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Οι γυναίκεσ ιταν γυναίκεσ 
Σο άββατο όλα κλειςτά 

 

Πρόκειται για μερικοφσ μεταφραςμζνουσ ςτίχουσ του τραγουδιοφ «αλονίκι μι 

αμόρ» αρχικά τραγουδθμζνο ςτα ιςπανοεβραϊκά (λαντίνο) και τα εβραϊκά.1 Θ 

εβραϊκι παρουςία ςτον λιμζνα τθσ Θες/κθσ υπιρξε εντονότατθ μζχρι και τα χρόνια 

του μεςοπολζμου ωσ προσ τον τομζα τθσ λιμενεργαςίασ και μζχρι τθν Γερμανικι 

Κατοχι ωσ προσ τθν ςυνεργαςία λιμζνα και εβραίων ναυτικϊν πρακτόρων και 

εμπόρων. Τπιρξε τόςο ςθμαντικι αλλά και ιςχυρι, οφτωσ ϊςτε μζχρι τα μζςα τθσ 

δεκαετίασ του 1920, το άββατο να αποτελεί αργία, και τα λαντίνο να αποτελοφν 

βαςικι γλϊςςα ςυνεννόθςθσ εντόσ του λιμζνα. Σο τελευταίο το αναφζρει κι ο 

Μωχςισ Μιχαιλ Μπουρλάσ, ο οποίοσ κατά τον μεςοπόλεμο υπιρξε 

μακθτευόμενοσ ςε μθχανουργείο πλθςίον του λιμανιοφ. Αναφζρει μάλιςτα πωσ οι 

χριςτιανοί εργάτεσ μιλοφςαν τα ιςπανοεβραϊκά καλφτερα απ’ ότι μιλοφςαν οι 

Εβραίοι του λιμανιοφ τα ελλθνικά.2 

Αλλά πριν προχωριςουμε ςτθν επαγγελματικι ςχζςθ μερίδων του εβραϊκοφ 

πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ με το λιμάνι, οφείλουμε να ποφμε ότι το λιμάνι τθσ 

Θεςςαλονίκθσ υπιρξε θ πφλθ ειςόδου πλθκυςμϊν που εκδιϊχκθκαν από τισ εςτίεσ 

τουσ. Πρϊτοι ζφκαςαν οι ιςπανοεβραίοι κατά τα τζλθ του 15ου αιϊνα μετά τθν 

εκδίωξι τουσ από τθν Ιβθρικι και ζπειτα, ςταδιακά, οι πρόςφυγεσ από τθν Μικρά 

Αςία και τον Πόντο κατά τθν περίοδο 1922-1923. Σο 1519 ο εβραϊκόσ πλθκυςμόσ 

αποτελοφςε το μιςό περίπου πλθκυςμό τθσ πόλθσ αποτελϊντασ τθν μεγαλφτερθ 
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εκνοτικι ομάδα.3 Αυτό διατθρικθκε μζχρι τθν ενςωμάτωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, το 

1912, ςτο ελλθνικό κράτοσ οπότε κι είχαμε ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτθν εκνοτικι 

ςφνκεςθ τθσ πόλθσ. 

Σο εβραϊκό ςτοιχείο ςυνζβαλε τόςο ςτθν άνκθςθ του εμπορίου και τθσ 

βιομθχανίασ όςο και του ςυνδικαλιςμοφ. Αυτά τα τρία ςτοιχεία ςυνδζονται 

άρρθκτα με το λιμάνι μιασ και αφενόσ αποτελεί διαμετακομιςτικό κόμβο εμπορίου 

αλλά και χϊρο μεγάλθσ ςυγκζντρωςθσ εργατϊν και εργαηομζνων.4 

Μιλϊντασ για το εβραϊκό ςτοιχείο που εργαηόταν ςτον λιμζνα, δεν 

αναφερόμαςτε βζβαια μόνο ςτθν ςχεδόν μονοπωλιακι ςχζςθ που είχαν οι εβραίοι 

κεςςαλονικείσ με τον τομζα τθσ φορτοεκφόρτωςθσ μζχρι και τθν ζλευςθ των 

προςφφγων το 1922.  

