ιδρύθηκε, με πρωτεργάτη τον Ιακώβ Όσμο, ο Σύλλογος “Τεχιάτ 
Σιών” (Αναγέννηση της Σιών), ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα 
στο “Δελτίο Ἑβραϊκῶν Εἰδήσεων” (φ. 2/29.6.1945), ανασχηματίστη-
κε, μετά την Απελευθέρωση και αριθμούσε πολλά μέλη. Ψυχή του 
Συλλόγου ήταν η δραστήρια γραμματέας του Κούλα Ηλία Μά-
τσα, η οποία ζει στην Αθήνα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, 
διατηρούσε επαφές με ιθύνοντες της Ομοσπονδίας στην Αθήνα 
και παραβρέθηκε σε συγκέντρωση σιωνιστικών στελεχών, κατά 
την οποία τους διαβεβαίωσε, ότι θα ενημερώσει τα μέλη του πα-
τρινού Συλλόγου και ότι θα τους μεταδώσει τον ενθουσιασμό ο 
οποίος εμψύχωνε όλους τους νέους Σιωνιστές (Ραφαήλ Φρεζή: Ο 
Εβραϊκός Τύπος στην Ελλάδα (Βόλος 1999), σσ. 208 και 358). 
Επίσης εκπροσώπησε την Κεντρική Σιωνιστική Οργάνωση Ελ-
λάδος, σε παγκόσμιο Σιωνιστικό Συνέδριο, που έγινε στο Ισραήλ.

Η οικογενειακή συνοχή, η συσπείρωση και η αλληλεγγύη, 
αποτελούσαν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των δια-
φόρων εβραϊκών επιχειρήσεων και συνδέονταν άρρηκτα με τη 
θρησκευτική διάσταση της εβραϊκής υπόστασης. Αυτά ήταν τα 
στοιχεία χάρις στα οποία οι εβραϊκές επιχειρήσεις διατηρήθηκαν 
και ευημερούσαν μέχρι την κήρυξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Μετά τον Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα, παρότι η συσπείρωση και 
η αλληλεγγύη ήσαν έκδηλες και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση 
απ’ ότι προπολεμικά, ο εκσυγχρονισμός, με τη δημιουργία μεγά-
λων επιχειρήσεων και εταιρικών σχημάτων, λειτούργησε αρνητι-
κά για τις εβραϊκές επιχειρήσεις, με τα οικογενειακά χαρακτηρι-
στικά. Η αρνητική αυτή συγκυρία, ενισχύθηκε στην Πάτρα και 
από ένα έντονο ρεύμα μετανάστευσης προς την Παλαιστίνη και 
τις Η.Π.Α., που άρχισε τη δεκαετία 1960 και οδήγησε στη συρ-
ρίκνωση και την ουσιαστική κατάργηση της Κοινότητας, τη δε-
καετία 1970. Στα μέσα της επόμενης δεκαετίας, εγκατέλειψε την 
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πόλη και ο τελευταίος Εβραίος. Σήμερα, το μόνο που έχει απο-
μείνει στη μνήμη των παλαιοτέρων, είναι ο απόηχος της κοινω-
νικής και επαγγελματικής παρουσίας τους.

