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Ο γπκλαζηηθόο ζύιινγνο Μαθακπί ηδξύζεθε ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 1908. Ζ ίδξπζή ηνπ 

εγγξάθεηαη ζηηο έληνλεο δηεξγαζίεο πνπ ππξνδόηεζε ε Δπαλάζηαζε ησλ Νεόηνπξθσλ ζην 

εζσηεξηθό ησλ εζλνζξεζθεπηηθώλ νκάδσλ κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε δηεύξπλζε ηεο 

θνηλνηηθήο δεκόζηαο ζθαίξαο, ηελ εκθάληζε θαη ξαγδαία εμάπισζε λέσλ ηδενινγηθώλ 

ξεπκάησλ θαη ηε ζπλαθόινπζε είζνδν επξύηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ ζην πεδίν ηεο 

πνιηηηθήο. Γξήγνξα ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπζπιιόγνπ μεπέξαζε ηνπο εθαηό θαη ζπλέρηζε λα 

απμάλεηαη κεηά ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην 

ειιεληθό θξάηνο. ηα ηέιε ηνπ 1912 ε Μαθακπί αξηζκνύζε ήδε πάλσ από 300 κέιε γηα λα 

θηάζεη ην 1926 λα ππεξβαίλεη ηα 800. Ζ δνκή θαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηεο δηεπξύλζεθαλ 

εμίζνπ γξήγνξα. Σν 1916 ζπζηήζεθε ηκήκα θνξαζίδσλ, ην 1917 ηα παηδηθά ηκήκαηα 

κεηαηξάπεθαλ ζε ηκήκαηα εβξαίσλ πξνζθόπσλ θαη ην 1918 ζπγθξνηήζεθε ε κπάληα, ε 

νπνία θαη εμειίρζεθε ζε κία από ηηο θαιύηεξεο ηεο Θεζζαινλίθεο
1
. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

κεζνπνιέκνπ ε Μαθακπί απνηεινύζε έλαλ από ηνπο πην δπλακηθνύο αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο 

ηεο πόιεο δηαζέηνληαο κεηαμύ άιισλ νκάδα πνδνζθαίξνπ, ηκήκα ππγκαρίαο, πνδειαηηθή 

νκάδα, νκάδα πηγθ-πνγθ θαη ηκήκα ζηίβνπ
2
. 

Ζ ίδξπζε θαη ε εληππσζηαθή εμέιημε ηεο Μαθακπί ήηαλκέξνο ηεο θαηαθόξπθεο 

αλάπηπμεο ηνπ ζησληζκνύ ζηελ ύζηεξε νζσκαληθή, κεηανζσκαληθή θαη κεζνπνιεκηθή 

Θεζζαινλίθε. Οπζηαζηηθά αλύπαξθηνο πξηλ ην 1908, ν ζησληζκόο θπξηάξρεζε ζην δεκόζην 

ρώξν θαη ηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαοθαηνξζώλνληαο λα απνηαλζεί ζε 

επξύηεξα αθξναηήξηα, λα πξνζεηαηξηζηεί ηα αλεξρόκελα κεζναζηηθά θαη ηα 

πεξηζσξηνπνηεκέλα κηθξναζηηθά ζηξώκαηα, θαη λα πνιηηηθνπνηήζεη λέεο θνηλσληθέο 

                                                 
1
 „Una ermozapazina de istorya‟, La Renasensya Djudia, 3.12.1926, 6. 

2
 Greek Jews in sports. The contribution of Thessaloniki, Θεζζαινλίθε 2011. 
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θαηεγνξίεο –πξώηεοκεηαμύ απηώλ ηηο γπλαίθεο θαη ηε λενιαία
3
. Ζ δξάζε ηνπ νξγαλώζεθε 

γύξσ από έλα εθηεηακέλν δίθηπν ζπιιόγσλ νη νπνίνη απνηύπσλαλ ηελ πνηθηιία ησλ 

ηδενινγηθώλ ζηάζεσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο, ηελ απόηαλζή ηνπ ζε 

ηαμηθά δηαθξηηά αθξναηήξηα, θαη θπξίσο ηελ πξόζεζε ηνπ ζησληζκνύ λα παξέκβεη θαη λα 

νξγαλώζεη ην ζύλνιν ηεο δσήο ησλ ππνζηεξηθηώλ ηνπ πινπνηώληαο ην θεληξηθό αίηεκα ηεο 

αλακόξθσζεο ηνπ εβξατζκνύ ηεο δηαζπνξάο θαη ηε δεκηνπξγία ελόο «λένπ ηύπνπ 

Δβξαίνπ»πνπ ζα αλαιάκβαλε λα θέξεη ζε πέξαο ην έξγν ηεο ζύζηαζεο ελόο εβξατθνύ 

εζληθνύ θξάηνπο ζηελ Παιαηζηίλε. ηε Θεζζαινλίθε ηνπ κεζνπνιέκνπ πέξα από ηε 

Μαθακπί, δξαζηεξηνπνηνύληαλ θαηά θαηξνύο ν Γπκλαζηηθόο Ηζξαειηηηθόο ύλδεζκνο 

«Αθόαρ» («Γύλακε»), νη κνξθσηηθνί ζύιινγνη «Θεόδσξνο Υεξηζι» θαη «Ηζξαειηηηθή 

Βηβιηνζήθε Καδίκα» («Οκόλνηα»), νη κεγαιναζηηθέο ιέζρεο «Νέα Λέζρε» (Nouveau Club), 

«Μπελέ ηώλ» («Παηδηά ηεο ηώλ»), θαη «Μεγάιε ησληζηηθή Λέζρε» («Grand Cercle 

Sionista»), ηα ζσκαηεία «Αραληνύη» («Φηιαδειθεία»), «Μηδξαρή» («Αλαηνιή») θαη 

«Αγθενπιά» («Λύηξσζε»), ε Δηαηξεία Ακνηβαίσλ Βνεζεηώλ «Μπελέ Αβξαάκ» («Παηδηά ηνπ 

Αβξαάκ») (κε ζθνπό ηελ παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο ζηνπο «νπαδνύο» ηεο ζε πεξίπησζε 

αζζέλεηαο), ην Οξθαλνηξνθείν Θειέσλ «Μαΐξ Ακπνάβ» (πνπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο 

νξγάλσζεο Μηζξαρή θαη ηνπ γπλαηθείνπ ζσκαηείνπ «Αηερία»), νη γπλαηθείνη ζησληζηηθνί 

ζύιινγνη «Μπλνη Ηζξαέι» («Κόξεο ηνπ Ηζξαήι»), «Μπλνη ηώλ» («Κόξεο ηεο ηώλ»), 

«Attehiya» («HaTehiya»/«Παιηγγελεζία») θαη «Ligade Mujeres Djudeas» (κε ηκήκα θαη γηα 

θνξαζίδεο), νη ζύιινγνη «ηβάη ηώλ» («Δπηζηξνθή ζηε ηώλ») θαη «Ωαβέ ηώλ» («Δξαζηέο 

ηεο ηώλ») (κε επίθεληξν ηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο ηνπ Ρεδή Βαξδάξ θαη ηεο Καιακαξηάο), θαη 

ηέινο νη ζύιινγνη λέσλ θαη/ή ζύιινγνη πνπ απεπζύλνληαλ ζε λένπο «Δηαηξεία Νόξδανπ» , 

«Μαμ Νόξδανπ», «Σηθβάη Ηζξαέι» («Διπίδα ηνπ Ηζξαήι») θαη «σκαηείν ησλ Νέσλ 

Ηνπδαίσλ» (Association des Jeunes Juives / Asosyasyon de giovenos djidyos)
4
. Μέιε ηεο 

Μαθακπί είηε ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε άιινπο ζησληζηηθνύο ζπιιόγνπο (όπσο ν πξόεδξόο ηεο 

