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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

(1861-1940)

Ώς εισαγωγή στις μελέτες που ακολουθούν, παρουσιάζονται εδώ τα σχετικά με 
τον εβραϊκό πληθυσμό δημογραφικά στοιχεία μέχρι το 1940, με βάση τις επί-
σημες απογραφές, μαζί με σχόλια σε ό,τι αφορά τους Εβραίους της Θεσσαλο-
νίκης. Χρησιμοποιούνται οι επίσημες εκδόσεις της εκάστοτε στατιστικής υπη-
ρεσίας, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαία η προσφυγή σε άλλη επίσημη πηγή.

Οι απογραφές του 19ου αιώνα

Η παλαιότερη επίσημη στατιστική πληροφορία για την εβραϊκή παρουσία στην 
Ελλάδα αφορά το έτος 1861· καταγράφηκαν 552 άτομα.1 

Η εκδοθείσα απογραφή πληθυσμού του 1870, μετά την ενσωμάτωση των 
Ιονίων Νήσων, είναι η πρώτη που απεικονίζει δημογραφικά τους Εβραίους της 
Ελλάδας ως εξής: «Εκ των αλλοθρήσκων, οι πλείστοι, 2.582, ανήκουσιν εις το 
Ισραηλιτικόν θρήσκευμα και εισίν άπαντες σχεδόν πολίται Έλληνες και κά-
τοικοι της νήσου Κερκύρας, απολαυόντες των αυτών αστυκών και πολιτικών 
δικαιωμάτων, ων χαίρουσι και άπαντες οι λοιποί πολίται Έλληνες· αναλογεί δε 
ανά είς Ισραηλίτης επί 564 κατοίκων».2 Ο συντάκτης συγκρίνει την αναλογία 
αυτήν με τις αντίστοιχες άλλων ευρωπαϊκών κρατών,3 για να καταλήξει στο 

1. Η πληροφορία παρέχεται αναδρομικά σε συγκριτικό πίνακα της απογραφής του 1928· 
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Στατιστικά αποτελέσματα απογραφής του πληθυσμού της Ελ-
λάδος της 15-16 Μαΐου 1928, IV. Tόπος γεννήσεως ‒ Θρησκεία και γλώσσα ‒ Υπηκοότης (Αθήνα 
1935), κα΄.

2. Υπουργείον Εσωτερικών, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά το έτος 1870 (Αθήνα 1871), λθ΄.
3. Οι αριθμοί που δίνονται είναι οι εξής: Πολωνία 7 κάτοικοι επί 1 Ισραηλίτου, Αυστρία 

33, Ρωσία 42, Ολλανδία 52, Τουρκία 61, Πρωσία 73, Γερμανία 105, Βέλγιο 333, Γαλλία 426 
και Ελβετία 595.
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συμπέρασμα ότι «η εβραϊκή φυλή είναι διεσπαρμένη εις άπαντα σχεδόν τα ευ-
ρωπαϊκά κράτη· υπολογίζεται δε ο ολικός αριθμός των εν Ευρώπη Ισραηλιτών 
εις 4.000.000 περίπου άτομα». Ο προαναφερθείς αριθμός των 2.582 Εβραίων 
είναι ο μοναδικός που αναφέρεται στα δημοσιευθέντα αποτελέσματα της απο-
γραφής, δεδομένου ότι δεν περιλήφθηκαν σε αυτά τα σχετικά με το θρήσκευμα 
αναλυτικά στοιχεία κατά περιοχή. Αναδρομικά όμως, σε συγκριτικό πίνακα της 
απογραφής του 1928, δίνεται για την απογραφή του 1870 ο αριθμός 3.499.4

Φειδωλή σε πληροφορίες είναι και η απογραφή πληθυσμού του έτους 1879, 
σύμφωνα με την οποία καταγράφηκαν 2.652 Εβραίοι, που κατοικούσαν «κυρί-
ως» στην Κέρκυρα «και τινές εν τη επαρχία Χαλκίδος, ων όμως ο αριθμός δεν 
εξηκριβώθη ιδία».5 Από τη διατύπωση αυτή αντιλαμβανόμαστε ότι ο αριθμός 
2.652 δεν είναι πλήρης. Πράγματι, διορθώνεται αναδρομικώς σε μεταγενέστε-
ρο συγκριτικό πίνακα: 3.392 άτομα,6 κατά τι λιγότεροι από το 1870.

Ακριβέστερα στοιχεία δίνει η απογραφή που πραγματοποιήθηκε τον Σε-
πτέμβριο του 1881, αλλά αφορούσε μόνον τον πληθυσμό της Θεσσαλίας και 
της επαρχίας Άρτας, δηλαδή επαρχίες που είχαν μόλις ενσωματωθεί στην Ελ-
λάδα. Στις περιοχές αυτές καταγράφηκαν 3.140 Εβραίοι,7 κατανεμημένοι στις 
εξής επαρχίες: Άρτας 617, Λάρισας 1.726, Βόλου 287 και Τρικάλων 510. Σε 
ό,τι αφορά την αναλογία στον γενικό πληθυσμό, στην επαρχία Άρτας οι Εβραίοι 
αποτελούσαν ποσοστό 4,2%, στην επαρχία Λάρισας 5%, στην επαρχία Βόλου 
0,5% και στην επαρχία Τρικάλων 1,3%.8 Συνεπώς, ο πληθυσμός των Εβραίων 
στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκε μετά την ενσωμάτωση των παραπάνω περιο-
χών, προσεγγίζοντας τα 6.500 άτομα.

Στις απογραφές 1889 και 1896 συγκεντρώθηκαν μεν, αλλά δεν δημοσιεύ-
τηκαν πληροφορίες για τον πληθυσμό κατά το θρήσκευμα. 9 

4. Στατιστικά 1928 (σημ. 1), κα΄.
5. Υπουργείον Εσωτερικών, Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός 1879 (Αθήνα 1881), 37. 

Στην αναλυτική καταγραφή των θρησκευμάτων κατά επαρχία (σ. 149 της δεύτερης διαδοχικής 
σελιδαρίθμησης 1-200), οι «αλλόθρησκοι» καταχωρίζονται αθροιστικά, οπότε δεν προκύπτει 
και η γεωγραφική κατανομή των Εβραίων. 

6. Στατιστικά 1928 (σημ. 1), κα΄.
7. Υπουργείον Εσωτερικών (Τμήμα Δημοσίας Οικονομίας και Στατιστικής), Πίνακες των 

επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απογραφήν του 1881 (Αθήνα 1884), η΄. Η απογραφή 
έγινε «μετά πολλής σπουδής», χωρίς διοικητική υποδομή και η αρμόδια υπηρεσία εκδήλωσε 
σε αρκετά σημεία του κειμένου τις επιφυλάξεις της για την ακρίβεια του στατιστικού αποτε-
λέσματος (σ. α΄-β΄, η΄).

8. Στο ίδιο, 56.
9. Υπουργείον των Εσωτερικών ‒ Υπηρεσία Απογραφής, Στατιστικά αποτελέσματα της γενι-

κής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27 Οκτωβρίου 1907, τ. Α΄ (Αθήνα 1909), ιβ-ιγ΄.



