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Μζςω του προγράμματοσ μασ «θ ομορφιά
βρίςκεται ςτθ διαφορετικότθτα» και ςε

ςυνεργαςία με τθν κακθγιτρια μασ
αποφαςίςαμε να βροφμε πλθροφορίεσ και να

ςασ παρουςιάςουμε το πολυπολιτιςμικό
πρόςωπο τθσ Θεςςαλονίκθσ. Μετά από πολλζσ
ςυναντιςεισ και ϊρεσ εργαςίεσ καταφζραμε να

τελειοποιιςουμε μια αξιόλογθ εργαςία. Η 
Θεςςαλονίκθ είναι θ δεφτερθ ςε πλθκυςμό
πόλθ τθσ Ελλάδασ και ςυχνά αναφζρεται ωσ
ςυμπρωτεφουςα τθσ . Ζχει περάςει από τθν

«εξουςία» πολλϊν λαϊν. 

Ασ ξεκινιςουμε λοιπόν!!



Σι είναι όμωσ θ πολυπολιτιςμικοτθτα;

• Η ζννοια τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ προςκροφει ςε 
αςάφειεσ και παρεξθγιςεισ. Μια πρϊτθ διευκρίνιςθ που 
πρζπει να κάνουμε είναι ότι θ πολυπολιτιςμικότθτα δεν 
ορίηεται μόνο ςε ςχζςθ με τουσ μετανάςτεσ ςτισ χϊρεσ 

υποδοχισ. Αντίκετα, αφορά ομάδεσ ανκρϊπων που 
διαφοροποιοφνται ανάλογα με το φφλο, το κριςκευμα, 
το ζκνοσ, τα τοπικά ςτερεότυπα, τθν εργαςία και γενικά 

με κριτιριο το αν αποκλίνουν από το εκάςτοτε 
κεωροφμενο ωσ «κανονικό». 



Πολυπολιτιςμικότθτα και ρατςιςμόσ

• Μόνο ςτθ κεωρία είναι ξεκάκαρα χωριςμζνεσ οι
παραπάνω περιπτϊςεισ. τθν πράξθ, οι πολιτιςμικζσ και

οι κοινωνικοοικονομικζσ διαφορζσ αναμιγνφονται και
ανατροφοδοτοφνται. Για παράδειγμα ςτθ Βρετανία οι

Άραβεσ μουςουλμάνοι μετανάςτεσ που απαςχολοφνται -
κατά κανόνα- ςε δουλειζσ με λίγα χριματα και πολφ
χαμθλό κφροσ, δεν μποροφν να ςυγκρικοφν με ζνα

ςυμπατριϊτθ και ομόκρθςκό τουσ που ζχει ςπουδάςει
και είναι γιατρόσ ςτθν ίδια χϊρα (βλζπε το παράδειγμα

του Γιακοφμπ). 



Εφκολα καταλαβαίνει κανείσ ότι τα πολιτιςμικά
χαρακτθριςτικά πάνε χζρι χζρι με τθν οικονομικι
κατάςταςθ και τα κοινωνικά-πολιτιςμικά κριτιρια

ταξινόμθςθσ, όπωσ πχ. θ εκπαίδευςθ και θ 
επαγγελματικι ιεραρχία.

Όταν λοιπόν αξιολογοφμε μια κοινωνικι ομάδα
ςτθριηόμενοι ςε ζνα μόνο κριτιριο το φφλο, το χρϊμα, 

τθ φυλι ι το κριςκευμα ι τθν εκνοτικι καταγωγι
πλθςιάηουμε, άκελά μασ, ςτο επίπεδο του φυλετικοφ ι 

του πολιτιςμικοφ ρατςιςμοφ.



Θεςςαλονίκθ και Οκωμανοί

Μουςουλμάνοι εμφανίηονται ςτθ Θεςςαλονίκθ μετά τθν
άλωςι τθσ από τουσ Σοφρκουσ.