Αβξαάκ Ρεθαλάηη εγέηεο ηνπ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, αξρηζπληάθηεο ηνπ 

                                                 
3
 «Le Sionisme à Salonique», αλαθνξά ηνπ Sam Yoel (19.8.1919), Αξρεία ηεο Alliance Israelite Universelle, 

Archives Grèce I G 3: Nehama (Θεζζαινλίθε) πξνο Alliance (Παξίζη) (19.5.1916), Αξρεία ηεο AIU, Archives 

Grèce I G 3. Μηα ζπλνιηθή ηζηνξία ηνπ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο ζηε Θεζζαινλίθε εθθξεκεί. Ωζηόζν, όςεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ αλαιύνπλ εκπεξηζηαησκέλα νη εξγαζίεο ηεο Ρέλαο Μόιρν θαη ηεο Μαξίαο Βαζηιηθνύ. Rena Molho, 

“The Zionist movement in Thessaloniki, 1899-1919”, ζην I. K. Hassiotis (επηκ.), The Jewish communities of 

Southeastern Europe, Θεζζαινλίθε 1997, 327-350· Maria Vassilikou, Politics of the Jewish Community of 

Salonika in the Inter-war Years: Party Ideologies and Party Competition, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 

University College London 1999. 
4
 Καηαζηαηηθά Δβξατθώλ σκαηείσλ, Δβξατθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο. 
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πεξηνδηθνύ Pro-Israel θαη πξόεδξνο ηεο νξγάλσζεο Μηδξαρή
5
), είηε ζπλεξγάδνληαλ κε 

απηνύο ζηα πιαίζηα ηεο δηνξγάλσζεο θνηλώλ εθδειώζεσλ
6
. Ζ Μαθακπί, όπσο θαη άιινη 

ζύιινγνη,ήηαλ κέινο ηεο δηαζσκαηεηαθήο «ησληζηηθήο Οκνζπνλδίαο» θαη κέζσ απηήο 

ελζσκαησλόηαλ ζηα επξύηεξα δίθηπα ηεο «ησληζηηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο» θαη ηεο 

«Παγθόζκηαο ησληζηηθήο Οκνζπνλδίαο». 

Ζ Μαθακπί ήηαλ επνκέλσο έλα ζσκαηείν ε δξάζε ηνπ νπνίνπ ήηαλ ηαπηόρξνλα 

θάζεηε θαη νξηδόληηα, αιιά επίζεο εμσζηξεθήο θαη εζσζηξεθήο. Σν ζώκα πξνζθόπσλ 

«Νηξνξ Μαθακπί» απεπζπλόηαλ ζε αλήιηθνπο Δβξαίνπο ζηε βάζε ησλ αξρώλ ηνπ 

πξνζθνπηζκνύ, ελώ ηα αζιεηηθά ηκήκαηα θαη ζε ελήιηθεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο όκσο, ν 

θαλνληζηηθόο ιόγνο ηνπ ζσκαηείνπ ζεκαζηνδνηνύζε ηαπηόζεκα ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

θνηλσληθόηεηαο. Αλεμάξηεηα ειηθίαο, ην θαηαζηαηηθό αλαγλώξηδε έλα ζπιινγηθό ππνθείκελν 

(ην «ηνπδατθόλ ζηνηρείνλ») θαη επηδίσθε λα ζθπξειαηήζεη θνηλσληθνύο δεζκνύο ζηε βάζε 

ελόο δηπινύ άμνλα αμηώλ θαη πξαθηηθώλ. Αθελόο, κέζα από ηελ θαιιηέξγεηα ηεο «αγάπεο 

πξνο παλ ην αθνξώλ ηελ θπζηθήλ εθπαίδεπζηλ», θαη αθεηέξνπ κέζα από ηελ αλάπηπμε 

«κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ηεο εζληθήο ηνπδατθήο ζπλεηδήζεσο, ηεο γλώζεσο ησλ εζληθώλ 

δηθαίσλ θαη θαζεθόλησλ, ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ ηύρελ ηνπ ηνπδατζκνύ ηεο ρώξαο θαη 

ηνπ εμσηεξηθνύ»
7
. Δπηπξόζζεηα, όπσο ηόληδαλ επαλεηιεκκέλα ζηνλ δεκόζην ιόγν ηνπο νη 

ηζύλνληεο ηνπ ζπιιόγνπηδίσο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930 (θαη ηόζν ζηνλ 

ηζπαλνεβξατθό όζν θαη ζηνλ ειιελόγισζζν ηύπν), ζηόρνο ηεο Μαθακπί ήηαλ όρη κόλν ε 

δηακόξθσζε κηαο εβξατθήο εζληθήο ζπλείδεζεο, αιιά θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ησλ Δβξαίσλ απέλαληη ζηελ ρώξα ηνπο, ηελ Διιάδα. Όπσο ππνγξάκκηδε ν Ηζάθ 

Κνέλ, «ε θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ηελ παηξίδα είλαη ν βαζύηεξνο ζθνπόο ηνπ εκεηέξνπ 

αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ»
8
. Αληίζηνηρα, ν ίδηνο θαλνληζηηθόο ιόγνο επηδίσθε λα νξγαλώζεηόρη 

κόλν ηελ ελδνζσκαηεηαθή αιιά θαη ηελ εμσζσκαηεηαθή δσή ησλ κειώλ ηεο Μαθακπί. Ωο 

νξγαληθό ηκήκα ησλ επξύηεξσλ ηνπηθώλ, εζληθώλ θαη ππεξεζληθώλ ζπιινγηθνηήησλ πνπ 

ζπγθξνηνύζαλ νη δηάθνξεο ζησληζηηθέο νκνζπνλδίεο ηα κέιε ηεοΜαθακπί, αλήιηθνη θαη 

ελήιηθεο,επηδησθόηαλ λα δηακνξθώζνπλ ηελ θνηλσληθόηεηά ηνπο σο (έιιελεο) εβξαίνη 

αζιεηέο. 

                                                 
5
 «Hyménée », Pro-Israël, 22.8.1919, 8. « Dans la Mizrachi. Inauguration du nouveau local. Une brillante 

fête », Pro-Israël 5.9.1920, 4. 
6
 «Un bazar de Charité», Pro-Israël12.8.1917, 2. 

 
7
Καηαζηαηηθά Δβξατθώλ σκαηείσλ, Δβξατθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο. 

8
 «18 Dicembre avyertida del bazar a profito del Keren Kemet lisral. La organizasyon drures-Makabi», La 

Renasensya Djudia, 3.12.1926, 5. «Αλαθνηλσζέληα πεξί ηελ αραξαθηήξηζηε δηαγσγήλ ησλ Μαθακπή», 

Μαθεδνλία 22.6.1931, 4. 
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Απηόο ν θαλνληζηηθόο ιόγνο ηεο ειιελνεβξατθόηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

απόερνο κηαο εβξατθήο νζσκαληθήο πνιηηηθήο αληίιεςεο, κηα ππεξάζπηζε ηεο θνηλνηηθήο 

απηνλνκίαο ζπλδπαδόκελεο κε ηελ έθθξαζε λνκηκόηεηαο πξνο ην θξάηνο. Ωζηόζν, 

επξόθεηην γηα έλα ιόγν πνπ βξηζθόηαλ ζε ζρεηηθή αξκνλία κε ηελ θηιειεύζεξε αληίιεςε 

πεξί έζλνπο πνπ νξγαλώλεηαη ζηε βάζε ελόο πνιηηηθνύ εζληθηζκνύ (civic nationalism ζε 

αληίζεζε κε ηνλ πνιηηηζκηθό ή εζλνηηθό εζληθηζκό, cultural or ethnic nationalism),ηελ νπνία 

θαη πηνζεηνύζε ε βεληδειηθή αξρεγεζία (αλ θαη όρη απαξαίηεηα νη ηνπηθέο ηεο εθθξάζεηο)
9
. Ζ 