ΕΙΣΑΓΩΓΉ 15

Η απογραφή του 1907

Αναλυτικότερα στοιχεία απαντούν πλέον στην απογραφή του 1907. Σε αυτήν 
καταγράφηκαν 6.127 Εβραίοι, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 0,23% του συ-
νολικού πληθυσμού.10 Η εβραϊκή παρουσία εντοπίζεται στις εξής επαρχίες:11 

• Στερεά Ελλάδα και Εύβοια άτομα 713 (Αττική 412, Βοιωτία 1, Φθιώτιδα 
5, Αιτωλοακαρνανία 9, Εύβοια 286).

• Πελοπόννησος άτομα 69 (Αχαΐα 19, Ηλεία 14, Αργολίδα 5, Κορινθία 9, 
Μεσσηνία 20, Τριφυλία 2).

• Επτάνησος άτομα 2.352 (Κέρκυρα 2.188, Λευκάδα 9, Κεφαλληνία 9, Ζά-
κυνθος 146).

• Θεσσαλία με την Άρτα άτομα 2.984 (Άρτα 409, Λάρισα 1.089, Μαγνησία 
924, Τρίκαλα 550, Καρδίτσα 12).

Σε σύγκριση με τα δεδομένα του 1881, διαπιστώνεται ότι η Άρτα είχε χάσει 
στο μεταξύ διάστημα το ένα τρίτο του εβραϊκού πληθυσμού της, το ίδιο και η 
Λάρισα. Οι εκροές της τελευταίας είναι σε απόλυτο αριθμό ίσες με τις εισροές 
του Βόλου, οι Εβραίοι του οποίου τριπλασιάστηκαν. Συνολικά, οι Εβραίοι της 
Θεσσαλίας και της περιοχής της Άρτας παρουσίασαν μείωση 5% την περίο-
δο 1881-1907, ενώ ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής αυξήθηκε πάνω από 
50%.12 Μείωση περί το 10% έναντι του 1870 σημείωσε και ο εβραϊκός πληθυ-
σμός της Κέρκυρας (ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το συνήθως αναφερόμενο 
και αποδιδόμενο στα γεγονότα του Απριλίου 1891), που όμως συνέπεσε με 
μείωση 3,7% του συνολικού πληθυσμού της νήσου. Λόγω της έλλειψης συ-
γκριτικών στοιχείων, δεν γνωρίζουμε αν πράγματι υπήρξαν μειωτικές τάσεις ή 
μετεγκατάσταση σε περιοχές που προηγουμένως συγκέντρωναν άγνωστο αλλά 
πάντως περιορισμένο αριθμό Εβραίων, όπως λ.χ. η Αττική και η Εύβοια.

Σε τρεις από τις εξεταζόμενες περιοχές (Κέρκυρα, Άρτα και Λάρισα) διαπι-
στώνεται στην απογραφή του 1907 υπεροχή των θηλέων έναντι των αρρένων 
κατά 10%-20%, ένδειξη μετανάστευσης αριθμού αρρένων εκτός περιοχής.

10. Στο ίδιο, ξγ΄.
11. Υπουργείον των Εσωτερικών ‒ Υπηρεσία Απογραφής, Στατιστικά αποτελέσματα της 

γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27 Οκτωβρίου 1907, τ. Β΄ (Αθήνα 1909), 100-101.
12. Για την ακρίβεια αυξήθηκε κατά 54%, χωρίς να υπολογίζεται η περιοχή της Άρτας, που 

σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση.
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Οι Εβραίοι των Νέων Χωρών

Τη δημογραφική εικόνα της Ελλάδας άλλαξε ριζικά η ενσωμάτωση των Νέων 
Χωρών. Στους 2.631.952 κατοίκους της απογραφής του 1907 προστέθηκαν 
2.101.014 άτομα (51% άνδρες και 49% γυναίκες),13 δηλαδή επήλθε αύξηση περί-
που 80%. Δυστυχώς, η δημοσίευση της «Απαριθμήσεως»14 (και όχι απογραφής) 
των κατοίκων των Νέων Χωρών που πραγματοποιήθηκε το 191315 περιέλαβε 
μόνον το φύλο και όχι το θρήσκευμα. Εξάλλου, πραγματοποιήθηκε υπό ειδικές 
συνθήκες (μετακινήσεις στρατού και προσφύγων, καχυποψία του πληθυσμού). 

Ειδικά σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, τα αποτελέσματα της «Απαριθ-
μήσεως» κατά θρησκευτική ομάδα δημοσιεύτηκαν ανεπίσημα, πολλά χρόνια 
μετά την πραγματοποίησή της, και αφορούσαν (σύμφωνα με την ορολογία της 
εν λόγω πηγής) 61.439 Εβραίους (έναντι 46.079 μουσουλμάνων και 39.956 
Ελλήνων).16 Συνολικά, καταγράφηκαν 157.889 κάτοικοι, εκ των οποίων 81.998 
άρρενες (52%) και 75.891 (48%) θήλεις. 

Επί των αριθμών αυτών ισχύουν οι εξής επισημάνσεις: Πρώτον, ο αριθμός 
των ελληνορθοδόξων (αναφέρονται από τον πίνακα του Ρακτιβάν ως «Έλλη-
νες») είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν που δίνουν οι οθωμανικές πηγές, 
στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Δεύτερον, καταγραφή των Εβραίων 
της Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από την εβραϊκή κοινότητα αμέσως 

13. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Απαρίθμησις των κατοίκων των νέων επαρχιών της 
Ελλάδος του έτους 1913 (Αθήνα 1915), 5-8. Αφορούσε τους νομούς Θεσσαλονίκης (περιλάμ-
βανε και Ημαθία, Πέλλα, Πιερία, Κιλκίς, Χαλκιδική), Κοζάνης, Φλωρίνης (περιλάμβανε και 
Καστοριά), Σερρών, Δράμας (περιλάμβανε και Καβάλα), Ιωαννίνων (περιλάμβανε όλη την 
Ήπειρο πλην της Άρτας), Χανίων, Σφακίων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Μυτιλήνης, 
Χίου και Σάμου.

14. Β. Δ. της 7ης Μαρτίου 1915 «Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
των αποτελεσμάτων της ενεργηθείσης κατά το 1913 προσωρινής απαριθμήσεως των κατοίκων 
των Νέων επαρχιών, άτινα αποτελώσι τον επίσημον αριθμόν των κατοίκων των Νέων χωρών 
μέχρις ενεργείας νέας απογραφής» (ΦΕΚ Α΄112/28.03.1915). Βλ. και Απαρίθμησις των κατοί-
κων (σημ. 13), 3.

15. Στη Θεσσαλονίκη η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 1913· «Έκκλησις 
προς τους κατοίκους», εφ. Μακεδονία, 20.4.1913. Ευάγγελος Χεκίμογλου, Θεσσαλονίκη: Τουρ-
κοκρατία και Μεσοπόλεμος (Θεσσαλονίκη 1996), 330-345.

