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«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το
παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης»
Μνημείο παλαιού Εβραϊκού Νεκροηαθείοσ ζηο Α.Π.Θ.
Ομιλίες
Α. Οκηιία Γηάλλε Μπνπηάξε, Γεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο
Τειεηή απνθαιππηεξίσλ ηνπ κλεκείνπ ζε αλάκλεζε ηνπ παιαηνύ Δβξατθνύ
Νεθξνηαθείνπ- Παλεπηζηεκηνύπνιε, Κπξηαθή 9 Ννεκβξίνπ 2014
«Σήκεξα, βξηζθόκαζηε ζην πξώελ λεθξνηαθείν ησλ αδηθνρακέλσλ
Θεζζαινληθέσλ Δβξαίσλ ζπκπνιηηώλ πνπ κε ζπνπδή πεξηζζή μεπάησζαλ νη
αξρέο ηεο ηόηε επνρήο.
Σήκεξα, επίζεο, εγθαηληάδνπκε απηό ην κλεκείν πνπ ήηαλ από θαηξό
νθεηιόκελν. Κάιιην αξγά παξά πνηέ! Ούησο ή άιισο ε αξγνπνξία ησλ 72
ρξόλσλ δελ ζεκαίλεη όηη εάλ ην κλεκείν είρε γίλεη ην 45 ή όπνηε άιινηε ε
απώιεηα, ε θξίθε θαη ην πέλζνο ζα ήηαλ κηθξόηεξα.
Πέξζη ηνλ Μάξηην έιεγα ζε νκηιία κνπ ζην Γαιιηθό Ιλζηηηνύην: «ε
αλάκλεζε ηεο εμόλησζεο, ην πέλζνο γηα ηνπο ρακέλνπο Δβξαίνπο καο
ππελζπκίδεη επίζεο δηαξθώο όηη ε ελζπλαίζζεζε καο θάλεη εμίζνπ αλζξώπνπο.
Γελ κπνξνύκε πνηέ λα κπνύκε ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, ηνπ Δβξαίνπ ζπκπνιίηε
καο. Αιιά αλ ζέινπκε λα ιεγόκαζηε άλζξσπνη αμίδεη ηνπιάρηζηνλ λα
πξνζπαζήζνπκε λα θαληαζηνύκε ηνλ πόλν θαη ηελ νδύλε ηνπ.
Αλ ινηπόλ γηα εκάο, ηνπο Θεζζαινληθείο κε Δβξαίνπο, είλαη ηειηθά
αδύλαην λα θαληαζηνύκε ηνλ πόλν ησλ δηθώλ καο Δβξαίσλ, ίζσο έρεη έξζεη
επηηέινπο ε ζηηγκή λα ςειίζνπκε όηη θαη γηα ηνπο Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο καο
είλαη πιένλ αδύλαην λα θαληαζηνύλ ηελ ληξνπή καο. Η πόιε ηεο
Θεζζαινλίθεο άξγεζε αδηθαηνιόγεηα πνιύ λα ζπάζεη ηε ζησπή ηεο θαη λα
αξρίζεη λα κλεκνλεύεη ηελ πην δνθεξή ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο ηεο. Σήκεξα όκσο
κπνξεί λα ιέεη όηη ληξέπεηαη γηα απηή ηελ άδηθε θαη έλνρε ζησπή. Νηξέπεηαη
γηα όζνπο δνζίινγνπο Θεζζαινληθείο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο θαηαθηεηέο, γηα
όζνπο γείηνλεο θαηαρξάζηεθαλ πεξηνπζίεο, γηα όζνπο πξόδσζαλ εθείλνπο πνπ
πξνζπάζεζαλ λα δηαθύγνπλ. Κπξίσο, ληξέπεηαη γηα ηηο αξρέο ηεο πόιεο: γηα
ην δήκαξρν θαη ην Γεληθό Γηνηθεηή πνπ ζπκθώλεζαλ αδηακαξηύξεηα λα
θαηαζηξέςνπλ νη εξγάηεο ηνπ δήκνπ ελ κία λπθηί 500 ρξόληα κλήκεο, θαη λα
κεηαηξέςνπλ ην κεγαιύηεξν εβξατθό λεθξνηαθείν ηεο Δπξώπεο ζε έλαλ