Μαθακπί, όπσο θαη ε Αθόαρ θαη κηα ζεηξά άιισλ ζησληζηηθώλ νξγαλώζεσλ, 

αληαπνθξίζεθαλ ζηα δηιήκκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο ελζσκάησζεο πξνσζώληαο ηε 

δηακόξθσζε κηαο «ζπκπιεξσκαηηθήο εζληθόηεηαο», όπσο ηελ νξίδεη ν MichaelBerkowitz, 

δειαδή κηαο «δηπιήο» ηαπηόηεηαο πνπ εδξαδόηαλ ζηελ πεπνίζεζε όηη θάπνηνο κπνξεί λα 

είλαη ηόζν έλαο θαιόο Δβξαίνο όζν θαη έλαο λνκνηαγήο Έιιελαο
10

. Απηή ε πνιηηηθή 

ηαπηόηεηα ζπληζηνύζε ην θύξην πνιηηηζκηθό λόεκα κε ην νπνίν επελδπόηαλ θαλνληζηηθά θαη 

νξγαλσλόηαλ από ηα πάλσ ε θνηλσληθόηεηα πνπ αλέπηπζαλ ηα ελήιηθα θαη αλήιηθα κέιε ηνπ 

ζπιιόγνπ. 

Ωζηόζν, ηα πνιιαπιά πιαίζηα ζηα νπνία εγγξάθνληαλ νη πξαθηηθέο ησλ κειώλ 

πξνζέδηδαλ ηειηθά ζηελ «(ειιελν)εβξατθόηεηα» ησλ λεαξώλ Μαθαβαίσλ έλα πνιπζρηδέο 

πεξηερόκελν. Αλ ηα «εζληθά δίθαηα» θαη ηα «εζληθά θαζήθνληα» απνηεινύζαλ θαλνληζηηθά 

ηνλ πξσηαξρηθό άμνλα ζήκαλζεο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, ε θνηλσληθόηεηα ησλ Μαθακπί 

ζπληεινύζε ζηελ πξάμε ζηε δηακόξθσζε κηαο λέαο, πιεζπληηθήο (ειιελν)εβξατθήο 

ηαπηόηεηαο κε πνηθίιεο ρσξηθέο αλαθνξέο –ηνπηθέο, εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη 

ππνεζλνηηθέο. 

Απηέο νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο δηακόξθσζαλ κηα πνιπεπίπεδε γεσγξαθία ηεο 

ζησληζηηθήο εβξατθόηεηαο κε ηε Θεζζαινλίθε ζην επίθεληξό ηεο. Οη ρώξνη ηνπ ζπιιόγνπ, ν 

ζηίβνο, ην γήπεδν θαη νη εθδξνκέο ζηελ εμνρή, όπσο θαη νη δεκόζηεο ζπγθεληξώζεηο, ηα 

κπαδάξ, ή νη έξαλνη ππέξ ηνπ Δζληθνύ Δβξατθνύ Κεθαιαίνπ, ζπληζηνύζαλ λένπο ηξόπνπο 

ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαη ιεηηνπξγνύζαλ σο λέα ηνπόζεκα
11

. ε κηα πεξίνδν όπνπ κηα 

παιηόηεξε εβξατθή αζηηθή ηνπνγξαθία ππνρσξνύζε ιόγσ ηεο απν-ηνπδαηνπνίεζεο ηνπ 

                                                 
 
9
Γηα ηελ βεληδειηθή αληίιεςε ηνπ έζλνπο, βιέπε πύξνο Μαξθέηνο, «Ζ ελζσκάησζε ηεο ζεθαξαδηθήο 

Θεζζαινλίθεο ζηελ Διιάδα: ην πιαίζην, 1912-1914», ζην Δηαηξεία πνπδώλ Νενειιεληθνύ πνιηηηζκνύ θαη 

γεληθήο Παηδείαο, Ο Ελληνικός Εβραϊζμός. Δπηζηεκνληθόπκπόζην 3-4 Απξηιίνπ 1998, Αζήλα 1999, 65-92. 
10

 Michael Berkowitz, Zionist culture and West European Jewry before the First World War, Κέκπξηηδ 

1993), xv. 
11

 Δλδεηθηηθά, «La ekskursyon dela Max Nordau», La Renasensia Djudia, 10.6.1927, 4· «El grande concerto 

de Keren Kayemet», La Renasensia Djudia, 13.5.1927, 4· «La kompanya del Shekel en Saloniko», La 

Renasensia Djudia, 1.4.1927, 4. 
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ιηκαληνύ, ηεο θαηαζηξνθήο ησλ ζπλαγσγώλ, ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ 

εβξατθνύ πιεζπζκνύ από ην θέληξν ηεο πόιεο ζηα πεξίρσξαιόγσ ηεο Μεγάιεο Ππξθαγηάο 

ηνπ 1917 θαη ηεο αλνηθνδόκεζεο ηνπ θέληξνπ, όπσο θαη ιόγσ ησλ ζπλερώλ δηεθδηθήζεσλ 

ηνπ ρώξνπ ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ από ην παλεπηζηήκην θαη ηε δεκνηηθή αξρή
12

, απηέο 

νη λέεο ζησληζηηθέο θνηλσληθόηεηεο επαλαπξνζδηόξηζαλ ηα όξηα θαη ην πεξηερόκελν ηνπ 

εβξατθνύ ρώξνπ ζηε κεζνπνιεκηθή Θεζζαινλίθε. Αλ θαη ζρεηίδνληαλ κε ηελ αλαςπρή θαη 

ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, απηέο νη ρξήζεηο ηνπ ρώξνπ είραλ κηα έληνλα πνιηηηθή 

δηάζηαζε θαη γηα ην ιόγν απηό ζεκαληηθή ζπκβνιηθή αμία. Ζ κπάληα ηεο Μαθακπί θαη νη 

παξειάζεηο ησλ λεαξώλ πξνζθόπσλ ζηηο θεληξηθέο αξηεξίεο ηεο πόιεο θαηά ηελ επηζηξνθή 

από ηηο εθδξνκέο ζηελ γύξσ ύπαηζξν ή θαηά ηελ ππνδνρή ζεκαηλόλησλ ζησληζηώλ όπσο ν 

Εακπνηίλζθη, ήηαλ ηα θύξηα κέζα (επαλα)δηεθδίθεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο σο κηαο εβξατθήο 

πόιεο κε αλαθνξά όρη κόλν ζην παξειζόλ (πνπ αληηπξνζώπεπε ην λεθξνηαθείν), αιιά ζην 

παξόλ θαη θπξίσο ζην κέιινλ
13

. Τπό αλάινγν πξίζκα πξέπεη λα εηδσζνύλ θαη ε επίζεζε ην 

1926 εβξαίσλ θνκκνπληζηώλ ζην γπκλαζηήξην ηεο Μαθακπί
14

 όπσο θαη ε επίζεζε 

αγαλαθηηζκέλσλ κειώλ ηεο θαζηζηηθήο θαη αληηζεκηηηθήο νξγάλσζεο «Δζληθή Έλσζηο 

Διιάο» ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ ιίγεο κέξεο πξηλ από ηνλ εκπξεζκό ηνπ Κάκπει ζε 

έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ «αλζειιεληθή» ζηάζε κειώλ ηεο Μαθακπί
15

.Γηα ηνπο Έιιελεο 

Υξηζηηαλνύο όπσο θαη γηα άιιεο πνιηηηθέο κεξίδεο ησλ Δβξαίσλ, ήηαλ ε απμεκέλε 

νξαηόηεηα ησλ κνξθώλ θνηλσληθόηεηαο πνπ αλέπηπζζε ε Μαθακπί θαη επξύηεξα ε 

ζησληζηηθή λενιαία πνπ πξνζδηόξηδε κηα λέα, δηεθδηθεηηθή εβξατθή παξνπζία ζηελ 

εθζπγρξνληδόκελε θαη εμειιεληδόκελε πόιε. 

