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תחילת התיישבות יהודית במקום
היוונית  התרבות  כערש  הספירה  לפני  אתונה  מופיעה  ההלניסטית  בספרות 
משלהם.  בבית-כנסת  והתפללו  יהודים  שם  ישבו  כבר  העת  באותה  ותפארתה, 
גורשו היהודים מהעיר, אך הקהילה  יוון בידי הטורקים בשנת 1,458  משנכבשה 
היהודית חודשה במקום ע״י גולים מגירוש ספרד, בסוף המאה ה-15. הייתה עדות 
זו חרבה במרד היווני  לקהילה יהודית בת 20 משפחות במאה ה-17, אך קהילה 

בשנים 1821-1829.

הקהילה
לאחר המרד הפכה יוון לעצמאית, ועם הכרזת אתונה כבירת יוון העצמאית בשנת 
1,834 התחדש בה היישוב היהודי על ידי יהודים מגרמניה. במרוצת השנים הקהילה 
צמחה והתפתחה, כשהיא קולטת מהגרים מארצות שונות, ביניהם רומניוטים, וכן 
יהודים מטורקיה ומספרד. בין המהגרים הגיע לעיר גם מקס רוטשילד, ממשפחת 

רוטשילד מפרנקפורט. 
בשנת 1920 זכתה הקהילה היהודית להכרה כגוף משפטי, ומשה שאקי כיהן כנשיא 

הקהילה. אופי הקהילה היה מסורתי, והתרכז סביב בתי הכנסת.
חלקם  מלאכה.  ובתי  חרושת  בתי  הקימו  מגרמניה  בעיקר  שהגיעו  המהגרים 
מהיהודים הוותיקים תפסו עמדות חשובות בחיי הכלכלה של העיר, ואילו אחרים 

שהיגרו מאוחר יותר עסקו רובם ברוכלות. 
יהודית  ולא שפה  יוונית  היהודים  דיברו  ביוון, באתונה  בשונה ממקומות אחרים 

מקומית. 

הקהילה בשואה
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה מנתה הקהילה כ-3,500 יהודים, ולאחר הכיבוש 
האיטלקי מצב היהודים באתונה היה טוב יחסית למצב היהודים בשטח הכיבוש 
הגרמני. שלטון הכיבוש האיטלקי לא נקט צעדים אנטי-יהודיים כלשהם, אולם 

בעקבות הרעב הכבד ששרר ביוון מתו מידי יום כ-300 איש, ביניהם יהודים. 
בעת הכיבוש האיטלקי נמלטו יהודים רבים מאזורי הכיבוש של הגרמנים והבולגרים 
היווה בעיה עם  נפשות. המצב  גדל לכ-10,000  בבירה  היהודים  לאתונה. מספר 

כניעתה של איטליה בספטמבר 1943. 
בשלהי המלחמה טרנספורטים שהגיעו לאושוויץ כללו גם יהודים מאתונה, כאשר 

על פי ההערכות נרצחו כ-1,500 יהודים בני קהילת אתונה על ידי הנאצים.

לאחר השואה
 באוקטובר 1944 ביטלה ממשלת יוון את חוקי האפליה שגזרו הגרמנים והכריזה 
ולכן  יוון התקבצו אחר המלחמה באתונה  על שוויון מלא ליהודים. רבים מיהודי 
לפניה:  בעיר  שהיו  היהודים  ממספר  גדול  היה  המלחמה  בסיום  היהודים  מספר 
למעלה  מונה  היהודית  הקהילה  כיום  יהודים.   4,985 באתונה  שהו   1945 בינואר 

מ-3,000 נפשות.
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