θξαλίνπ ηόπν. Νηξέπεηαη γηα ηνλ έθνξν ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο πνπ
«εμεπιάγε» όηαλ ην 1946 ε εβξατθή θνηλόηεηα δηακαξηπξήζεθε γηα ηε ρξήζε
ησλ επηηύκβησλ πιαθώλ σο νηθνδνκηθνύ πιηθνύ γηα ηελ αλνηθνδόκεζε ηνπ
λανύ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Καη ληξέπεηαη γηα εθείλνπο ηνπο πξπηάλεηο πνπ
κεηά ηνλ πόιεκν έρηηζαλ ηελ παλεπηζηεκηνύπνιε δίπια θαη πάλσ ζηα
θαηεζηξακκέλα κλήκαηα ρσξίο λα ζηήζνπλ κηα αλαζεκαηηθή πιάθα. Γελ έρεη
λόεκα λα απνινγνύκαζηε εκείο ζήκεξα γηα ηηο πξάμεηο ηνπο –ε επζύλε νύηε
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ζπιινγηθή είλαη νύηε θαη κεηαβηβάδεηαη. Αλαγλσξίδνπκε σζηόζν όηη νη ζεζκνί
πνπ εθπξνζσπνύκε (αιιά θαη απνδερόκαζηε λα καο εθπξνζσπνύλ), δελ
γελλήζεθαλ ρηεο. Έρνπλ από πίζσ ηνπο κηα ηζηνξία, είλαη θνξείο κλήκεο κε
ζπλέρεηα ζην ρξόλν.
Αλαγλσξίδνπκε δειαδή όηη ε απώιεηα ησλ 56.000 Δβξαίσλ
Θεζζαινληθέσλ είλαη απώιεηα γηα όινπο καο –Φξηζηηαλνύο, Δβξαίνπο θαη
Μνπζνπικάλνπο, άζενπο θαη αγλσζηηθηζηέο. Δίλαη απώιεηα γηα εθείλνπο πνπ
έδεζαλ αιιά θαη γηα όινπο εθείλνπο πνπ ζα δήζνπλ εδώ κεηά από εκάο. Τν
Οινθαύησκα δελ ζθξάγηζε κόλν ην παξειζόλ ηεο πόιεο καο, αιιά έθαλε θάηη
ρεηξόηεξν: ηεο έθιεςε ην κέιινλ. Πνηνο ακθηβάιιεη όηη κηα Θεζζαινλίθε
κεηέξα-παηξίδα κηαο αλζνύζαο θαη θνζκνπνιίηηθεο εβξατθήο θνηλόηεηαο ζα
ήηαλ κηα άιιε πόιε;
Δπεηδή ινηπόλ ε απώιεηα είλαη ηειηθά δηθή καο, ε κλήκε ηνπ
Οινθαπηώκαηνο δελ αθνξά κόλν ηελ εβξατθή θνηλόηεηα αιιά όινπο εκάο.
Μαο αθνξά σο Θεζζαινληθείο, σο Έιιελεο θαη Δπξσπαίνπο. Απνθαζηζηά ηνπο
δεζκνύο καο κε ηελ πόιε θαη ζπκβάιεη ζηελ αλζξσπηά καο».
Με ηελ έλλνηα απηή ραηξεηίδνπκε ζήκεξα ηελ απόθαζε ησλ
πξνεγνύκελσλ πξπηαληθώλ αξρώλ λα δώζεη ηελ άδεηα λα γίλεη ην κλεκείν
απηό».
Β. Φαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ ΙΚΘ θ. Γαπίδ Σαιηηέι, γηα ηα απνθαιππηήξηα
Μλεκείνπ ζην ΑΠΘ, αθηεξσκέλνπ ζην Παιαηό Δβξατθό Νεθξνηαθείν (9-112014, 12.00).
«Κπξίεο θαη θύξηνη,
Σηηο 9 Ννεκβξίνπ 1938 έλα από ηα πιένλ δνθεξά γεγνλόηα ηνπ Β΄
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πξνεηδνπνηνύζε ηελ παγθόζκηα θνηλή γλώκε γηα ηα όζα
ζα ζήκαηλε ε επηθξάηεζε ηνπ Ναδηζκνύ.
Φηιηάδεο ππνζηεξηθηέο ησλ Ναδί, ζε εθαηνληάδεο ρσξία θαη πόιεηο ηεο
Γεξκαλίαο, σο ηάγκαηα εθόδνπ ζε εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαηέζηξεςαλ
πάλσ από 1.000 ζπλαγσγέο θαη 7.000 θαηαζηήκαηα Δβξαίσλ.