Αλάινγεο κνξθέο θνηλσληθόηεηαο ελζπιάθσλαλ ηε Θεζζαινλίθε ζε κηα επξύηεξε, 

θαιεηδνζθνπηθή εβξατθή θαληαζηαθή γεσγξαθία. Ζ ησληζηηθή Οκνζπνλδία ηεο Διιάδαο, ε 

πξώηε απόπεηξα ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο λα ππεξβνύλ ην θνηλνηηθό πιαίζην θαη λα 

ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ησλ ζησληζηηθώλ ζσκαηείσλ ζε εζληθό επίπεδν, θαηέζηεζε ηε 

Θεζζαινλίθε ην θέληξν κηαο λενπαγνύο νληόηεηαο, ηνπ Διιεληθνύ Δβξατζκνύ, 

                                                 
12

 Mark Mazower, Salonica, city of ghosts. Christians, Muslims and Jews 1430-1950, Λνλδίλν 2004, θεθ. 

16, 18, 21, 22. 
13

 Γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Εακπνηίλζθη ζηε Θεζζαινλίθε, δεο «La grande demonstrasyon sportive dela 

Makabi en onor de sr. Zabotinski», La Renasensia Djudia, 3.12.1926, 1. Γηα ηηο εθδξνκέο, Miriam Venezia, 

“Youth in „Maccabi‟”, ζην Avraam Rekanati (επηκ.), Zikhron Saloniki. La grandeza y la destruycion del 

Yerushalayim del Balkan, η. 1, Σει Αβίβ 1972, κεηαθ. Shimon Ouziel, ζην 

http://www.jewishgen.org/yizkor/Thessalonika/thev1_020.html (πξόζβαζε 10.11.2013). 
14

 «Γηρόλνηα ηζξαειηηώλ. Μαθακπή-Κνκκνπληζηαί», Μακεδονία, 1.11.1926, 4. 
15

 Aristotle A. Kallis, “The Jewish Community of Salonica under Siege: The Antisemitic Violence of the 

Summer of 1931”, Holocaust and Genocide Studies 20/1 (2006), 34-56. 
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ππεξβαίλνληαο ηελ παξαδνζηαθή δηαίξεζε κεηαμύ εθαξαδηηώλ θαη Ρσκαλησηώλ
16

.Αλάινγα, 

νη ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζησληζηηθώλ αζιεηηθώλ νκάδσλ από όια ηα Βαιθάληα θαη ζε 

κηθξόηεξν βαζκό ηελ Κεληξηθή Δπξώπε θαη ηελ Παιαηζηίλε, όπσο αληίζηξνθα θαη νη 

επηζθέςεηο νκάδσλ ηεο Μαθακπί ζε βαιθαληθέο πόιεηο (Νόβη αλη, όθηα θαη Μνλαζηήξη) 

θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο Μαθακπηάδεο πνπ δηνξγαλώλνληαλ ζην Σει Αβίβ, πξνζέδηδαλ 

πεξηερόκελν ζηε λεόηεπθηε πξνζσλπκία ηεο Θεζζαινλίθεο σο «Ηεξνπζαιήκ ησλ 

Βαιθαλίσλ»
1718

. Δλώ απόπεηξεο λα θηινμελήζεη ε Θεζζαινλίθε έλα ζπλέδξην ησλ 

ζεθαξαδηηώλ ζησληζηώλ (αλ θαη ηειηθά απνηπρεκέλεο) ζπλέβαιαλ ζηελ απην-εηθόλα ηεο 

πόιεο ζαλ «εθαξαδίηηθε κεηξόπνιε»
19

. Αλ επνκέλσο ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα ε 

ζπκπεξίιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην ράξηε κηαο επξσπατθήο εβξατθήο λεσηεξηθόηεηαο 

θαηέζηε δπλαηή ράξε ζην εθπαηδεπηηθό έξγν θαη ηελ ηδενινγηθή επηξξνή ηεο Αιηάλο, θαηά ην 

κεζνπόιεκν, ζησληζηηθνί ζύιινγνη λέσλ ή γηα λένπο όπσο ε Μαθακπί δηαδξακάηηζαλ έλαλ 

θξίζηκν ξόιν ζηε ζύιιεςε θαη πινπνίεζε λέσλ ηνπνγξαθηώλ ηνπ Δβξατζκνύ νη νπνίεο θαη 

ζπλέπηπηαλ αιιά θαη ππεξέβαηλαλ ηα όξηα ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο-θξάηνπο. Σειηθά, ε 

πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ηεο «ζπκπιεξσκαηηθήο εζληθόηεηαο» κόλν θαηαξρήλ 

ζεκαζηνδνηνύζε ηελ θνηλσληθόηεηα πνπ αλέπηπζζε ε Μαθακπί θαζώο ν «πξαθηηθόο 

ζησληζκόο»
20

 πνπ ζπγθξνηνύζαλ απηέο θαζεαπηέο νη πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθόηεηαο, κε ηε 

ζεηξά ηνπ επέλδπεκε λέα λνήκαηα ηελ ζησληζηηθή εβξατθόηεηα κπνιηάδνληάο ηελ κε ηα 

ζηνηρεία ηεο ζεζζαινληθηόηεηαο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο ζεθαξαδίηηθεο νηθνπκέλεο. 

 

Ο Μακαββαίος: οι από ηα κάηω ζημαζιοδοηήζεις ηης νεανικής εβραϊκής 

κοινωνικόηηηας 

Ζ δηεξεύλεζε ησλ λνεκάησλ κε ηα νπνία νη ίδηνη νη λεαξνί Δβξαίνη επέλδπαλ ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο πνπ αλέπηπζζαλ ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ησλ ζησληζηηθώλ ζπιιόγσλ είλαη δπλαηή 

κόλν κεξηθώο. Σα αξρεία ησλ ζπιιόγσλ έρνπλ ραζεί θαη επνκέλσο δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηελ εζσηεξηθή ηνπο ιεηηνπξγία, ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ελειίθσλ κειώλ θαη κεηαμύ απηώλ 

θαη ησλ αλειίθσλ πξνζθόπσλ θαζώο θαη ηηο πηζαλέο αληηπαξαζέζεηο δελ κπνξνύλ λα 

αλαιπζνύλ. Ο βαζκόο ελζηάιιαμεο όζσλ πξέζβεπαλ ηα θαηαζηαηηθά, ε πξόζιεςεζηνηρείσλ 

                                                 
16

 « Federasyon Sionista de Grecia », La Renasensia Djudia, 13.5.1927, 4. 
17

 Μακεδονία, 19.7.1927, 3· Μακεδονία, 19.11.1927,  3· Μακεδονία, 20.5.1931, 5. 
18

 Devin E. Naar, “Jewish Salonica and the Making of the ‘Jerusalem of the Balkans,‟ 1890-1943”,  

αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Stanford University, 2011. Βιέπε επίζεο, “Salonica Largest Jewish Balkan 

City”, Jewish Daily Bulletin, 25.5.1934· “Knowledge of Hebrew Widespread in Salonica, Leading Jewish 

Center in Balkans”, Jewish Daily Bulletin, 16.12.1930. 
19

 “Sephardic Congress Will Be Called”, Jewish Daily Bulletin 22.1.1924. 
20

 Anat Helman, Young Tel Aviv. A tale of two cities, Waltham 2010. 
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ηεο ζησληζηηθήο ηδενινγίαο από ηα κέιε θαη ηνπο πξνζθόπνπο θαη ε ελδερόκελε 

αλαζεκαζηνδόηεζή ηεο είλαη γηα ην ιόγν απηό δύζθνιν λα απνηηκεζνύλ. 