16. Κωνσταντίνος Ρακτιβάν, Έγγραφα και σημειώσεις εκ της πρώτης ελληνικής διοικήσεως 
της Μακεδονίας, επιμ. Ι. Θ. Δημαράς (Θεσσαλονίκη 1951), 51· με αρχειακό υλικό που δημο-
σίευσε ο Βασίλης Δημητριάδης («Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και η ελληνική κοινότητά 
της κατά το 1913», Μακεδονικά 23 (1983), 93-94) διευκρινίστηκαν τα γεωγραφικά τμήματα 
στα οποία είχε χωριστεί η Θεσσαλονίκη κατά την «απαρίθμηση» και ο τρόπος της διενέργειάς 
της (ο Δημητριάδης δεν γνώριζε την Απαρίθμηση· βλ. σημ. 13)· αν κρίνουμε από τα ασυμπλή-
ρωτα έντυπα που διασώθηκαν στο Αρχείο της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, οι απογραφείς 
έθεταν και άλλα ερωτήματα, πλην θρησκεύματος, φύλου και τόπου κατοικίας, όπως γλώσσα 
και επάγγελμα.
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μετά την πυρκαγιά του 1917 απέδωσε 69.812 άτομα (20.371 οικογένειες),17 
έναντι 61.439 της «Απαριθμήσεως», αν και στο διάστημα 1913-1917 είχαν 
μεταναστεύσει από τη Θεσσαλονίκη στις ΗΠΑ 1.300 Εβραίοι και άγνωστος 
αριθμός σε άλλες χώρες.18 Τρίτον, γνωρίζουμε ότι η «Απαρίθμησις» έγινε πρό-
χειρα και στηρίχθηκε σε ιδιώτες και ελάχιστα στον κρατικό μηχανισμό.19 Εν 
ολίγοις, πιθανολογώ ότι η «Απαρίθμησις» υποεκτίμησε τον εβραϊκό πληθυσμό 
της Θεσσαλονίκης.

Προς περαιτέρω διερεύνηση, στρεφόμαστε (με πολλές επιφυλάξεις λόγω της 
αμφισβητούμενης ακρίβειάς τους) στις οθωμανικές απογραφές και τα δημο-
σιευμένα στοιχεία τους. Η απογραφή του 1831 περιέλαβε μόνον τους άρρενες 
και κατέγραψε 5.667 Εβραίους (ποσοστό 44,5% του άρρενος πληθυσμού της 
Θεσσαλονίκης).20 Η απογραφή του 1874 επίσης περιέλαβε μόνον τους άρρενες, 
αλλά αφορούσε ολόκληρο τον καζά της Θεσσαλονίκης (δηλαδή συμπεριέλαβε 
δεκάδες χωριά γύρω από την πόλη) και κατέγραψε 10.574 Εβραίους, που προφα-
νώς ήταν συγκεντρωμένοι στη Θεσσαλονίκη. Η αναλογία τους επί του συνόλου 
των κατοίκων του καζά ήταν 19,6%.21 Η επόμενη γνωστή απογραφή ξεκίνησε το 
1881 και ολοκληρώθηκε το 1893 (εφεξής 1881/1893). Σύμφωνα με αυτήν, κα-
τοικούσαν στον καζά της Θεσσαλονίκης 17.169 άρρενες Εβραίοι και 17.354 θή-
λεις (συνολικά 34.523, ποσοστό επί του καζά 33,3%).22 Η τελευταία οθωμανική 
απογραφή, του 1903,23 μας δίνει αριθμό για την πόλη της Θεσσαλονίκης: 47.322 
Εβραίους (23.832 άρρενες, 23.490 θήλεις), έναντι 15.065 ελληνορθοδόξων.24 

17. Statistica sovre la population sepharadite djudia de Thessaloniki, κουτί 1, Αρχείο ΙΚΘ, 
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το έγγραφο συνοδεύεται από κατάλογο βιβλίων απογραφής, 
κατά το αρχικό εβραϊκό γράμμα των επωνύμων κάθε οικογένειας. 

18. Devin E. Naar, «From the “Jerusalem of the Balkans” to the Goldene Medina: Jewish 
Immigration from Salonika to the United States», American Jewish History 93/4 (Δεκέμβριος 
2007), 445.

19. Βλ. περισσότερα για τη διενέργειά της, Χεκίμογλου, Τουρκοκρατία και Μεσοπόλεμος 
(σημ. 15), 330-345.

20. Bülent Özdemir, Ottoman Reforms and Social Life. Reflections from Salonica 1830-
1850 (Ισταμπούλ 2003), 75.

21. «Στατιστική του Νομού Θεσσαλονίκης εξαχθείσα εκ των βιβλίων της ενταύθα αρχής», 
εφ. Ερμής, 24.3.1878.

22. Kemal H. Karpat, Ottoman Population 1830-1914. Demographic and Social 
Characteristics (Γουισκόνσιν 1985), 134-135.

23. İpek K. Yosmaoğlu, «Counting Bodies, Shaping Souls: The 1903 Census and National 
Identity in Ottoman Macedonia», International Journal of Middle East Studies 38/1, 2006, 
55-77. 

24. Musa Şaşmaz, «Analysis of the Population Table of the Census of Salonica of 1903-
1904», Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 5 (1994), 
370-371· αν και στο κείμενο διασαφηνίζεται ότι το έτος αφορά τη δημοσίευση και όχι την 
πραγματοποίηση της στατιστικής, ο τίτλος μπορεί να προκαλέσει παρανόηση ότι το έτος 1903-
1904 ήταν η χρονολογία της απογραφής· βλ. περαιτέρω, Ευάγγελος Χεκίμογλου, Θεσσαλονί-
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Από τους 47.322 Εβραίους της απογραφής του 1903, οι 524 ήταν νεοε-
γκατεστημένοι. Σε σωζόμενο σε γραφή solitreo, νεότερο κατάστιχο της εβραϊ-
κής κοινότητας, καταγράφονται 1.465 νεοεγκατεστημένοι Εβραίοι μεταξύ των 
ετών 1905-1912.25 Τα εν λόγω δεδομένα δείχνουν ότι η πληθυσμιακή αύξηση 
της εβραϊκής κοινότητας δεν μπορεί να αποδοθεί στις εξωτερικές εισροές, αλλά 
στη φυσική της αύξηση.

Σε ό,τι αφορά τις άλλες πόλεις της Μακεδονίας, η απογραφή του 1903 δίνει 
στον καζά Σερρών 1.162 Εβραίους, στον καζά Βέροιας 517, στον καζά Καβά-
λας 1.766 (εκ των οποίων οι 718 νεοεγκατεστημένοι) και στον καζά Δράμας 
395, εκ των οποίων οι 245 νεοεγκατεστημένοι.26

Τέλος, διαθέτουμε και στοιχεία που αποδίδονται σε απογραφή του 1906-
1907, από τα σαντζάκια Θεσσαλονίκης (48.789 Εβραίοι), Σερρών (1.420 
Εβραίοι) και Δράμας (2.176 Εβραίοι), με αντίστοιχη αναλογία στον συνολικό 
πληθυσμό 8,9%, 0,7% και 1,3%.27 

Στα Ιωάννινα το 1860 μετρήθηκαν 1.515 άρρενες, ενώ το 1881-1894 1.531 
άρρενες και 1.803 θήλεις, συνολικά 3.344 άτομα (4% του πληθυσμού του καζά 
Ιωαννίνων).28 Στην τελευταία αυτή απογραφή, στον καζά της Πρέβεζας κατα-
γράφτηκαν 192 άτομα (ποσοστό 1,6%).29 Στην απογραφή του 1906-1907, το 
βιλαέτι των Ιωαννίνων είχε 1.829 θήλεις και 1.549 άρρενες, ήτοι 3.378 Εβραίους, 
δηλαδή κατά τι μικρότερο πληθυσμό από την προηγούμενη απογραφή, δεδο-
μένου ότι ο αριθμός περιλαμβάνει και την Πρέβεζα.30 Τέλος, το 1894 αναφέρο-
νται στην Κρήτη 200 Εβραίοι. 31

Συνολικά, με βάση τις οθωμανικές απογραφές (που λαμβάνονται υπόψη 
μόνον ενδεικτικά), στη βόρεια Ελλάδα κατοικούσαν πάνω από 55.000 Εβραίοι, 
οι οποίοι προστέθηκαν στους 6.000 Εβραίους της Παλαιάς Ελλάδας.