1.500 αζώνη δνινθνλήζεθαλ θαη πάλσ από 30.000 Δβξαίνη νδεγήζεθαλ
ζε ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο.
Η Νύρηα ησλ Κξπζηάιισλ όπσο έκεηλε ζηελ Ιζηνξία, είλαη ε ρξνληθή
ζηηγκή θαηά ηελ νπνία επηβεβαηώζεθε όηη πιένλ νη Δβξαίνη ηεο Δπξώπεο
κεηαηξέπνληαλ ζε αλζξώπνπο ρσξίο δηθαηώκαηα.
Όζα ζπλέβεζαλ ηόηε ήηαλ κόιηο κηα ειάρηζηε έλδεημε ηεο ζεξησδίαο πνπ
ζα αθνινπζνύζε βπζίδνληαο ηελ Δπξώπε ζην ζθνηάδη κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ
Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κε πξάμεηο θαη γεγνλόηα πνπ αθόκα θαη ζήκεξα
παξακέλνπλ αζύιιεπηα γηα ηνλ αλζξσπηλό λνπ.
Γηαηί πώο είλαη δπλαηόλ λα θαηαλνήζεη θαλείο όρη κόλν ηε καδηθή
ζηόρεπζή θαη βηνκεραλνπνηεκέλε εμόλησζε έμη εθαηνκκπξίσλ αζώσλ αιιά
θαη ηελ ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα γηα ηελ απαινηθή θάζε ίρλνπο ηεο ύπαξμεο
ηνπο δηαρξνληθά.
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Η θαηαζηξνθή ηνπ Παιαηνύ Δβξατθνύ Νεθξνηαθείνπ, από ηνπο Ναδί θαη
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, ζηόρεπε θαη ζε απηό. Ξεθίλεζε ζηηο 6 Γεθέκβξηνπ ηνπ
1942, αθνύ είρε πξνεγεζεί ε ιεειαζία ησλ βηβιηνζεθώλ ηεο Κνηλόηεηαο, ησλ
Σπλαγσγώλ θαη ησλ Δβξατθώλ ζπιιόγσλ θαη Ιδξπκάησλ. Αθνύ νη Ναδί είραλ
ζπιιάβεη, βαζαλίζεη θαη ζηξαηνινγήζεη ηα άξξελα κέιε ηεο Κνηλόηεηαο ζε
θαηαλαγθαζηηθά έξγα. Η θαηαζηξνθή απηνύ ηνπ ηόπνπ κλήκεο – πνπ
θαηαδείθλπε ην παξειζόλ θαη ηελ ηζηνξία ρηιηεηηώλ ησλ ζπκάησλ νινθιεξώζεθε κε εμαηξεηηθή ηαρύηεηα θαη βαξβαξόηεηα κόιηο κέζα ζε
κεξηθέο εβδνκάδεο. Διάρηζηα κέιε ηεο Κνηλόηεηαο πξόιαβαλ λα δηαζώζνπλ
ηα νζηά ησλ πξνγόλσλ ηνπο, πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαη
πξνθαζνξηζκέλε εμόλησζή ησλ 50.000 Θεζζαινληθέσλ ζην Άνπζβηηο.
Σην ηέινο, ν ρώξνο ησλ 350.000 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ηεο έθηαζήο
απηνύ ηνπ θαζξέθηε ηεο παξνπζίαο ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ
θάιππηε ηηο ηαθηθέο ηνπο αλάγθεο από ηελ επνρή ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ,
κεηαηξάπεθε ζε θξαλίνπ ηόπν, ζε έλα θνπθάξη γεκάην εξείπηα.
Καλείο δελ ζεβάζηεθε ηνπο λεθξνύο. Καλείο δελ ζεβάζηεθε ηα
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηαθηθά κλεκεία πνπ παξνπζίαδαλ ηελ πνιπζύλζεηε
εηθόλα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο αηώλσλ ηεο πόιεο. Ο ρώξνο αληηκεησπίζηεθε
σο πινπηνπαξαγσγηθή πεγή, σο ιαηνκείν, κε ηα κάξκαξα θαη ηα ηνύβια λα
ρξεζηκνπνηνύληαη σο νηθνδνκηθά πιηθά ζε όιε ηελ πόιε θαη ηελ επξύηεξε
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Αθόκε θαη ζήκεξα αλαθαιύπηνπκε εθαηνληάδεο
δηάζπαξηα θνκκάηηα επηηύκβησλ ζηειώλ.