Ο Μουράτ αποφαςίηει τθν αναγζννθςθ τθσ πόλθσ. 
Απελευκερϊνονται, ζναντι λφτρων, οι ευγενείσ, 

υποχρεϊνονται οι κάτοικοί τθσ, που είχαν καταφφγει ςε
άλλα μζρθ, να ξαναγυρίςουν, επιδιορκϊνονται τα τείχθ και
τα φροφρια και εγκακίςτανται χίλιεσ οικογζνειεσ Σοφρκων

από τα Γιαννιτςά ςτθν πόλθ.
Σαυτόχρονα κτίηονται και τα πρϊτα δθμόςια κτίρια τθσ

περιόδου. 



Αρμζνιοι ςτθν Θεςςαλονίκθ

• Η Αρμενικι παρουςία ςτθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ
ανάγεται ςτουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ, αλλά θ οργάνωςθ
τθσ παροικίασ ςε κοινότθτα άρχιςε ςτα 1880.

• Η παροικία γνϊριςε δυο περιόδουσ μεγάλθσ
δθμογραφικισ ανάπτυξθσ:



Σθν πρϊτθ μετά τθ
Μικραςιατικι
Καταςτροφι, όταν από
τισ 80 χιλιάδεσ περίπου
Αρμενίουσ που θ 
Ελλάδα δζχτθκε
φιλόξενα ςτο ζδαφόσ
τθσ, 10-11 χιλιάδεσ
εγκαταςτάκθκαν ςτθν
περιοχι τθσ
Θεςςαλονίκθσ.



Και τθ δεφτερθ, όταν
μετά τθ διάλυςθ τθσ
πρϊθν ΕΔ και τθν
ζναρξθ των εκνικϊν
ςυγκροφςεων ςτθν
Τπερκαυκαςία, 
κατζφυγαν ςτθν
κεντρικι Μακεδονία
πάνω από 11 χιλιάδεσ
Αρμζνιοι και
Ελλθνοαρμζνιοι.



Θεςςαλονίκθ και Εβραίοι

Ο χρόνοσ τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ των Εβραίων ςτθ
Θεςςαλονίκθ παραμζνει ωσ τϊρα άλυτο ιςτορικό

πρόβλθμα. Κάποιοι ερευνθτζσ πιςτεφουν ότι από τθν
εποχι τθσ ίδρυςισ τθσ (315 π.Χ.) θ Θεςςαλονίκθ είχε και

Εβραίουσ κατοίκουσ. 

Τπάρχουν αρκετζσ μαρτυρίεσ για τθν φπαρξθ Εβραϊκισ
Κοινότθτασ ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτα Ρωμαϊκά και ςτα

Βυηαντινά χρόνια.



Οι Εβραίοι αυτοί είχαν εξελλθνίςει τα ονόματά τουσ και
μιλοφςαν τθν Ελλθνικι γλϊςςα. Από τα μζςα του 14ου 

αιϊνα, θ Θεςςαλονίκθ είχε δεχτεί και άλλουσ
Εβραίουσ προερχόμενουσ από τθν Κεντρικι Ευρϊπθ, 

τθν ικελία και τθν Ιταλία.Σο κακοριςτικό όμωσ γεγονόσ
για τθν εξζλιξθ τθσ Ιςραθλιτικισ Κοινότθτασ είναι θ 

εγκατάςταςθ ςτθν πόλθ 15-20.000 Ιςπανοεβραίων, των
λεγόμενων εφαραδίμ, που ζρχονται από το 1492, 

διωγμζνοι από τθν Ιςπανία με διάταγμα των κακολικϊν
βαςιλιάδων Φερδινάνδου και Ιςαβζλλασ. ' αυτοφσ κα

προςτεκοφν και άλλοι εξόριςτοι Εβραίοι από τθ
ικελία, τθν Πορτογαλία και τθ Βόρεια Αφρικι. 