κης εμπόριον 1870-1970. Εισαγωγή στην εμπορική ιστορία και γεωγραφία της πόλης (Αθήνα 
2022), 53-60, όπου η σχετική βιβλιογραφία και οι αρχειακές διαθεσιμότητες.

25. Defter nefus yabandji y nakli mekian muvakat de sh. 665 1321, Αρχείο ΙΚΘ, 02733-
00001, Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης· Izo Avraam, «The “Defter nefus yabandji y nakli 
mekyan muvakat” of 1905», ανέκδοτη παρουσίαση και μεταγραφή στη λατινική του παραπάνω 
χειρογράφου, Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ θερμώς τον κ. Αβραάμ που έθεσε 
υπόψη μου την πηγή αυτή.

26. Şaşmaz (σημ. 24), 370-371.
27. Karpat (σημ. 22), 166.
28. Karpat (σημ. 22), 146. Πρβλ. Μιχάλης Κοκολάκης, «Το ύστερο γιαννώτικο πασαλίκι. 

Χώρος, διοίκηση και πληθυσμός στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913)» (διδακτορική 
διατριβή, ΕΚΠΑ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 1993), 327, 331, 391.

29. Karpat (σημ. 22),146.
30. Karpat (σημ. 22), 166-167.
31. Karpat (σημ. 22), 155. 
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Η απογραφή του 1920

Λεπτομερή στοιχεία παρέχει η στατιστική πληθυσμού του 1920, δυστυχώς όχι 
για το σύνολο της Ελλάδας. Το θρήσκευμα και άλλα δεδομένα των κατοίκων δη-
μοσιεύτηκαν μόνον για ορισμένες περιφέρειες, με το σκεπτικό ότι στις υπόλοιπες 
είχαν ήδη καταστεί ανεπίκαιρα λόγω της ανταλλαγής των πληθυσμών.32 Έτσι, 
δεν διαθέτουμε τον συνολικό αριθμό των Εβραίων της Ελλάδας από την εν λόγω 
απογραφή. Ο αριθμός των Εβραίων της Παλαιάς Ελλάδας δόθηκε αναδρομικά 
(σε συγκριτικό πίνακα) στην απογραφή του 1928 και ήταν 4.197 άτομα,33 ο οποίος 
σε σύγκριση με το 1907 αντιστοιχεί σε μείωση 31%. (Εντούτοις, το άθροισμα 
των Εβραίων κατοίκων των περιοχών που αναφέρονται στη συνέχεια είναι κατά 
τι υψηλότερο, δηλαδή 4.418, που αντιστοιχεί σε μείωση 28% έναντι του 1907.) 

Στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια το 1920 καταγράφηκαν συνολικά 1.064 
Εβραίοι, ισόρροπα μοιρασμένοι μεταξύ των δύο φύλων, από τους οποίους 896 
κατοικούσαν στην Αττική-Βοιωτία και οι 155 στην Εύβοια. Συνεπώς, οι Εβραί-
οι της Αττικοβοιωτίας είχαν υπερδιπλαστεί στο διάστημα 1907-1920, ενώ της 
Εύβοιας είχαν μειωθεί κατά το ένα τρίτο. Η αναλογία τους στον συνολικό πλη-
θυσμό της Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας είχε αυξηθεί από 0,08% (0,13% στην 
Αθήνα) το 1907, σε 0,09% (0,18% στην Αττικοβοιωτία). Αποτελούσαν, συνε-
πώς, ένα πολύ μικρό, αν και ποσοστιαία αυξανόμενο, τμήμα του πληθυσμού. Ο 
αναλφαβητισμός μεταξύ των Εβραίων ήταν αισθητά χαμηλότερος έναντι του 
συνολικού πληθυσμού, τόσο στην Αττικοβοιωτία (29,6% έναντι 38,1%), όσο 
και στην Εύβοια (41,1% έναντι 60,4%).34 

Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική απασχόληση στην Αττικοβοιωτία, 339 
Εβραίοι (από τους 860) ασκούσαν κάποιο επάγγελμα, από τους οποίους 80 
στη μεταποίηση, 192 στο εμπόριο και 52 στις υπηρεσίες (διοίκηση, ελευθέρια 
επαγγέλματα, τέχνες). Η αναλογία επί των 339 ήταν: μεταποίηση 23%, εμπόριο 
56% και υπηρεσίες 15%, ενώ για το σύνολο του πληθυσμού της περιοχής ‒αν 
αφαιρεθεί ο πρωτογενής τομέας‒ η αντίστοιχη αναλογία ήταν 52%, 21% και 
26%. Διαπιστώνεται δηλαδή σχετική συγκέντρωση των Εβραίων στο εμπόριο 
και μειωμένη συμμετοχή στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες.

32. Δεν δημοσιεύτηκαν στοιχεία σχετικά με το θρήσκευμα για τις λεγόμενες Νέες Χώρες· 
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας ‒ Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογραφή του 
πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920 (π.η.), ΙΙ. Γενικά στατιστικά αποτελέσμα-
τα, Α.΄ Πληθυσμός ‒ Β.΄ Οικογένειαι (Αθήνα 1928) (σημ.), κγ΄.

33. Στατιστικά 1928 (σημ. 1), κα΄.
34. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας ‒ Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογρα-

φή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920 (π.η.), Ι. Στατιστικά αποτελέσματα 
διά την Στερεάν Ελλάδα και Εύβοιαν, Α.΄ Πληθυσμός ‒ Β.΄ Οικογένειαι (Αθήνα 1927), λζ΄, 
ριστ΄-ρκα΄, ρκγ.
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Στην Εύβοια δήλωσαν επάγγελμα μόνον οι 45 (από τους 155), εκ των οποίων 
10 ασχολούνταν στη μεταποίηση, 32 στο εμπόριο και 3 στις υπηρεσίες.

Στην απογραφή του 1920 οι Εβραίοι της Στερεάς Ελλάδας καταγράφο-
νται ως ελληνόφωνοι σε ποσοστό 70% περίπου, δεδομένου ότι αναφέρονται 
και 300 ισπανόφωνοι, που είχαν ενδεχομένως μετεγκατασταθεί από τις Νέες 
Χώρες, ένδειξη που ερμηνεύει και την ταχεία αύξηση του εβραϊκού πληθυ-
σμού της Αθήνας.35

Στη Θεσσαλία και την Άρτα η εβραϊκή παρουσία σημείωσε μείωση μεταξύ 
των ετών 1907 και 1920, από 2.989 σε 2.332 άτομα (-22%), ενώ αντίθετα ο 
συνολικός πληθυσμός της περιοχής αυξήθηκε κατά 19,3%.36 Έτσι, η αναλογία 
του εβραϊκού στον συνολικό πληθυσμό της περιοχής μειώθηκε από 0,73% σε 
0,47%. Στον νομό Άρτας κατοικούσαν 325 Εβραίοι (84 λιγότεροι από το 1907), 
στον νομό Λάρισας (μαζί με τη Μαγνησία) κατοικούσαν 1.551 (463 λιγότεροι) 
και στον νομό Τρικάλων κατοικούσαν 456 (94 λιγότεροι).37 Συνεπώς, διαρροή 
σημειώθηκε από όλες τις επαρχίες της περιοχής.