Ζ κνλαδηθή αθήγεζε κέινπο παξνπζηάδεη ηα δηθά ηεο πξνβιήκαηα.ηα ζύληνκα 

απνκλεκνλεύκαηά ηεο ε Μύξηακ Βελέηζηα, από ηα πξώηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο θνξηηζηώλ ηεο 

Μαθακπί, αλαθέξεη όηη αγόξηα θαη θνξίηζηα ζπκκεηείραλ ζηηο «εβξατθέο εθδειώζεηο κε ραξά 

θαη θάπνηα αζσόηεηα», όηη νη ζρέζεηο ηνπο ζπρλά θαηέιεγαλ ζε γάκν, θαη όηη ηα πεξηζζόηεξα 

λεαξά κέιε ηεο Μαθακπήκεηαλάζηεπζαλ ηειηθά ζηελ Παιαηζηίλε. Γηα ηε Βελέηζηα, ε 

εγθόιπσζε ηεο ζησληζηηθήο ηδενινγίαο ππήξμε ηειηθά ζσηήξηα θαζώο νη λεαξνί ζησληζηέο 

«ζώζεθαλ από ην Οινθαύησκα ράξε ζηνπο αθηηβηζηέο ηεο Μαθακπή θαη ησλ άιισλ 

ζησληζηηθώλ ζσκαηείσλ»
21

.Όκσο απηή ε αθήγεζή ηεο, θαηαηεζεηκέλε ζην Ηζξαήι ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970,απνθηά ζπλνρή θαη αληιεί λνκηκνπνίεζε από ηελ εγγξαθή ηεο ζην 

θπξίαξρν ζησληζηηθό αθήγεκα. πγθξνηεί αλαδξνκηθά ηελ ηαπηόηεηα ηνπ λεαξνύ 

ζεζζαινληθηνύ Μαθακπί σο ελόο παξαδεηγκαηηθνύ Δβξαίνπ θαη εληνπίδεη ζηελ ζησληζηηθή 

ηδενινγία ηα πνιηηηζκηθά λνήκαηα ηεο θνηλσληθόηεηαο. Αληίζηνηρε είλαη ε εηθόλα πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ νη αλαγγειίεο αξξαβώλσλ θαη γάκσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Μαθακπί θαη 

άιισλ λεαληθώλ ζησληζηηθώλ ζσκαηείσλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζε ζησληζηηθά θύιια. Οη 

αλαγγειίεο απηέο αθνινπζνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηππηθό: αλαθέξνπλ ηελ νηθνγελεηαθή 

πξνέιεπζε θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ δύν λέσλ, ηελ ελζνπζηώδε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε ζησληζηηθέο νξγαλώζεηο θαη θιείλνπλ κε ηελ επρή λα επηηύρεη ην έξγν ηνποππέξ ηνπ 

ζησληζηηθνύ ζθνπνύ
22

. Καζηζηώληαο ην πξνζσπηθό δεκόζην θαη απνδίδνληαο ζε απηό 

πνιηηηθό θαη εζληθό πεξηερόκελν, νη αλαγγειίεο απηέο,όπσο άιισζηε θαη νη αλακλήζεηο ηεο 

Βελέηζηα,αλαδεηθλύνπλ κελ ηελ έληνλε θνηλσληθόηεηα πνπ αλέπηπμαλ ηα κέιε ηεο Μαθακπί 

αιιά ηαπηόρξνλα επαλεγγξάθνπλ ηα λνήκαηά ηεο. Δίλαη ε εγθόιπσζε ηνπ ζησληζηηθνύ 

ηδεώδνπο θαη ε ζηξάηεπζε ζηνλ θνηλό αγώλα πνπ θαζηζηνύλ δπλαηή θαη πξνζδίδνπλ ζεκαζία 

ζηελ ζπλεύξεζε, ζηε δηαπξνζσπηθή επαθή θαη ηειηθά ζηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε 

ρηίδνληαο κηα εζληθή θνηλόηεηα αηζζήκαηνο κε ππξήλα ηεο ην λέν δεπγάξη. 

Ωζηόζν, κηα ζεηξά από άιιεο πξνζσπηθέο καξηπξίεο, ππνδεηθλύνπλ όηη ε 

θνηλσληθόηεηα πνπ αλαπηπζζόηαλ ζηα πιαίζηα ηεο Μαθακπή θαη άιισλ λεαληθώλ 

ζησληζηηθώλ ζπιιόγσλ ραξαθηεξηδόηαλ από κηα ζεκαζηνινγηθή πνιππινθόηεηα. Πξόθεηηαη 

θπξίσο γηα καξηπξίεο επηδώλησλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο όπνπ ζηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο 

γίλεηαη κηα ζύληνκε αλαθνξά ζηελ δσή ζηελ πξνπνιεκηθή Θεζζαινλίθε. Ζ καξηπξία ηνπο 

αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ηε δεθαεηία ηνπ 1930, θαζώο νη επηδώληεο πνπ εμέηαζα 

                                                 
21

 Venezia, “Youth in „Maccabi‟”. 
22

 “Hymenee”, Pro-Israel, 22.8.1919, 8.  
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ζπγθξνηνύλ κηα νκάδα κε θνηλά ειηθηαθά ραξαθηεξηζηηθά -είλαη όινη ηνπο γελλεκέλνη γύξσ 

ζην 1920. Δίραλ σζηόζν δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο. Καηαξρήλ, 

ηαμηθέο. Οξηζκέλνη, όπσο ν Λεώλ Πεξαρηά, κέινο ηεο Μπεηάξ, αλήθαλ ζηα θησρά εξγαηηθά 

ζηξώκαηα
23

. Κάπνηνη, όπσο ν Νηάξην Γθακπάη, κέινο θαη απηόο ηεο Μπεηάξ θαη γηνο 

ηππνγξάθνπ, ήηαλ κηθξναζηνί
24

. Άιινη πάιη, όπσο ν Νηζίκ Αικαιέρ, ελεξγόο ζηελ ηβάη 

ηώλ («Δπηζηξνθή ζηε ηώλ»), ήηαλ γηνη εύπνξσλ εκπόξσλ
25

. Καηά δεύηεξν, ηα λεαξά κέιε 

ησλ ζησληζηηθώλ νξγαλώζεσλ ζπλδένληαλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν κε ηελ εβξατθή ζξεζθεία 

θαη ηελ θνηλνηηθή δσή –αξθεηνί δε δηαηεξνύζαλ κάιινλ ραιαξνύο δεζκνύο
26

. Αλάινγα 

πνηθίιαλ θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ρξηζηηαλνύο όπσο θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο. Ο Άιθξελη 

Υαγνπέι, κέινο ηεο ζησληζηηθήο Έλσζεο Νέσλ Ηζξαειηηώλ, θαη καζεηήο ζην Ηηαιηθό 

Γπκλάζην, ζπκάηαη όηη όινη νη θίινη ηνπ ήηαλ ρξηζηηαλνί
27

. Αληίζεηα, ν Λεώλ Μπελκαγηόξ, 

επίζεο καζεηήο ζηελ Ηηαιηθή Δκπνξηθή ρνιή θαη ελεξγόο ζηελ νξζόδνμν ζησληζηηθό 

ζύιινγν Μηδξαρή θαη κεηέπεηηα ζηελ αθξαία ξεβηδηνληζηηθή Μπεηάξ, είρε ζρέζεηο κε 

ειάρηζηνπο ρξηζηηαλνύο ηεο ειηθίαο ηνπ
28

. Σέινο, γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο, ε ζπκκεηνρή ζε 

θάπνηνλ ζησληζηηθό ζύιινγν λέσλ δελ απέθιεηε ηε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζε άιια ζσκαηεία. 