Οι Εβραίοι των Πατρών τηρούσαν τις γιορτές και τις τελε-
τουργίες της εβραϊκής θρησκείας (άρθρο 96 του Κανονισμού της 
Κοινότητας) και τα διάφορα έθιμα και τις παραδόσεις, για τη γέν-
νηση, την περιτομή, τη θρησκευτική ενηλικίωση, τον αρραβώ-
να, το γάμο και το θάνατο. Οι οικογένειές τους, μαζί με τα παιδιά 
τους, ντυμένοι όλοι με γιορτινές φορεσιές, πήγαιναν στη Συνα-
γωγή την Παρασκευή το βράδυ, για τον Εσπερινό και το Αγία-
σμα (Αρμπίτ και Κιντούς) και κάθε Σάββατο. Το Σάββατο ήταν 
ημέρα αργίας, ψυχικής ηρεμίας και θρησκευτικής ανάτασης. Το 
πρωί γινόταν η λειτουργία, το μεσημέρι, πριν το φαγητό, άκου-
γαν το κήρυγμα της εβδομάδας και την απογευματινή προσευ-
χή και το βράδυ γινόταν μία τελετή, που συμβόλιζε το χωρισμό 
του Σαββάτου από τις άλλες μέρες της εβδομάδας. Τον Ιανουά-
ριο 1948, όλοι οι Εβραίοι που διατηρούσαν εμπορικά καταστή-
ματα στην Πάτρα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Πατρών, δεσμεύτηκαν 
ενυπόγραφα, ότι δεν θα τα ανοίγουν τα Σάββατα, πριν τη λήξη 
της πρωϊνής προσευχής (Αρχείο Κοινότητας).

Η πρώτη γιορτή του εβραϊκού ημερολογίου είναι η «Πρω-
τοχρονιά» (Ρος Ασσανά – Νέο Έτος), στην αρχή του Φθινοπώ-
ρου, η οποία μετά τον πόλεμο έπαψε να γιορτάζεται στην Πάτρα. 
Με ιδιαίτερη ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυξη γιόρταζαν τη 
μεγάλη γιορτή της «Ημέρας του Εξιλασμού» (Γιόμ Κιπούρ), της 
συγγνώμης και της άφεσης αμαρτιών. Στις αρχές του Φθινοπώ-
ρου γιορταζόταν η «Σουκώθ» (γιορτή της Σκηνοπηγίας), που δι-
αρκούσε 9 ημέρες. Άλλες γιορτές ήταν η «Χανουκά» (γιορτή των 
φώτων και των ηρώων) (αρχές Δεκεμβρίου), που διαρκούσε 8 ημέ-
ρες, του «Μπι Σσεβάτ» (γιορτή των δένδρων), η «Πουρίμ» (γιορτή 
της Εσθήρ), η ημέρα της επετείου της πτώσεως της Ιερουσαλήμ 
(Τεστά Μπεάβ) και το «Πέσσαχ» (Πάσχα), που είναι από τις με-
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γαλύτερες γιορτές του εβραϊσμού, εις ανάμνηση της εξόδου των 
Εβραίων από την Αίγυπτο, όπου έζησαν ως δούλοι, για 400 και 
πλέον χρόνια. Το «Πέσσαχ» εορτάζεται στην αρχή της Άνοιξης 
και διαρκεί 8 μέρες, κατά τις οποίες αναβιώνουν παραδόσεις και 
έθιμα αιώνων. Μετά 7 εβδομάδες από το «Πέσσαχ», είναι η γιορ-
τή της «Πεντηκοστής» (Σαβουώτ), που είναι αφιερωμένη στην 
ημέρα που ο Θεός παρέδωσε στο Μωϋσή τις «Δέκα Εντολές».