Ο αναλφαβητισμός δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των Εβραίων και του 
συνολικού πληθυσμού (52,4% έναντι 57%), εκτός από τον νομό Τρικάλων 
(48% έναντι 64,6% συνολικά).38

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, από τους 650 που δήλωσαν κάποιο επάγ-
γελμα, οι 280 απασχολούνταν στο εμπόριο και 295 στη μεταποίηση. Η κατηγο-
ρία των εμπόρων υπερείχε αναλογικά στον νομό Άρτας (όπου δεν φαίνεται να 
υπήρχε μεταποιητική δραστηριότητα), όχι όμως και στους υπόλοιπους, όπου 
υπερείχαν οι απασχολούμενοι στη μεταποίηση.39 Είναι ενδιαφέρουσα η από-
κλιση στην επαγγελματική δομή μεταξύ εβραϊκού και συνολικού πληθυσμού 
(αφαιρείται ο πρωτογενής τομέας): Στο εμπόριο η απασχόληση των Εβραίων 
ήταν 43% έναντι 22% του συνολικού πληθυσμού, ενώ στη μεταποίηση 45% 
έναντι 60%. Η εβραϊκή συμμετοχή στις υπηρεσίες ήταν μόνον 12% έναντι 19% 
στον συνολικό πληθυσμό.

Ώς προς τη γλώσσα, 61% των Εβραίων κατοίκων της περιοχής δήλωσαν ως 
μητρική τους την ισπανική, ενώ 36% την ελληνική.

Στην Επτάνησο ο αριθμός των Εβραίων περιορίστηκε από 2.352 σε 1.447 
(μείωση 38%), κυρίως στην Κέρκυρα. Αντίθετα, ο συνολικός πληθυσμός της 
Επτανήσου μειώθηκε κατά 12%. Έτσι, η αναλογία του εβραϊκού επί του συνο-

35. Στο ίδιο, 254.
36. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας ‒ Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογρα-

φή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920 (π.η.), ΙΙ. Στατιστικά αποτελέσματα 
διά την Θεσσαλίαν και την Άρταν, Α.΄ Πληθυσμός ‒ Β.΄ Οικογένειαι (Αθήνα 1929), λε΄. 

37. Στο ίδιο, Ϟ΄.
38. Στο ίδιο, λε΄, Ϟστ΄.
39. Στο ίδιο, Ϟζ΄.
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λικού πληθυσμού της Επτανήσου μειώθηκε από 0,93% σε 0,65%. Η κατά φύλο 
αναλογία δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητα.40

Ο αναλφαβητισμός ήταν μεταξύ των Εβραίων της Επτανήσου χαμηλό-
τερος κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι του συνολικού πληθυσμού (55% 
έναντι 60%).

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση του αστικού πληθυσμού, επικρατούσε η 
μεταποίηση (63% έναντι 53% του συνολικού πληθυσμού) και ακολουθούσε το 
εμπόριο (25% έναντι 22% του συνολικού), ενώ περιορισμένη ήταν η απασχό-
ληση στις υπηρεσίες (12% έναντι 23% του συνολικού).41

Ώς προς τη γλώσσα, 1.126 άτομα (ποσοστό 78%) δήλωσαν ως μητρική την 
ελληνική και 305 άτομα (22%) την ιταλική· γνώριζαν όμως και την ελληνική.42

Η απογραφή του 1928

Η απογραφή αυτή είναι η μοναδική που δίνει στοιχεία για το θρήσκευμα σε 
όλες τις περιοχές της Ελλάδας, καθώς και για την επαγγελματική ενασχόληση 
και τις γραμματικές γνώσεις των κατοίκων. Το σύνολο των Εβραίων ανήλθε 
σε 72.791 άτομα, που αντιπροσώπευσαν 1,17% του συνολικού πληθυσμού,43 
αναλογία που κατέτασσε την Ελλάδα έβδομη στην Ευρώπη.44

Η αναλογία των Εβραίων στον συνολικό πληθυσμό κυμαινόταν από 0,02% 
στην Πελοπόννησο, έως 4,28 στη Μακεδονία (Πίνακας 1). Ποσοστό 91% κα-
τοικούσε στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θράκη, δηλαδή σε περιοχές που 
είχαν πρόσφατα ενσωματωθεί στην Ελλάδα.

Στην Παλαιά Ελλάδα ο εβραϊκός πληθυσμός εμφανίζεται αυξημένος κατά 
40% περίπου έναντι της απογραφής του 1920 (Στερεά +76,3%, Επτάνησος 
+36,6%, Θεσσαλία +19,3%) και σε απόλυτους αριθμούς επανήλθε στα επίπεδα 
του 1907, ένδειξη ότι τα ευρήματα του 1920 δεν ήταν ακριβή.

Ο εβραϊκός πληθυσμός ήταν συγκεντρωμένος στις πόλεις, γι’ αυτό και η 
αναλογία του στον αστικό πληθυσμό ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στον συ-
νολικό (3,60% έναντι 1,17%). Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποτελούσε εξαιρετική 
περίπτωση διότι συγκέντρωνε το 76% των Εβραίων της Ελλάδας. Είχε 55.250 

40. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 
Δεκεμβρίου 1920 (π.η.), ΙΙΙ. Στατιστικά αποτελέσματα διά τας Ιονίους Νήσους, Α.΄ Πληθυσμός ‒ 
Β΄. Οικογένειαι (Αθήνα 1924), πδ΄.

41. Στο ίδιο, πθ΄.
42. Στο ίδιο, Ϟ΄ και 129-131.
43. Στατιστικά 1928 (σημ. 1), κα΄.
44. Μετά την Πολωνία (10,79%), τη Λιθουανία (7,26%), την Ουγγαρία (5,93%), τη Λετο-

νία (5,19%), την Τσεχοσλοβακία (2,60%) και την Ολλανδία (1,69%)· στο ίδιο.
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Εβραίους κατοίκους (22,58% επί του δημοτικού πληθυσμού). Σημειωτέον ότι 
οι χριστιανοί που είχαν γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη αποτελούσαν μόνον το 
13,4% του δημοτικού πληθυσμού· οι χριστιανοί που είχαν γεννηθεί σε άλλο 
τόπο εντός της Ελλάδας (εσωτερικοί μετανάστες) αποτελούσαν το 16,3%, ενώ 
οι χριστιανοί που είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό (πρόσφυγες) αποτελούσαν το 
47,8% του δημοτικού πληθυσμού.45 Συνεπώς, η μείωση της αναλογίας των 
Εβραίων στον δημοτικό πληθυσμό ήταν αφενός αποτέλεσμα της μείωσης του 
απόλυτου αριθμού τους, αφετέρου και κυρίως της προσφυγικής εγκατάστασης 
και της εσωτερικής μετανάστευσης που είχαν εξαπλασιάσει τον χριστιανικό 
πληθυσμό, υπερκαλύποντας την εκούσια και ακούσια μετανάστευση των μου-
σουλμάνων κατοίκων.