Θ εβραϊκι παρουςία υπιρξε εξίςου ςθμαντικι ςτον κομβικό κλάδο των ναυτικϊν 

πρακτόρων. Αυτι ςυνδεόταν και με τουσ δεςμοφσ που είχαν εβραίοι ζμποροι τθσ 

πόλθσ με άλλουσ εβραίουσ εμπόρουσ ευρωπαϊκϊν λιμζνων, λ.χ. του Λιβόρνο. Ζνα 

ενδιαφζρον ςτοιχείο αποτελεί το μποχκοτάη του λιμανιοφ τθσ Αγκόνασ, ςτα μζςα 

του 16ου αιϊνα, από πλευράσ των ραβίνων τθσ Θεςςαλονίκθσ μιασ και οι αρχζσ τθσ 

πόλθσ αυτισ κανάτωςαν πολλοφσ εβραίουσ.5 φμφωνα με τον Αλμπζρτο Ναρ, το 

1793, ο Άγγλοσ περιθγθτισ Richard Rococke ζγραφε ότι: «Σα καπνά εξάγονται ςτο 

Λιβόρνο, ςτθ Βενετία και ςτθν Αγκόνα από Εβραίουσ εμπόρουσ».6 Δεν πρόκειται για 

φαινόμενο που εκδθλϊνεται μόνο ςτθ Θεςςαλονίκθ μιασ και οι εφαρδίτεσ εβραίοι 

κάνουν αιςκθτι τθν παρουςία τουσ ςε ςειρά λιμανιϊν ςε βακμό που ο ιςτορικόσ 

David Sorkin του αποκαλεί «εβραίουσ του λιμανιοφ» (port Jews).7 φμφωνα με τον 

φλλογο Ναυτικϊν Πρακτόρων Θεςςαλονίκθσ, μζλθ εβραϊκϊν οικογενειϊν με 

ςθμαντικι ςυμβολιςτθν κοινωνικι, οικονομικι και πολιτικι ηωι τθσ πόλθσ, όπωσ οι 

Άββοττ, Καράςςο, Μπενβενίςτε, Αρδίττι, Κάουκι, Αλλαλοφφ, Μόλχο, Ιακϊβ 

Μοδιάνο, Ηακ Ναχαμά, αλτιζλ, ακόμθ, και ο εκ των ιδρυτϊν τθσ Φεντεραςιόν 
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Αβραάμ Μπεναρόγια, όπωσ και πολλοί άλλοι εβραίοι τθσ πόλθσ διατζλεςαν 

ναυτικοί πράκτορεσ.8 

τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ εργαςίεσ του λιμανιοφ το εβραϊκό ςτοιχείο ιταν το 

επικρατζςτερο μζχρι το μεςοπόλεμο. υγκεκριμζνα αποτελοφςαν τθν ςυντριπτικι 

πλειοψθφία των φορτοεκφορτωτϊν, είχαν μονοπϊλιο ωσ καραγωγείσ και 

βαρκάρθδεσ αλλά και ωσ πλανόδιοι πωλθτζσ. Ωσ προσ το τελευταίο, ασ μθν ξεχνάμε 

πωσ τα παλαιότερα χρόνια τα πλοία ζμεναν δεμζνα για καιρό μζχρι να φορτϊςουν 

ι να εκφορτϊςουν και θ πόλθ γζμιηε με ξζνα πλθρϊματα τα οποία είχαν ανάγκθ να 

ψωνίηουν για τισ διάφορζσ τουσ ανάγκεσ. 

Σο 1918 από τουσ 33.000 εβραίουσ εργαηομζνουσ οι 9000 εργάηονται ωσ 

φορτοεκφορτωτζσ, χαμάλθδεσ, βαρκάρθδεσ και καραγωγείσ.9 

Ποφ είναι ςιμερα οι «Εβραίοι του λιμανιοφ»; Οι τελευταίοι ναυτικοί πράκτορεσ 

οι οποίοι ςυνζχιςαν και μεταπολεμικά τθν δραςτθριότθτά τουσ, αλτιζλ, Νεχαμά 

και απόρτα ζχουν κλείςει τα γραφεία τουσ προ πολλοφ, ενϊ οι Κάουκι ζχουν 

μετοικιςει προ πολλοφ ςτον Πειραιά αφινοντασ πίςω τθν επιγραφι τθσ επωνυμίασ 

τουσ ςε κτιριο τθσ οδοφ Κατοφνθ. Κι όςο για τουσ Εβραίουσ εργαηομζνουσ του 

λιμανιοφ, κυρίωσ λιμενεργάτεσ, θ μαρτυρία ενόσ γθραιοφ χριςτιανοφ λιμενεργάτθ 

είναι ενδεικτικι, «Γριγορα φφγανε όταν πιγαν και τουσ βάλανε τισ κονκάρδεσ… 

τουσ φφγανε όλουσ.»10 Εδϊ ο πλθροφορθτισ μασ εννοεί προφανϊσ τθν πορεία τθσ 

Εβραϊκισ κοινότθτασ τθσ πόλθσ, θ οποία αφοφ πρϊτα υποχρεϊκθκε να φζρει το 

κίτρινο άςτρο του Δαυίδ ςτο πζτο και να ηει ςε γκζτο, ςτάλκθκε ςτα ναηιςτικά 

ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ και εξόντωςθσ, κφρια ςτο Άουςβιτσ-Μπιρκενάου. 