Όλοι αυτοί κα εγκαταςτακοφν ςτθν
ςχεδόν ζρθμθ, μετά τθν άλωςι τθσ

(1430) από τουσ Σοφρκουσ Θεςςαλονίκθ, 
κα καταλάβουν τισ ςυνοικίεσ από τθν

Εγνατία μζχρι τθν παραλία και από το

Βαρδάρι μζχρι τθ Διαγϊνιο, κα
επικρατιςουν δθμογραφικά και κα
μεταβάλουν τθν πόλθ ςε εμπορικό

κζντρο πρϊτθσ γραμμισ.



Οι εφαραδίμ κα διακρικοφν ςτθν υφαντουργία, κα
δουλζψουν ςτα ορυχεία του Γαλλικοφ και τθσ

ιδθρόκαψασ, κα ιδρφςουν το πρϊτο τυπογραφείο ςτθ
Θεςςαλονίκθ γφρω ςτα 1520, και κα αναδείξουν μεγάλεσ

προςωπικότθτεσ του πνεφματοσ, ραββίνουσ, ιατροφσ, 
φιλοςόφουσ, ποιθτζσ, νομοδιδάςκαλουσ.

Ζτςι θ φιμθ τθσ Εβραϊκισ Κοινότθτασ Θεςςαλονίκθσ κα
απλωκεί ς' ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Και ακριβϊσ αυτι τθν

εποχι θ Θεςςαλονίκθ κα τιμθκεί με τον τίτλο τθσ
"Μθτζρασ εν Ιςραιλ".



Από το 1873 οι Εβραίοι δζχονται προχωρθμζνθ Ευρωπαϊκι 
παιδεία. Σθν ίδια περίοδο κυκλοφορεί ςτθ Θεςςαλονίκθ 

θ πρϊτθ 
εφθμερίδα, θ Εβραϊκι "EL LUNAR" (1864) και 

εγκαινιάηεται θ 
βιομθχανικι ανάπτυξθ με τον μεγάλο ατμόμυλο των 

Ιταλοεβραίων Αλλατίνι (1854).



•Η υποδοφλωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτισ δυνάμεισ του
άξονα (9-4-41) κα ςθμάνει τθν αρχι του τζλουσ.
Οι Ναηί εγκαινιάηουν τα αντιεβραϊκά μζτρα από τισ
πρϊτεσ κιόλασ μζρεσ. Απαγορεφουν τθν είςοδο των
Εβραίων ςε καφενεία, ηαχαροπλαςτεία κλπ.

•Επιτάςςουν το νοςοκομείο Χιρσ και πολλά Εβραϊκά
ςπίτια, φυλακίηουν τα μζλθ του Κοινοτικοφ υμβουλίου,
λεθλατοφν τα γραφεία τθσ Κοινότθτασ, καταςτρζφουν τα
αρχεία και τισ Εβραϊκζσ βιβλιοκικεσ.

Οι Εβραίοι ςτθν Κατοχι



τισ 11-7-1942 οι Εβραίοι άνδρεσ από 18-45 
χρονϊν διατάηονται να παρουςιαςτοφν ςτθν
πλατεία Ελευκερίασ.

Εκεί, αφοφ υφίςτανται απερίγραπτεσ
ταπεινϊςεισ, καταγράφονται και οδθγοφνται
ςε καταναγκαςτικά ζργα. 





Οι Εβραίοι ςιμερα

ιμερα, παρά τον αφανιςμό του 96% των μελϊν τθσ, θ 
Ιςραθλιτικι Κοινότθτα τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι ξανά μια

ηωντανι πραγματικότθτα.
Οι προαιϊνιοι ψαλμοί αντθχοφν ςτισ τρεισ ςυναγωγζσ
τθσ, τα καινοφρια βλαςτάρια τθσ φοιτοφν ςϋζνα άρτιο

Δθμοτικό χολείο.
Ζνασ υπερςφγχρονοσ οίκοσ ευγθρίασ φιλοξενεί τουσ

απόμαχουσ τθσ ηωισ κι ζνα κοινοτικό κζντρο
ςυγκεντρϊνει τθ νεολαία.