Η μείωση του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης ήταν μεγάλη (-6.189 
άτομα, ποσοστό 10% σε σύγκριση με την απαρίθμηση του 1913 ή 14.562 άτο-
μα, ποσοστό 20,8% σε σύγκριση με την απογραφή της Ισραηλιτικής Κοινότη-
τας του 1917) και δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί μέχρι σήμερα.46

45. Στατιστικά 1928 (σημ. 1), 218-219.
46. Ιωάννης Σκούρτης, «Μετανάστευση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στη Γαλλία κατά 

τον Μεσοπόλεμο», Θεσσαλονίκη (Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονί-
κης), 2 (1992), 235-248· το άρθρο στηρίζεται σε ειδήσεις εβραϊκών εφημερίδων.

Πίνακας 1 
Εβραϊκός πληθυσμός 1928

Περιοχή Άτομα Ποσοστό % στον συνολικό  
πληθυσμό της περιοχής 

Μακεδονία 60.484 4,28

Θράκη 2.974 0,98

Ήπειρος 2.641 0,84

Θεσσαλία 2.275 0,46

Επτάνησα 1.977 0,93

Στερεά Ελλάδα-Εύβοια 1.876 0,12

Κρήτη 288 0,08

Πελοπόννησος 193 0,02

Νήσοι Αιγαίου 74 0,02

Κυκλάδες 9 0

Σύνολο 72.791 1,17
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Ακολουθούν πέντε δήμοι που συγκέντρωναν συνολικά το ένα όγδοο περί-
που (13,5%) του εβραϊκού πληθυσμού της χώρας. Κατ’ αρχάς, ο Δήμος Καβά-
λας, με 2.535 Εβραίους (4,2% του δημοτικού πληθυσμού). Ο Δήμος Ιωαννίνων 
(1.970 άτομα, 9,16% του δημοτικού πληθυσμού, το υψηλότερο ποσοστό στην 
Ελλάδα μετά τη Θεσσαλονίκη). Ο Δήμος Κέρκυρας (1.819 άτομα, 5,20% του 
δημοτικού πληθυσμού). Ο Δήμος Κομοτηνής (1.748 άτομα, 3,65% του δημοτι-
κού πληθυσμού). Τέλος, το πολεοδομικό συγκρότημα πρωτευούσης είχε 1.751 
Εβραίους κατοίκους (0,30% του τοπικού πληθυσμού).

Έπονται έντεκα δήμοι με 300-1.000 Εβραίους κατοίκους ο καθένας, που 
συγκέντρωναν συνολικά ποσοστό 8% του εβραϊκού πληθυσμού: Διδυμότειχου 
(651 άτομα, 7,49% του δημοτικού πληθυσμού ‒ το τρίτο υψηλότερο ποσο-
στό πανελλαδικά), Ξάνθης (718 άτομα, 2% του δημοτικού πληθυσμού), Βό-
λου (948 άτομα, 2% του δημοτικού πληθυσμού), Λάρισας (767 άτομα, 3% του 
δημοτικού πληθυσμού), Τρικάλων (480 άτομα, 2,17% του δημοτικού πληθυ-
σμού), Άρτας (389 άτομα, 4,84% του δημοτικού πληθυσμού), Βέροιας (424 
άτομα, 2,60% του δημοτικού πληθυσμού), Καστοριάς (655 άτομα, 5,80% του 
δημοτικού πληθυσμού ‒ το τέταρτο υψηλότερο πανελλαδικά), Φλώρινας (293 
άτομα, 2,77% του δημοτικού πληθυσμού), Δράμας (672 άτομα, 2% του δη-
μοτικού πληθυσμού), Σερρών (529 άτομα, 1,78% του δημοτικού πληθυσμού).

Τέλος, μικρότεροι εβραϊκοί πληθυσμοί (κάτω από 300 άτομα) απαντούσαν 
στους δήμους Ζακύνθου (138 άτομα), Πάτρας (170 άτομα), Πρέβεζας (217 άτο-
μα), Χανίων (267 άτομα), Αλεξανδρούπολης (176 άτομα), Χαλκίδας (64 άτομα), 
Καρδίτσας (49 άτομα) και άλλους είκοσι δήμους με ακόμη μικρότερη παρουσία.47 

Σε ό,τι αφορά την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, σημειώνεται δυσε-
ξήγητη διαφορά στη Θεσσαλονίκη, που επηρεάζει το σύνολο (37.203 άρρενες 
έναντι 35.558 θηλέων).48

Σε ό,τι αφορά τη γλώσσα, ποσοστό 86% των Εβραίων της Ελλάδας μι-
λούσαν την ισπανοεβραϊκή49 και 12,4% την ελληνική (11,8% οι άρρενες και 
13,1% οι θήλεις), έναντι ποσοστού ελληνοφωνίας στον συνολικό πληθυσμό 
92,8%. Η ισπανοεβραϊκή ήταν η τρίτη «ξένη γλώσσα» που μιλιόταν στην Ελ-

47. Στατιστικά 1928 (σημ. 1), πβ΄-πγ΄.
48. Στο ίδιο, 246. Σημαντική διαφορά μεταξύ αρρένων και θηλέων (υπέρ των πρώτων) 

παρατηρείται και στις κατ’ έτος γεννήσεις, βάσει των στοιχείων της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
(σημ. 17). 

49. Οι απογραφές ονομάζουν τη γλώσσα «ισπανική». Κατ’ άλλους είναι γλωσσικό ιδίωμα που 
έχει ως βάση τη διάλεκτο της Καστίλης του 15ου αιώνα (όταν εκδιώχθηκαν ο Εβραίοι από την 
Ισπανία), εμπλουτισμένο με εβραϊκές, τουρκικές, ελληνικές επιρροές (λέξεις και συντακτικό)· 
κατ’ άλλους είναι μια ακόμη εβραϊκή γλώσσα· David M. Bunis, «Judezmo: The Jewish Language 
of the Ottoman Sephardim», European Judaism: A Journal for the New Europe 44/1 (2011), 22-
35. Ο όρος «ισπανοεβραϊκή» απηχεί τη δεύτερη άποψη (το ισπανικό έχει θέση επιθέτου και το 
εβραϊκό θέση ουσιαστικού). Αντίστοιχα, ο όρος εβραιοϊσπανική απηχεί την πρώτη άποψη.
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λάδα, μετά την τουρκική και τη «μακεδονοσλαβική» (ορολογία της απογρα-
φής του 1928).50 Οι ελληνόφωνοι Εβραίοι ήταν διασκορπισμένοι σε ολόκλη-
ρη την Ελλάδα, ενώ οι ισπανόφωνοι ήταν συγκεντρωμένοι στη Μακεδονία 
και τη Θράκη, όπου και ο κύριος όγκος του εβραϊκού πληθυσμού (79%). Στην 
Εύβοια και τη Θεσσαλία ελληνόφωνοι ήταν τα τρία τέταρτα των Εβραίων και 
ισπανόφωνοι το ένα τέταρτο. Στις λοιπές περιοχές η ελληνοφωνία μεταξύ των 
Εβραίων ήταν καθολική. Σε επίπεδο πόλεων αισθητή ήταν η χρήση της ισπα-
νοεβραϊκής στη Βέροια (2,56% του δημοτικού πληθυσμού), στην Καστο-
ριά (5,78% του δημοτικού πληθυσμού), τη Φλώρινα (2,68% του δημοτικού 
πληθυσμού), στην Καβάλα (3,94%), στο Διδυμότειχο (8,29% του δημοτικού 
πληθυσμού), την Κομοτηνή (3,56% του δημοτικού πληθυσμού) και φυσικά 
στη Θεσσαλονίκη, όπου και το υψηλότερο ποσοστό ισπανοφωνίας (22,1%).51 
Στο πολεοδομικό συγκρότημα πρωτευούσης ο αριθμός των κατοίκων που μι-
λούσαν την ισπανοεβραϊκη παρέμεινε σχεδόν σταθερός σε σύγκριση με το 
1920, ένδειξη ότι ως το 1928 δεν είχε αυξηθεί η μετανάστευση ισπανόφωνων 
Εβραίων στην πρωτεύουσα.52