Η κοινοτική ζωή των Εβραίων που κατοικούσαν στην Πά-
τρα ήταν εσωστρεφής, αλλά δεν ήσαν αποκομμένοι από την το-
πική κοινωνία. Διατηρούσαν επαγγελματικές και κοινωνικές σχέ-
σεις με τους Χριστιανούς συμπολίτες τους και με πολλούς από 
αυτούς είχαν αναπτύξει και στενές φιλικές σχέσεις και είχαν κα-
θημερινή επαφή μαζί τους, χωρίς προστριβές ή αντιπαραθέσεις. 
Αυτό τους βοήθησε να μην είναι διακριτοί από τους Ναζί. Η πλέ-
ον εύγλωττη απόδειξη για τις σχέσεις τους, είναι η έμπρακτη αλ-
ληλεγγύη που έδειξαν οι χριστιανοί κάτοικοι της πόλης, όταν 
άρχισαν οι ναζιστικές διώξεις. Γι’ αυτό και τα θύματα ήσαν ελά-
χιστα. Γενικά οι Εβραίοι των Πατρών ήσαν συντηρητικοί, φι-
λόνομοι, εργατικοί, συνετοί οικογενειάρχες, φιλήσυχοι και δι-
ακατέχονταν από πνεύμα οικονομίας. Η αυστηρή τήρηση των 
συνεκτικών οικογενειακών παραδόσεων, ήταν βασικό χαρακτη-
ριστικό της εβραϊκής ταυτότητας και συμπληρωνόταν από την 
πατριαρχική δομή, τον έλεγχο της συμπεριφοράς, την αποφυγή 
επιγαμιών με «ξένους» και την κοινωνική και οικονομική αλλη-
λεγγύη μεταξύ τους. Κατά τις εορτές του Πάσχα, συνήθιζαν να 
προσφέρουν στους Χριστιανούς γείτονες και φίλους τους «Άζυ-
μα» (ματσώθ), που σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, κατανα-
λώνονται εκείνες τις ημέρες. Οι περισσότεροι ήσαν ευκατάστατοι 
και αρκετοί πολύτεκνοι. Παρότι είχαν το αίσθημα του «μέτοι-
κου», η επαγγελματική τους ανάπτυξη ήταν σημαντική, όπως και 
οι προσωπικοί δεσμοί που δημιούργησαν, οι οποίοι άφησαν το 
στίγμα τους, στην ιστορική μνήμη της πόλης. Για τους οικονομι-
κά ασθενέστερους, η Κοινότητα φρόντιζε, με την παροχή τακτι-
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κών ή έκτακτων βοηθημάτων. Σε πολλές περιπτώσεις εβραϊκών 
οικογενειών, που έφυγαν οριστικά από την Πάτρα, κατά τη στιγ-
μή της αναχώρησής τους, οι εκδηλώσεις των γειτόνων και των 
φίλων τους, ιδίως των φίλων των παιδιών, ήσαν ιδιαίτερα συγκι-
νητικές και η ανάμνησή τους παραμένει ακόμα ζωντανή. Μάλι-
στα πολλοί επιζώντες Εβραίοι των Πατρών, που κατοικούν στην 
Αμερική ή το Ισραήλ, επισκέπτονται, κατά καιρούς, τη γενέτει-
ρά τους και διατηρούν επαφές με παλαιούς συμμαθητές και φί-
λους τους. Όμως, λόγω του μικρού αριθμού τους, σε σύγκριση με 
τον πληθυσμό της πόλης, δεν μπόρεσαν να διαδραματίσουν, εί-
τε ατομικά, είτε συλλογικά, αξιοσημείωτο ρόλο, σε εκδηλώσεις 
της κοινωνικής ζωής*.

Αξίζει να γίνει μνεία στο διακεκριμένο Ισπανοεβραίο βιο-
λιστή και αρχιμουσικό Ιωσήφ Μπουστίντουϊ (Σαν Σεμπαστιάν 
1882-Αθήνα 1964), διευθυντή μέχρι το 1961 της «Φιλαρμονικής 
Εταιρίας Ωδείο Πατρών» (1892), ο οποίος είχε έμμεση σχέση με 
την Πάτρα. Ο Μπουστίντουϊ συνέβαλε με όλες του τις δυνάμεις 
στην προώθηση των σκοπών της «Φιλαρμονικής», η οποία, εις 
αναγνώριση των υπηρεσιών του, του απένειμε τον τίτλο του «Επι-
τίμου Μέλους», μία ιδιαίτερη διάκριση, που στην υπερεκατοντα-
ετή διαδρομή της, απονεμήθηκε μόνο σε άλλα οκτώ άτομα. Κα-
τά την περίοδο της Κατοχής, η «Φιλαρμονική» δημιούργησε την 
πρώτη τοπική Συμφωνική Ορχήστρα και ο Μπουστίντουϊ ανέλα-
βε αρχιμουσικός. Οι συναυλίες που διηύθυνε, στο Αρχαίο Ωδείο 