Ζτςι, παρά τθν τραγικι δοκιμαςία του, ο Εβραϊςμόσ τθσ
Θεςςαλονίκθσ κατάφερε να ξαναγεννθκεί από τθν
τζφρα του, προςφζροντασ ζνα απτό παράδειγμα

ηωτικότθτασ και πνευματικισ δφναμθσ.



εφαραδίτικθ υνταγι



• Κςωσ θ πιο γνωςτι ςεφαραδίτικθ ςυνταγι, είναι
τα guevos haminados ι πιο απλά ςτα ελλθνικά αυγά

χαμινάδοσ με το χαρακτθριςτικό γυαλιςτερό καφεκόκκινο
χρϊμα που παίρνουν και με τθν ελαφρϊσ πικάντικθ

γεφςθ τουσ.

• Η λζξθ guevos haminados, (ι αλλιϊσ huevos
enhaminados), για μερικοφσ ςθμαίνει «αυγά

φοφρνου» αν και οριςμζνοι κεωροφν οτι θ πιο ςωςτι
ερμθνεία κα ιταν «αυγά ηεςταμζνα».



• Οι Εβραίοι ςτα πλαίςια τθσ αργίασ του αμπάτ,
(δθλαδι του αββάτου), απαγορεφεται να ανάβουν
φωτιά – για αυτό το λόγο ετοίμαηαν φαγθτά τα οποία
είτε μποροφςαν να τα βάλουν από τθν προθγουμζνθ
για αργό μαγείρεμα και να ιταν ζτοιμα και ηεςτά για το
γεφμα του αββάτου. Αυτό το είδοσ φαγθτϊν
ονομάηονταν hamin [ham: ζεστό στα εβραϊκά] και
αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία ςυνταγϊν που ο
πιο επιφανισ εκπρόςωποσ τουσ ςτθν ςεφαραδίτικθ

κουηίνα είναι τα αυγά χαμινάδοσ.



Τλικά

 6 και περιςςότερα αυγά
 Φλοφδια από ξερά κόκκινα κρεμμφδια (πολλά)
 Λίγο λάδι (όςο χρειάηεται για να απλωκεί πάνω από το

νερό – μια με τρεισ κουταλιζσ)
 Μια κουταλιά ξφδι
 Μιςι κουταλιά αλάτι και άλλθ μιςι πιπζρι
 Νερό όςο χρειάηεται



Εκτζλεςθ

ε μια κατςαρόλα ςτρϊνουμε τα κρεμμφδια και ανάμεςα
βάηουμε όςα αυγά κζλουμε. Προςζχουμε τα αυγά να είναι
ςε κερμοκραςία δωματίου και ςτθν ςυνζχεια προςκζτουμε
όλα τα υπόλοιπα υλικά, νερό μζχρι να καλφψει άνετα τα
πάντα και τελευταίο το λάδι. Ανοίγουμε τθν φωτιά και ςιγά
ςιγά φτάνουμε ςε ςιγοβραςμό – τότε χαμθλϊνουμε τθν
κερμοκραςία ςτο χαμθλότερο δυνατόν ϊςτε να ςυνεχίςει
το ςιγόβραςμα με κλειςτι κατςαρόλα για τουλάχιςτον 4

ϊρεσ ελζγχοντασ που και που το επίπεδο του νεροφ.



Η παραδοςιακι ςυνταγι μιλάει για τουλάχιςτον 8ωρο
αλλά δεν ξζρουμε αν όντωσ είναι απαραίτθτο. τθν
ςυνζχεια τα βγάηουμε, τα κρυϊνουμε αμζςωσ κάτω
από τρεχοφμενο νερό ι ςε μια γαβάκα με νερό και
παγάκια και τα γυαλίηουμε ελαφρϊσ με μια πετςζτα.



ΣΕΛΟ