Η απογραφή του 1940

Τα αποτελέσματα της απογραφής αυτής δεν δημοσιεύτηκαν πλήρη, διότι μεσο-
λάβησε ο πόλεμος. Μεταξύ των στοιχείων που παραλήφθηκαν στη δημοσίευση 
ήταν και το θρήσκευμα. Σε μεταγενέστερο όμως δημοσίευμα της στατιστικής 
υπηρεσίας δίνεται ο συνολικός αριθμός των Εβραίων κατοίκων της χώρας το 
1940, που ήταν 67.661, δηλαδή 5.130 άτομα λιγότερα από το 1928.53 Σημειώ-
θηκε συνεπώς μείωση κατά 7%, ενώ ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας αυ-
ξήθηκε κατά 20,2%. Έτσι, η αναλογία των Εβραίων στον συνολικό πληθυσμό 
μειώθηκε από 1,17% σε 0,90%. Η μείωση αυτή προήλθε από τη Θεσσαλονίκη, 
τον πληθυσμό της οποίας κατά το 1940 γνωρίζουμε κατ’ εξαίρεση.54 Οι Εβραίοι 
της Θεσσαλονίκης μειώθηκαν σε 48.954 το 1940, από 55.500 το 1928,55 δηλα-

50. Στατιστικά 1928 (σημ. 1), κη΄, 246.
51. Στο ίδιο, Ϟε΄.
52. Στο ίδιο, Ϟβ΄.
53. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αποτελέσματα της απογραφής του πληθυ-

σμού της 7ης Απριλίου 1951, τ. 1 (Αθήνα 1961), cvii.
54. Βασίλης Ριτζαλέος, «Η ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία της Θεσσαλονίκης και το Ολο-

καύτωμα», στο Γιώργος Αντωνίου, Στράτος Δορδανάς, Νίκος Ζάικος και Νίκος Μαραντζίδης 
(επιμ.), Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια (Θεσσαλονίκη 2011), 306-307.

55. Η σύγκριση γίνεται μεταξύ αφενός του Δήμου Θεσσαλονίκης με τα όρια του 1928, 
αφετέρου του πολεοδομικού συγκροτήματος του 1940, δεδομένου ότι είχαν ιδρυθεί στο μεταξύ 
κοινότητες που αποσπάστηκαν από τον αρχικό δήμο. 
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δή κατά 11,7%, ενώ ο τοπικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 8,52%.56 Η αναλογία 
των Εβραίων στον τοπικό πληθυσμό περιορίστηκε έτσι σε 17,66%. 

Η μείωση του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης στο διάστημα 1928-
1940 μπορεί να αποδοθεί: (α) στη μετανάστευση περίπου 6.500 Ελλήνων στην 
Παλαιστίνη, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1930,57 και σε πολύ μικρότερο 
βαθμό αλλού.58 (β) στο αρνητικό δημογραφικό ισοζύγιο που σημειώθηκε μετά 
το 1935, βάσει των στοιχείων της Ισραηλιτικής Κοινότητας, ίσως λόγω της 
προγενέστερης μετανάστευσης αναπαραγωγικών ηλικιών (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2 
Ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων των Εβραίων  

της Θεσσαλονίκης, 1936-1940

Έτος Γεννήσεις Θάνατοι Ισοζύγιο

1936 511 626 -115
1937 532 612 -80
1938 643 593 50
1939 614 628 -14
1940 681 804 -123

2.981 3.263 -282

Πηγή: Statistica sovre la population sepharadite djudia (σημ. 17).

Μετανάστευση παραγωγικών ηλικιών είχε ήδη συντελεστεί το 1926, όπως προ-
κύπτει από τον εκλογικό κατάλογο του έτους εκείνου,59 με βάση τον οποίο οι 
άρρενες μεταξύ 20 και 30 ετών αποτελούσαν ποσοστό 22% του συνόλου, μεταξύ 
31-40 ετών ποσοστό 20%, μεταξύ 41-50 ετών ποσοστό 35%, 51-60 ετών ποσο-
στό 17% και άνω των 60 ετών ποσοστό 6%. Δηλαδή σημειώθηκε μείωση των 

56. Ώς τοπικός πληθυσμός εκλαμβάνεται ο πληθυσμός του πολεοδομικού συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης· βλ. την προηγούμενη σημείωση.

57. Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1932 (σ. 112), 1933 (σ. 102), 1934 (σ. 98), 1935  
(σ. 101), 1936 (σ. 97). Ο κύριος όγκος μετανάστευσης στην Παλαιστίνη σημειώθηκε στα χρό-
νια 1933-1935. 

58. Κωνσταντίνος Σεχίδης και Ιωάννης Σκούρτης, «Το μεταναστευτικό ρεύμα Θεσσαλονι-
κέων Εβραίων μετά το 1929», ΛΒ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο ‒ Πρακτικά (Θεσσαλονίκη 
2012), 243-253· οι εκτιμήσεις των δημοσιογραφικών πηγών που αναφέρονται στο παραπάνω 
κείμενο φαίνονται πάντως υπερβολικές.

59. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Εκλογικός Κατάλο-
γος 1926. Την καταγραφή πραγματοποίησαν οι ασκούμενες στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονί-
κης φοιτήτριες Μαρία Φόλιου και Ιωάννα Ζαφειροπούλου, υπό την επίβλεψη της αρχειονόμου 
του Ιστορικού Αρχείου Αρετής Μακρή, την οποία ευχαριστώ θερμά και από τη θέση αυτή.
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αναπαραγωγικών ηλικιών (που ήταν αρκετά χαμηλές, με βάση τα ήθη και έθιμα 
της εποχής). Ήταν αναπόφευκτο να προκύψει δημογραφική κάμψη μετά το 1935.