Απηά ήηαλ ζρεδόλ πάληνηε πνιπεζλνηηθά θαη ζπρλά θνξείο αθξαίσλ θαη αληαγσληζηηθώλ 

εζληθώλ ηδενινγηώλ. Ο Σζαξιο Μόιρν, αλ θαη πξνεξρόηαλ από νηθνγέλεηα νξζόδνμσλ 

Δβξαίσλ θαη ζπνύδαδε ζην Ηηαιηθό ζρνιείν, ήηαλ κέινο όρη κόλν ηεο Μπεηάξ θαη ηεο 

Μαθακπί, αιιά θαη ηελ ΥΑΝΘ
29

. Αληίζηνηρα, ν Νηάξην Γθακπάη, θάηνηθνο ηνπ εβξατθνύ 

ζπλνηθηζκνύ ππξνπαζώλ 151, δελ παξαθνινύζεζε πόηε εβξατθό ζρνιείν, ήηαλ όκσο όρη 

κόλν κέινο ηεο αθξαία εζληθηζηηθήο Μπεηάξ, αιιά σο καζεηήο ηνπ Ηηαιηθνύ ρνιείνπ θαη 

κέινο ηεο θαζηζηηθήο Μπαιίια
30

. 

Οη καξηπξίεο απηέο καο επηηξέπνπλ λα αληηιεθζνύκε ηελ εληππσζηαθή πνηθηιία ησλ 

ρώξσλ, δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ ζηνπο νπνίνπο εθδηπισλόηαλ ε πνιπζρηδήο θνηλσληθόηεηα 

ησλ λεαξώλ ζεζζαινληθέσλ εβξαίσλ. ε κηα πεξίνδν ξαγδαίνπ εμειιεληζκνύ θαη 

δηεζλνηηθώλ εληάζεσλ, ην ππθλό δίθηπν ησλ ζησληζηηθώλ νξγαλώζεσλ δελ νδεγνύζε 

                                                 
23

 ΈξηθαΚνύλην-Ακαξίιην θαη Αικπέξην Ναξ, Προθορικές μαρησρίες Εβραίων ηης Θεζζαλονίκης για ηο 

Ολοκαύηωμα, Θεζζαινλίθε 1998, 337-345. 
24

 O παηέξαο ηνπ Γθακπάη ήηαλ ηππνγξάθνο ζηε Νέα Αιήζεηα, θάηνηθνο ηνπ ζπλνηθηζκνύ ππξνπαζώλ 151. 

Μαξηπξία ηνπ Dario Gabbai, Shoah Foundation Institute‟s Visual History Archive (ζην εμήο: SFI VHA). 
25

 Μαξηπξία ηνπ Nissim Almalech, SFIVHA. 
26

 Μαξηπξίεο ησλ Dario Gabbai, Samuel Castro, Charles Molho, SFIVHA. Μαξηπξία ηνπ Ησζήθ αιέκ, 

Ακαξίιην θαη Ναξ, Προθορικές μαρησρίες, 361. Μαξηπξία ηνπ Salvator Moshe, 

www.wisconsinhistory.org/HolocaustSurvivors/Moshe.asp (πξόζβαζε 10.11.2013) 
27

 Μαξηπξία ηνπ Alfred Hagouel, SFIVHA. 
28

 Μαξηπξία ηνπ Leon Benmayor, SFIVHA. 
29

 Μαξηπξία ηνπ Charles Molho, SFIVHA. 
30

 Μαξηπξία ηνπ Dario Gabbai, SFIVHA. 
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απαξαίηεηα ζηελ πεξηραξάθσζε, ζηε κεηνλνηηθνπνίεζε ηνπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ζηε ζπγθξόηεζε κηαο κνλνδηάζηαηεο εβξατθόηεηαο κέζα από ηε 

ζπγθξόηεζε κηαο ζαθώο νξηνζεηεκέλεο θαη ελαιιαθηηθήο πξνο ηελ ειιεληθή, εβξατθήο-

ζησληζηηθήο δεκόζηαο ζθαίξαο
31

. Αληίζεηα, ε ζπκκεηνρή ζε έλαλ ζησληζηηθό ζύιινγναθόκε 

θαη ηόζν εζληθηζηηθά αθξαίν όπσο ε Μπεηάξ ήηαλ γηα ηα λεαξά ηεο κέιε απνιύησο ζπκβαηή 

κε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο θαη ζε άιιααληαγσληζηηθά, εζληθά ή ζξεζθεπηηθά, 

ζσκαηεία.Αιιά πνηεο λνεκαηνδνηήζεηο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαλ ζην 

εζσηεξηθό ησλ ζησληζηηθώλ ζπιιόγσλ θαζηζηνύζαλ δπλαηή απηή ηελ ηόζν έληνλε 

θηλεηηθόηεηα ησλ λεαξώλ Δβξαίσλ; 

Γηα ηνπο λένπο Δβξαίνπο, ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα, ηα ζησληζηηθά 

ζσκαηείααπνηεινύζαλ έλαλ πξσηόγλσξν ρώξν «ειεπζεξίαο». Όπσο ζπλέβαηλε κε θάζε 

εζληθή ηδενινγία, ε ζεκαζία πνπ απέδηδε ν ζησληζκόο ζηελ λέα γεληά θαη ζηελ δηάπιαζε ησλ 

παηδηώλ σο πνιηηώλ-ζηξαηησηώλ αθελόο ηόληδε ηε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο, αθεηέξνπ όκσο 

ακθηζβεηνύζε ην κνλνπώιηό ηεο ζηνλ ηξόπν αλαηξνθήο ησλ ηέθλσλ ηεο κέζα από ηελ 

ζύζηαζε αζιεηηθώλ θπξίσο ζσκαηείσλ πνπ απεπζύλνληαλ ζηνπο λένπο. Γηα ηα εβξαηόπνπια 

όκσο, έλαο ζησληζηηθόο γπκλαζηηθόο ζύιινγνο όπσο ε Μαθακπί, ζπληζηνύζε ηαπηόρξνλα 

έλαλ επαλαζηαηηθά λέν ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ζύλαςεο 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. «Δθείλε ηελ πεξίνδν δελ ππήξρε έλα πξόγξακκα δηαζθέδαζεο γηα 

ηα θνξίηζηα ειηθίαο 15 έσο 18», ζπκάηαη ε Μύξηακ Βελέηζηα. «Γελ καο επηηξεπόηαλ λα 

βγνύκε κε αγόξηα θαη έπξεπε λα είκαζηε ζπίηη ζηηο έμη ην απόγεπκα. Ζ Μαθακπί έθαλε 

δπλαηή ηελ ειεπζεξία γηα ηα θνξίηζηα. Σηο πξώηεο κέξεο νη γνλείο καο δελ καο άθελαλ λα 

κέλνπκε εθεί κέρξη αξγά ηε λύρηα, αιιά ζηαδηαθά ην πήξαλ απόθαζε». Παξά ηελ απζηεξή 

επηηήξεζε από ηνπο γπκλαζηέο, ηνλ θαηά θύια δηαρσξηζκό ησλ ηκεκάησλ, θαη ηε ζεκλή 

ζηνιή (ρακειό θόξεκα ρσξίο ιαηκόθνςε θαη ςειέο θάιηζεο), νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

θαηά ηε γηνξηή ηνπ Υαλνπθά, νη εθδξνκέο ζηα πεξίρσξα ηεο πόιεο, θαη νη θνηλέο 

γπκλαζηηθέο επηδείμεηο επέηξεπαλ ηελ ζπλεύξεζε θαη ηνλ ζπγρξσηηζκό ησλ εθήβσλ θαη ηελ 

ζπλαθόινπζε αλάπηπμε κηαο θνηλσληθόηεηαο πνπ ήηαλ επηζπκεηή γηαηί ελλνηνινγείην από 

ηνπο ίδηνπο σο «ειεπζεξία»
32

. 