* Στο περ. Χρονικά, που εκδίδει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο 
της Ελλάδος, έχουν δημοσιευθεί πολλά άρθρα για την Εβραϊκή Κοι-
νότητα των Πατρών, τχ. 22/3-5, 43/5-6, 49/13-14, 63/8-9, 67-68/45, 
117/15-16, 122/22-23, 142/17-19, 150/3-5, 167/18-19, 176/12-21, 
196/24, 201/40 και 226/7-13, Πολυχρ. Ενεπεκίδη: Το ολοκαύτωμα 
των Εβραίων της Ελλάδος 1941 – 1944. Από γερμανικά και ελληνι-
κά αρχεία (Αθήναι 1996), σσ. 127-128, 162-163 και 172, Κ.Ε. Fleming: 
Ιστορία των Ελλήνων Εβραίων (Αθήνα 2009). Και Καρίνας Λάμψα 
και Ιακώβ Σιμπή: Η ζωή απ’ την αρχή. Η μετανάστευση των Ελλήνων 
Εβραίων στην Παλαιστίνη (1945-1948), (Αθήνα 2010).
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και στο Δημοτικό Θέατρο, έχουν καταγραφεί στη μουσική ιστο-
ρία της πόλης, ως πολιτιστικά γεγονότα ιδιαίτερης βαρύτητας. 
Διετέλεσε επίσης Διευθυντής στο «Ωδείο Πειραιώς» και καθηγη-
τής βιολιού και μουσικής δωματίου στο «Ωδείο Αθηνών», επί 60 
έτη, όπου ανέπτυξε παραδειγματικό παιδαγωγικό έργο και μόρ-
φωσε μουσικά, γενιές βιολιστών, ολοκληρωμένων καλλιτεχνών. 
Στους μαθητάς του συγκαταλέγονται η Τζίνα Μπαχάουερ (μου-
σική δωματίου) και οι βιολισταί – αρχιμουσικοί, Φ. Βολωνίνης, 
Νικ. Σκαλκώτας, Βύρων Κολάσης, Δημ. Χωραφάς, Δημ. Αγρα-
φιώτης, Α. Β. Καρμπόνε κ.α. Επίσης ήταν εξάρχων στη Συμφω-
νική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών και διηύθυνε με μεγάλη επι-
τυχία διάφορες ορχήστρες, εκτός από την Πάτρα, στην Αθήνα, 
αλλά και στην πατρίδα του την Ισπανία. Ως αρχιμουσικός, πα-
ρουσίασε στην Ισπανία έργα Ελλήνων συνθετών και έκανε γνω-
στούς στην Ελλάδα, σύγχρονους Ισπανούς μουσουργούς.
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Μία ομάδα από τα 161 μέλη που αριθμούσε η Ισραηλιτική Κοινότητα των Πα-
τρών το 1928. Στο μέσον διακρίνονται ο εκτελών χρέη ραββίνου στη Συναγωγή 
της οδού Παντανάσσης, Σαμουήλ Αλμπάλα και δεξιά του ο ιδρυτής και πρόε-
δρος της Κοινότητας, Ζαχαρίας Βιτάλ (1875-1957), ο οποίος αργότερα διετέ-
λεσε και πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. © Συλλογή Ε.Μ.Ε.
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Ισραηλιτική Συναγωγή Πατρών, Παντανάσης 34 (1965).
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Το εσωτερικό της Συναγωγής των Πατρών, όπως εκτίθεται σήμερα στο Εβραϊκό 
Μουσείο της Ελλάδος. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Μ.Ε.

Ο Δαυίδ Βαρούχ
με το συγγραφέα,
στο δικηγορικό
γραφείο
του τελευταίου, 
στην Πάτρα
(Ιούλιος 2014).
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Οικογένεια Νταν Ιωχανά έξω από το κατάστημά τους
στην Πάτρα, Γεροκωστοπούλου 19.