 Ώστόσο, άλλη πηγή60 παραθέτει στοιχεία από το ληξιαρχείο Θεσσαλο-
νίκης που ανεβάζουν τις γεννήσεις του ίδιου χρονικού διαστήματος σε 5.516 
(αντί 2.981 που αναγράφονται στον Πίνακα 2, βάσει των αρχείων της Ισρα-
ηλιτικής Κοινότητας) και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε φυσική 
δημογραφική κάμψη. Στην περίπτωση αυτή η μείωση του πληθυσμού μεταξύ 
1928 και 1940 πρέπει να αποδοθεί σε μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα. Ίσως 
μέρος της διαφοράς προέρχεται από τη μεγάλη βρεφική θνησιμότητα, αφού το 
ληξιαρχείο κατέγραφε όλες τις γεννήσεις, ενώ η Ισραηλιτική Κοινότητα μόνον 
των βρεφών που έμεναν ζωντανά και ιδιαίτερα των αρρένων.61 

Αρνητικό δημογραφικό ισοζύγιο παρατηρείται και στην Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη. Ο εβραϊκός πληθυσμός των περιοχών αυτών μειώθηκε κατά 
14,9%, από 6.419 άτομα το 1928 σε 5.443 άτομα το 1940 (Πίνακας 3). Αντί-
θετα, ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής αυτής αυξήθηκε στο ίδιο χρονικό 
διάστημα κατά 22,3% (από 716.593 σε 876.369 κατοίκους).

Πίνακας 3  
Εβραϊκός πληθυσμός Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 1928 και 1940

Νομός 1928 1940 Μεταβολή Μεταβολή % Μεταβολή για το σύνολο του νομού

Σερρών 583 533 -30 -5,1% 27,1%

Δράμας 697 780 83 11,9% 30,0%

Καβάλας 2.165 1.593 -572 -26,4% 16,8%

Ροδόπης** 1933 1452 -481 -24,9% 13,7%

Έβρου 1.041 1.085 44 4,2% 26,1%

Άθροισμα 6.419 5.443 -956 -14,9% 22,3%

Πηγή: Βασίλης Ριτζαλέος, «Οι εβραϊκές κοινότητες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τα 
μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», διδακτορική διατριβή (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας ΑΠΘ, 2006), 41· ΓΣΥΕ, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 
15-16 Μαΐου 1928, Ι. Πραγματικός και νόμιμος πληθυσμός ‒ Πρόσφυγες (Αθήνα 1933), πα΄· ΓΣΥΕ, Πλη-
θυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 16 Οκτωβρίου 1940 (Αθήνα 1950), 101, 108, 197, 342, 356. 
**Οι σύγχρονοι νομοί Ροδόπης και Ξάνθης.

60. Στέλλα Σαλέμ, Τα χαμένα παιδιά της Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά που δεν έβαλαν το άστρο, 
τ. Α΄ (Θεσσαλονίκη 2017), 32.

61. Η θνησιμότητα βρεφών ηλικίας έως έξι μηνών, κατά την περίοδο 1934-1938, αντι-
προσώπευε ποσοστό 7-8% των γεννηθέντων ζώντων· Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1939 
(Αθήνα χ.χ.), 90 και 93. Επίσης, στα στοιχεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας (σημ. 17) ο αριθμός 
των θηλέων είναι μικρότερος του φυσιολογικού.
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Η μείωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και της ανατολικής βόρειας 
Ελλάδας ερμηνεύει και τον περιορισμό των ισπανοφώνων από 63.000 σε 
53.000 μεταξύ των δύο απογραφών. Το 1940 περίπου 13.000 Εβραίοι δή-
λωσαν ως μητρική γλώσσα τους την ελληνική· αλλά και από τους ισπανό-
φωνους, μόνον 23.725 δήλωσαν ως καθομιλουμένη γλώσσα την ισπανική· 
δηλαδή, τα δύο τρίτα των Εβραίων δήλωσαν την ελληνική ως καθομιλου-
μένη γλώσσα.62

Αντί επιλόγου

Αν και το χρονικό όριο της παρούσας μελέτης είναι το 1940, είναι αναγκαία η 
αναφορά στις δημογραφικές εξελίξεις της διετίας 1941-1942. Κατά τη διετία 
αυτή, το δημογραφικό ισοζύγιο στην εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης 
διαμορφώθηκε αρνητικά, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την περίοδο 1935-
1940, λόγω του υψηλού αριθμού θανάτων των Εβραίων της πόλης, δυσανά-
λογου με το ποσοστό τους στον συνολικό πληθυσμό (36,8% των θανάτων 
το 1941 και 31,8% το 1942, ενώ αποτελούσαν λιγότερο από το 17,6% του 
πληθυσμού). Οι θάνατοι οφείλονταν κυρίως σε ασιτία και ελονοσία63 και 
μπορούν να αποδοθούν στη συνθλιπτική φτώχεια μεγάλου τμήματος του 

62. Αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της 7ης Απριλίου 1951 (σημ. 53), cxv-
cxvii.

63. Αθανάσιος Μαντέκος, «Η εξ ασιτίας και ελονοσίας θνησιμότης εις Θεσσαλονίκην και 
αγροτικάς περιοχάς της Μακεδονίας (1940-1943)», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (Συνε-
δρία 29.4.1944), 76-80.

Πίνακας 6  
Τεκμαρτή φυσική κίνηση του εβραϊκού πληθυσμού  

στη Θεσσαλονίκη, 1941-1942

Έτος
Γεννήσεις (καθ’ υπολογισμόν 

βάσει της αναλογίας στον συνολικό 
πληθυσμό)

Θάνατοι  
(στοιχεία ληξιαρχείου) Ισοζύγιο

1941 340 1.471 -1.131

1942 409 3.209 -2.800

Άθροισμα 749 4.680 -3.931

Πηγή (πλην της στήλης «Γεννήσεις»): Αθανάσιος Μαντέκος, «Η εξ ασιτίας και ελονοσίας θνησιμό-
της εις Θεσσαλονίκην» (σημ. 63), 76-80.
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εβραϊκού πληθυσμού.64 Δεν γνωρίζουμε την εξέλιξη των γεννήσεων. Υπολο-
γίζοντας κάμψη των γεννήσεων στις εβραϊκές οικογένειες, στο ίδιο ποσοστό 
με τον συνολικό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης (σε σύγκριση με το 1940: 60% 
το 1941 και 50% το 1942) και με δεδομένους τους προαναφερθέντες (κατα-
χωρισμένους στο ληξιαρχείο) θανάτους, προκύπτει περαιτέρω μείωση του 
εβραϊκού πληθυσμού κατά 4.000 περίπου άτομα (Πίνακας 4). Σε αυτά, θα 
πρέπει να προστεθούν και οι 300 περίπου νεκροί του αλβανικού μετώπου του 
«Συντάγματος Κοέν», που δεν καταχωρίστηκαν στο ληξιαρχείο της Θεσσα-
λονίκης.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη και τη μετακίνηση αριθμού εύπορων οι-
κογενειών στην Αθήνα μετά την έναρξη του πολέμου, οι εναπομείναντες στη 
Θεσσαλονίκη Εβραίοι δεν μπορεί να ξεπερνούσαν τους 45.000 στις αρχές του 
1943. 

64. Evangelos Hekimoglou, «Jewish Pauperism in Thessaloniki in 1940», στο Mina Rozen 
(επιμ.), The Last Ottoman Century and Beyond: The Jews in Turkey and the Balkans 1808-
1945, τ. 2 (Τελ Αβίβ 2002), 195-206.