Καηά αληίζηνηρν ηξόπν, νη λεαξνί Δβξαίνη πξνζιάκβαλαλ ην ζησληζηηθό ζύιινγν σο 

αζιεηηθό ζύιινγν, έλαλ ρώξν όπνπ ε ζπκκεηνρή ζε κηα αζιεηηθή νκάδα θαζόξηδε ην είδνο, 

                                                 
31

 Γαλείδνκαη εδώ ην ζθεπηηθό ηνπ David Sorkin αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ νη Δβξαίνη ηεο Γεξκαλίαο 

εγθόιπσζαλ ηνλ αζηηθό ηξόπν δσήο θαη εηζήιζαλ ζηε λεσηεξηθόηεηα ζηηο αξρέο ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηώλα 

κέζα από ηε ζπγθξόηεζε κηαο subaltern culture. David Sorkin, The transformation of German Jewry, 1780-

1840, Νηηηξόηη 1999, θεθ. 5. 
32

 Venezia, “Youth in Maccabi”. 
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ην εύξνο θαη ηα λνήκαηα ηεο θνηλσληθόηεηαο.Όηαλ ξσηήζεθε γηα ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μαθακπί, ν αιβαηώξ Μνζέ αλέθεξε κόλν «αζιεηηζκόο»
33

.«αλ 

πξόζθνπνο ζηε Μαθακπή έθαλα αζιεηηζκό, κπάζθεη, ηέλληο, ιίγν κπέηδκπνι, νξεηβαζία», 

ζπκάηαη ν Γηαθώβ Υαιέγνπα, καζεηήο ζην Ηηαιηθό ρνιείν
34

. «Αλήθα ζηελ ΥΑΝΘ, έπαηδα 

κπάζθεη θαη γνπόηεξ πόιν. Αλήθα ζηελ Μπεηάξ, ζηε Μηζξαρή θαη ζηε Μαθακπί. Όιε κνπ ε 

δσή ήηαλ ν αζιεηηζκόο», ζεκείσλε ν Σζαξιο Μόιρν
35

. Οξθαλόο από παηέξα, γηνο κηαο 

νξζόδνμεο νηθνγέλεηαο, καζεηήο αξρηθά ζην Σαικνύδ Σνξά θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Ηηαιηθό 

Γπκλάζην, ν Μόιρν όπσο θαη ν Υαιέγνπα, δνκνύζαλ κηα εμσζηξεθή θνηλσληθόηεηα πνπ 

κπνξνύζε λα ηέκλεη εγθάξζηα δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο θαη πνπ ηνπο επέηξεπε λα δηαζρίδνπλ 

εζλνηηθά όξηα γηαηί νξγαλσλόηαλ κε άμνλα ηελ αμία θαη απόιαπζε ηνπ «αζιεηηζκνύ» -κηαο 

πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο πνπ παξά ηελ ηζρπξή ηεο ζύλδεζε κε ηελ εζληθηζηηθή ηδενινγία είρε 

ζηε Θεζζαινλίθε κηα αληίζηνηρα καθξά ηζηνξία λνεκαηνδόηεζεο ηεο πνιπεζλνηηθήο 

ζπλύπαξμεο
36

. 

Ωζηόζν, απηή ε ελλνηνιόγεζε ηεο εμσζηξεθνύο θνηλσληθόηεηαο δελ ήηαλ δπλαηή 

κόλν επεηδή ε «ειεπζεξία» θαη ν «αζιεηηζκόο» απνηεινύζαλ δπλάκεη «απνιηηηθά» πεδία. 

Άιισζηε, ε ιαηξεία ηεο λεόηεηαο, ε ζεηηθή ζεώξεζε ηεο λεαληθήο ππεπζπλόηεηαο θαη 

απηελέξγεηαο πνπ ν πξνζθνπηζκόο πξνσζνύζε, όπσο θαη ε αλαγόξεπζε ηνπ γπκλαζκέλνπ 

αλδξηθνύ λεαληθνύ ζώκαηνο ζην θαηεμνρήλ πξόηππν αλδξηθόηεηαο βξίζθνληαλ ζηελ θαξδηά 

ηνπ ζησληζηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη πξνζιακβάλνληαλ σο απαξαίηεηα γηα ηελ αλαγέλλεζε 

ηνπ εβξατθνύ έζλνπο
37

. Αληίζεηα, είλαη ελδερνκέλσο πην παξαγσγηθό λα ππνζέζεη θαλείο όηη 

θαηά έλα θαηλνκεληθά παξάδνμν ηξόπν ήηαλ αθξηβώο απηή ε εζληθή δηάζηαζε ηνπ 

αζιεηηζκνύ πνπ θαζηζηνύζε δπλαηή αλ όρη θαη επηζπκεηή ηε ζπκκεηνρή θαη ζε άιια εζληθά 

πξνζδηνξηζκέλα αζιεηηθά ζσκαηεία. ε κηα πεξίνδν έμαξζεο κνξθώλ επηζεηηθνύ 

εζληθηζκνύ, αλαβίσζεο ηνπ κηιηηαξηζκνύ θαη δηάρπζεο ηνπ ηηαιηθνύ θαζηζκνύ θαη ζηελ 

Διιάδα (θαη ηδηαίηεξα ζηε Θεζζαινλίθε), ν ζησληζκόο ηεο Μαθακπί όπσο θαη ηεο Μπεηάξ 

κνηξαδόηαλέλα θνηλό ιεμηιόγην αμηώλ θαη πξαθηηθώλ κε ηηο ππόινηπεο εζληθέο ηδενινγίεο πνπ 

πξέζβεπαλ ειιεληθνί αζιεηηθνί ζύιινγνη θαη ηηαιηθέο θαζηζηηθέο νξγαλώζεηο λέσλ πνπ 

                                                 
33

 Μαξηπξία ηνπ Salvator Moshe. 
34

 Μαξηπξία ηνπ Jacob Halegoua, SFIVHA. 
35

 Μαξηπξία ηνπ Charles Molho, SFIVHA. 
36

 Meropi Anastassiadou, «Sports d‟élite et élites sportives à Salonique au tournant du siècle», ζην Paul 

Dumont & François Georgeon (επηκ.), Vivre dans L’Empire Ottoman. Sociabilités et relations 

intercommunautaires (XVIIIe-XXe siècles), Παξίζη 1997, 145-160. 
37

 Todd Samuel Presner, “„Clear Heads, Solid Stomachs, and Hard Muscles‟: Max Nordau and the 

Aesthetics of Jewish Regeneration”, Modernism/Modernity 10/2 (2003), 269-296. Joane Nagel, “Masculinity 

and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations”, Ethnic and Racial Studies 21/2 (1998), 249-

269. 
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δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηε Θεζζαινλίθε –από ηελ νκνηόκνξθε ζηνιή, ηνπο ζρεκαηηζκνύο, ηα 

νκαδηθά ηξαγνύδηα θαη ηηο παξειάζεηο, κέρξη ηνλ θόβν ηνπ εθθπιηζκνύ θαη ηε ιαηξεία ηνπ 

ζώκαηνο, ηεο γεο θαη ηεο ζπιινγηθόηεηαο
38

. ηελ πεξίπησζε λέσλ όπσο ν Νηάξην Γθακπάη 

θαη ν Λεώλ Μπελκαγηόξ ε ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή ζηελ θαζίδνπζα Μπεηάξ αιιά θαη ζηελ 

ηηαιηθή θαζηζηηθή νξγάλσζε λέσλ «Μπαιίια» κπνξεί λα εμεγεζεί σο ζπκβαηή αθελόο 

επεηδή απνηεινύζε έθθξαζε κηαο πξνζσπηθήο ζηξαηεγηθήο θνηλσληθήο αλέιημεο (πνπ 

πξόζθεξε ε εθπαίδεπζε ζηα ηηαιηθά ζρνιεία, από ηα θαιύηεξα ηεο Θεζζαινλίθεο) θαη 

αθεηέξνπ επεηδή ε απνπζία αληηζεκηηηζκνύ πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ ηηαιηθό θαζηζκό κέρξη θαη 

ην 1936 ηελ θαζηζηνύζε δπλαηή. Θα κπνξνύζε όκσο λα πξνζηεζεί όηη έλα θνηλό πνιηηηζκηθό 