1η σειρά:   Σαρίνα Ιωχανά, Ντανέλης Ιωχανάς, ανεψιός του Δανιήλ Ιωχανά, 
γύρισε από τη Γερμανία όμηρος, Δανιήλ Ιωχανάς.

2η σειρά:   Σόλων Ιωχανάς, Ραχήλ Ιωχανά, αδελφή του Δανιήλ Ιωχανά, γύρισε 
από τη Γερμανία όμηρος, Χάϊδω Ιωχανά, Μωϋσής Ιωχανάς.
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Επάνω: 
Σόλων Ιωχανάς
και Δημήτριος Μαρινάκης
με τις συζύγους τους.
Αποκριές 1955,
Δημοτικό Θέατρο Πατρών
Χορός Παναχαϊκής.

Αριστερά: 
Ραφαήλ-Σαμ-Ηλίας (Μάτσας)
Τιτίνα Ιωχανά Μάτσα
(Πειραιάς 1963-64).



– 204 –

Η ΕΒΡΑΪΚΗ Π ΑΡ ΟΥ ΣΙ Α ΣΤΗΝ Π ΑΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ισαάκ Ιωχανάς. Πρόεδρος Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Πατρών. 

Στο κατάστημά του (Μαιζώνος 125).

Ισαάκ Ιωχανάς
Φουρτουνή Ιωχανά

Νούλης Ιωχανάς.

Σόλων και Αννέτα Ρούσσου (γονείς).
Πέπος και Ευτυχία Ρούσσου (παιδιά).
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Ισαάκ Μάτσας. 

Ισαάκ και Ραχήλ Μάτσα (1939). Ισαάκ και Ραχήλ Μάτσα.

Ισαάκ, Δανιήλ, Ιωχανάς, Μπέν Γκου-
ριόν Μάτσας (Μεσολόγγι 1958).
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Πρωτοπρεσβύτερος
Νικόλαος Γαλάτης

Ο Ιωσήφ Μπουστιντουΐ και ο Κωνσταντίνος Κυδωνιάτης 
με μαθήτριές τους (πιάνου). Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών (14/7/1960).

Αστυνομικός Διευθυντής
Δημήτριος Μαρινάκης
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Πάτρα, λόγω της θέσης της, υπήρξε 
ανέκαθεν σπουδαίο εμπορικό κέντρο 
και σημαντικός διαμετακομιστικός 

σταθμός, εξ ου και ο χαρακτηρισμός της «εμπο-
ρείο» του νεοελληνικού κράτους. Σ’ έναν τέτοιο 
χώρο θα ήταν παράδοξο να μην ζούσαν Εβραίοι. 
Οι πρώτοι Εβραίοι μετοίκησαν στην Πάτρα τον 
4ο π.Χ. αιώνα και έκτοτε η παρουσία τους έχει 
αφήσει το στίγμα της στη συλλογική μνήμη της 
πόλης. Δυστυχώς, την προαιώνια διαδρομή τους 
διέκοψαν βίαια οι Ναζί. Στην Πάτρα το ποσοστό 
των θυμάτων, στο συνολικό αριθμό των πατρι-
νών Εβραίων, έφθασε το 30%. Και όσοι σώθη-
καν το οφείλουν στη βοήθεια συμπολιτών τους, 
με τους οποίους διατηρούσαν πολύ καλές σχέ-
σεις. Ερευνώντας την Ιστορία της γενέτειράς 
μου, συναντήθηκα με το εβραϊκό στοιχείο, ως 
ιστορική πραγματικότητα και αυτό μου κέντρι-
σε το ενδιαφέρον να συγκεντρώσω στοιχεία γι’ 
αυτούς και να τα συνθέσω. Και το αποτέλεσμα 
αυτής της σύνθεσης είναι το ανά χείρας βιβλίο.