Κλείνοντασ κα κζλαμε να ποφμε πωσ πολλζσ φορζσ όταν μεςολαβοφν ηοφεροί 

καιροί και ςυμβάντα όπωσ το Ολοκαφτωμα, τείνουμε να εξιδανικεφουμε το 

παρελκόν. Θ Ανριζτ Αςςεό φροντίηει να μασ προςγειϊςει ςτθν ςκλθρι 

πραγματικότθτα του χκεσ για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ.  

ίγουρα, αυτζσ οι πόλεισ τθσ ανατολισ δεν ιταν τόςο άκλιεσ όςο τα 
γκζτο τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ, αλλά και εκεί θ ηωι ιταν ςκλθρι. 
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Ρωτιςτε τουσ απογόνουσ -αν υπάρχουν- των καπνεργατϊν ι των 
χαμάλθδων του λιμανιοφ, που ζλιωναν κάτω από τον ιλιο ι πάγωναν 
ςτο λιμάνι που κζριηε ο Βαρδάρθσ, εκείνουσ που δοφλευαν δεκάξι με 
δεκαοχτϊ ϊρεσ ςτο εργοςτάςιο, εκείνουσ που από παιδιά τοφσ ζλιωνε 
θ φυματίωςθ.11 

Επιπρόςκετα, ο ςυνάδελφοσ ιςτορικόσ άι ροφγκο, ςτθν θμερίδα που 

διοργανϊςαμε προ μθνϊν, φϊτιςε πτυχζσ τθσ αντιπαράκεςθσ μεταξφ ντόπιων, τόςο 

χριςτιανϊν αλλά κυρίωσ Εβραίων μιασ και όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει 

αποτελοφςαν τθν πλειοψθφία του κόςμου τθσ λιμενεργαςίασ, με τουσ 

νεοφερμζνουσ πρόςφυγεσ κατά τον μεςοπόλεμο. Θ αντιπαράκεςθ αυτι είχε ωσ 

κφρια πλευρά τθσ τον οικονομικό ανταγωνιςμό και οι απαρχζσ τθσ βρίςκονται ςτθν 

ενςωμάτωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτο ελλθνικό κράτοσ και τθν μετανάςτευςθ 

Ελλινων εργατϊν, κυρίωσ από τον Πειραιά, αλλά και τθν ςυγκρότθςθ ελλθνικϊν 

ανταγωνιςτικϊν προσ τουσ εβραϊκοφσ, εμπορικϊν οίκων. τισ ςυγκροφςεισ αυτζσ οι 

Εβραίοι εργάτεσ, αλλά και ζμποροι θττικθκαν, με τθ κζςπιςθ τθσ Κυριακισ ωσ 

υποχρεωτικισ αργίασ, αντί του αββάτου όπωσ ίςχυε μζχρι τότε, ςπάςιμο του 

μονοπωλίου που είχαν ςε τομείσ τθσ εργαςίασ, τθ μείωςθ τθσ εργαςίασ και άρα του 

μιςκοφ, κ.ο.κ. 

Αφενόσ οι ιττεσ αυτζσ ςε ςυνδικαλιςτικό επίπεδο κι αφετζρου θ υποβάκμιςθ 

του λιμζνα τθσ Θεςςαλονίκθσ μετά τθν ενςωμάτωςθ ςτο ελλθνικό κράτοσ προσ 

όφελοσ του λιμζνα του Πειραιά, εξϊκθςε εκατοντάδεσ οικογζνειεσ εβραίων 

ςτοιβαδόρων ςτθν εγκατάλειψθ τθσ Θεςςαλονίκθσ με προοριςμό τα λιμάνια τθσ 

Χάιφα και τθσ Γιάφα. 

Αυτό αποτζλεςε τραγικι ειρωνεία για δυο λόγουσ. Αφενόσ διότι οι μετανάςτεσ 

κλικθκαν να παίξουν τον ρόλο που ζπαιξαν οι πρόςφυγεσ ςτο λιμάνι τθσ 

Θεςςαλονίκθσ, προκειμζνου να ςπάςουν το αραβικό μονοπϊλιο ςτθν λιμενεργαςία 

ςτα παλαιςτινιακά αυτά λιμάνια, κι αφετζρου δε διότι θ ζξοδόσ τουσ από τθν 

Ιερουςαλιμ των Βαλκανίων, τθ Θεςςαλονίκθ, τθν περίοδο που ο Χίτλερ ανερχόταν 

ςτθν θγεςία του Γερμανικοφ κράτουσ, τουσ διζςωςε, ςε αντίκεςθ με τουσ χιλιάδεσ 

εβραίουσ ςυμπολίτεσ μασ, οι οποίοι εξοντϊκθκαν και που αποτζλεςαν και τον λόγο 

τθσ ςθμερινισ εκδιλωςθσ.  
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