ππόβαζξν, κηα θνηλή θνπιηνύξα ηνπ εζληθηζκνύ, λνεκαηνδνηνύζε παξόκνηα ηελ 

θνηλσληθόηεηα θαη ησλ δύν λεαληθώλ ζσκαηείσλ δεκηνπξγώληαο έλα ελλνηνινγηθό ζπλερέο 

πνπ επέηξεπε ηελ θηλεηηθόηεηα. Δπηπξόζζεηα, ε αληίιεςε ηεο «ζπκπιεξσκαηηθήο 

ηαπηόηεηαο» θαζηζηνύζε ηε ζπκκεηνρή θαη ζηα δύν ζσκαηεία δπλαηή όπσο θαη ε δηάζεζε 

ππέξβαζεο κηαο απαμησκέλεο εβξατθόηεηαο. Ο Λεώλ Πεξαρηά πξόζθνπνο θαη ππγκάρνο ζηε 

Μαθακπί ζπκάηαη όηη ήηαλ «πνηηζκέλνο από ηνλ πξνζθνπηζκό [αιιά θαη] από ηελ ειιεληθή 

ηζηνξία ζην ζρνιείν, [θαη έηζη] γελλήζεθε κέζα κνπ ζαπκαζκόο γηα ηνλ Εακπνηίλζθη. ... Σν 

ιέσ θαη είλαη ληξνπή πνπ ην ιέσ, δελ έρσ ηε λννηξνπία ηνπ πξνπνιεκηθνύ εβξαίνπ 

Θεζζαινληθηνύ. Μεγάισζα κε ηνπο Ρσκηνύο θαη επγλσκνλώ όηη κεγάισζα κε ηνπο Ρσκηνύο, 

γηαηί απηνί κνπ έδσζαλ ηελ πίζηε όηη πξέπεη λα είκαη δπλαηόο, ξηςνθίλδπλνο»
39

. Όπσο 

ππνδεηθλύεη ε πεξίπησζε ηνπ Πεξαρηά, γηα ηνπο λεαξνύο Δβξαίνπο ν ζησληζκόο θαη ν 

ειιεληθόο εζληθηζκόο δελ ήηαλ απιώο ζπκβαηνί αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

αιιεινηξνθνδνηνύληαλ, θαζώο ε θνηλσληθόηεηα πνπ πξνσζνύζαλ ιεηηνπξγνύζε ζηε βάζε 

κηαο θνηλήο θξηηηθήο ηνπ ζειππξεπνύο Δβξαίνπ ηεο δηαζπνξάο θαη πξνζέθεξε έλα θνηλό 

έδαθνο γηα ηε ζπγθξόηεζε κηαο αθξαία αλδξνπξεπνύο, αγσληζηηθήο ειιελν-εβξατθήο 

ηαπηόηεηαο. 

 

ηελ παξνπζίαζή κνπ επηρείξεζα λα δηεξεπλήζσ ηελ θνηλσληθόηεηα πνπ παξάγεηαη ζην 

πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπ πην ζεκαληηθνύ λεαληθνύ ζησληζηηθνύ ζπιιόγνπ ηεο κεζνπνιεκηθήο 

Θεζζαινλίθεο, ηεο Μαθακπί, εληνπίδνληαο ηα πνιηηηζκηθά λνήκαηα κε ηα νπνία επελδύνληαη 

νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζε ηξία αιιειέλδεηα επίπεδα. Καηαξρήλ, ζηνλ θαλνληζηηθό ιόγν ησλ 

                                                 
38

 Γηα ηε ιαηξεία ηνπ λένπ ζώκαηνο, ηνλ θόβν ηνπ εθθπιηζκνύ, θαη ηελ αλάδπζε ηεο εγεκνληθήο 

αλδξηθόηεηαο ηνπ «κπώδνπο Δβξαίνπ», βιέπε ηελ θιαζηθή κειέηε ηνπ Daniel Boyarin, Un heroic conduct. The 

rise of heterosexuality and the invention of the Jewish Man, Λνο Άληδειεο 1997. Γηα ζεηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ 

αζιεηηθνύ εβξατθνύ ζώκαηνο, βιέπε ηηο θσηνγξαθίεο ζην Greek Jews in sports. 
39

 Ακαξίιην θαη Ναξ, Προθορικές μαρησρίες Εβραίων ηης Θεζζαλονίκης, 337-345. 
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ηζπλόλησλ ηεο Μαθακπί όπσο απηόο εθθξάδεηαη κέζα από ην θαηαζηαηηθό ηνπ ζσκαηείνπ 

θαη ηηο δεκόζηεο δειώζεηο ηνπο. Καηά δεύηεξν, ζηηο δηαξθώο ρσξηθά αλαπιαηζηνύκελεο 

πξαθηηθέο ηνπ ζπιιόγνπ, όπσο απηέο πξνβάιινληαη από ηνλ ηύπν. Καη ηέινο, ζην ιόγν ησλ 

ίδησλ ησλ κειώλ όπσο απηόο απνηππώλεηαη ζηηο καξηπξίεο ηνπο. Απηό πνπ εθθξεκεί είλαη 

έλα ηέηαξην επίπεδν, απηό ηεο πξόζιεςεο ηνπ ζησληζκνύ θαη ησλ πνιηηηζκηθώλ ηνπ 

πξαθηηθώλ ηόζν από ηνλ ειιεληθό εζληθηζκό, όζν θαη από ηα ηδενινγηθά αληίπαια 

ζηξαηόπεδα ζην εζσηεξηθό ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο, ηδίσο δε ησλ θνκκνπληζηώλ. Μηα 

ηέηνηα πνιππξηζκαηηθή δηεξεύλεζε πνπ επηκέλεη ζηε ζπλζεηόηεηα θαη εππιαζηόηεηα ησλ 

λνεκάησλ επηηξέπεη λνκίδσ λα ππεξβεί θαλείο αθελόο ην εξκελεπηηθό δίπνιν κηαο από ηα 

πάλσ «πεηζάξρεζεο» θαη από ηα θάησ «αληίζηαζεο», θαη αθεηέξνπ ην αλαιπηηθό ζρήκα ησλ 

πξνζσπηθώλ ζηξαηεγηθώλ, ηνπ έιινγνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ελεξγεί όρη ζην όλνκα κηαο 

«ηδενινγίαο» αιιά πξνο εμππεξέηεζε ησλ αηνκηθώλ ηνπ ζπκθεξόλησλ. ην δε επίπεδν ηεο 

ηζηνξηθήο αλάιπζεο θαζηζηά δπλαηή κηα πξνβιεκαηηθνπνίεζε ηεο θπξίαξρεο 

ηζηνξηνγξαθηθά πξνζέγγηζεο ηνπ ζησληζκνύ σο δύλακεο αληίζηαζεο ζηνλ εμειιεληζκό. Ζ 

αλίρλεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ λνεκάησλ πνπ έδηλαλ ζρήκα ζηηο πξαθηηθέο ηεο ζπλάθεηαο 

κεηαμύ ησλ λέσλ ζησληζηώλ καο επηηξέπεη λα μαλαδνύκε ηε ζρέζε ησλ ζεζζαινληθηώλ 

Δβξαίσλ κε ηε (βεληδειηθή) δεύηεξε ειιεληθή δεκνθξαηία πέξα από ην ζρήκα ηεο 

κεηνλνηηθνπνίεζεο θαη λα ζέζνπκε ην εξεζηζηηθό εξώηεκα αλ ηειηθά νη λένη ζησληζηέο 

«γίλνληαλ» «Έιιελεο» θαζώο «γίλνληαλ» θαη «Δβξαίνη». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ζ παξνύζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν – ΔΚΣ) θαη από 

εζληθνύο πόξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) – Δξεπλεηηθό Υξεκαηνδνηνύκελν Έξγν: ΘΑΛΖ. Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο κέζσ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ. 