Μέρξη ζήκεξα, 72 ρξόληα κεηά, ζηνλ ηόπν απηό, θακία κλεία.
ΤΙΠΟΤΑ δελ κλεκόλεπε ηη ππήξρε εδώ αιιά θαη ηελ ζπλεηδεηή πξάμε
θαηαζηξνθήο, κνλαδηθή αλάκεζα ζε όια ηα απερζή εγθιήκαηα πνπ
ζπληειέζηεθαλ θαηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν.
Δίλαη αληηιεπηό ινηπόλ όηη ηα ζεκεξηλά απνθαιππηήξηα δελ κπνξνύλ λα
ραξαθηεξηζηνύλ σο κηα απιή ηειεηή. Απνηεινύλ έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθό
γεγνλόο θαζώο απνθαζίζηαηαη έλα ηκήκα ηεο δεκόζηαο κλήκεο. Τν κλεκείν
απηό – πνπ απνηειεί κηα επζεία αλαθνξά ζην παιαηό Δβξατθό λεθξνηαθείν –
δελ απνθαζηζηά ηελ σκή θαηαζηξνθή, δελ ζβήλεη ην γεγνλόο, δελ δίλεη άθεζε
ακαξηηώλ. Γίλεη όκσο ζε όινπο αιιά θπξίσο ζηνπο λένπο πνπ βξίζθνληαη
θαζεκεξηλά ζε απηό ην ρώξν παηδείαο κηα εηθόλα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ, γηα όηη
ππήξρε εδώ, ζηε Θεζζαινλίθε, κέρξη ην 1942.
Μλεκνλεύεηαη πιένλ δηαρξνληθά ην Παιαηό Δβξατθό Νεθξνηαθείν, ε
θαηαζηξνθή ηνπ, ν ζρεδόλ νινθιεξσηηθόο αθαληζκόο ηεο Ιζξαειηηηθήο
Κνηλόηεηαο ηεο πόιεο. Δπηζεκαίλεηαη παξάιιεια όηη ράξε ζην ζάξξνο θαη
ηελ πίζηε ησλ ειάρηζησλ πνπ επέδεζαλ, απηνί πνπ πξνζπάζεζαλ, κε ζεκέιην
ιίζν ην κίζνο, λα δηαγξάςνπλ ηε κλήκε θαη λα παξαραξάμνπλ ηελ Ιζηνξία
απέηπραλ.
Μεηά ηελ αλέγεξζε ηνπ Μλεκείνπ απηνύ, ε θνηλσλία ηεο πόιεο αιιά θαη
ε επξύηεξε αθαδεκατθή θνηλόηεηα, νθείιεη λα θάλεη έλα αθόκε βήκα. Να
εξεπλήζεη, λα ηεθκεξηώζεη θαη λα παξνπζηάζεη κε ζαθήλεηα, ζηελ θνηλή
γλώκε ηνπο εζηθνύο απηνπξγνύο θαη ηνπο εθηειεζηέο ηεο θαηαζηξνθήο. Θα
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ήηαλ επρήο έξγν αλ απηό – ε απνθάιπςε δειαδή απηώλ πνπ επηδίσμαλ θαη
ηειηθά πέηπραλ ηε δηαγξαθή ηεο κεγαιύηεξεο θαη παιαηόηεξεο λεθξόπνιεο
ηεο Μεζνγείνπ - απνηειέζεη ην απνηέιεζκα ελόο επξύηαηνπ ζπλεδξίνπ πνπ ζα
δηεμαρζεί ζηε Θεζζαινλίθε.
Κπξίεο θαη θύξηνη,
Θέισ λα ππνγξακκίζσ όηη ε δεκηνπξγία ελόο ηέηνηνπ ζεκείνπ
αλαθνξάο, πνπ ζα ηηκνύζε ηε κλήκε ησλ Θεζζαινληθέσλ πνπ πξηλ ζαθηνύλ
εδώ κόρζεζαλ γηα απηόλ ηνλ ηόπν αιιά θαη ησλ παηδηώλ ηνπο πνπ ράζεθαλ
ζηα θξεκαηόξηα, ήηαλ έλα πάγην αίηεκα ηεο Κνηλόηεηάο καο.
Φαηξεηίδσ ηε ζηάζε ηνπ ηέσο Πξύηαλε ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θ. Ισάλλε Μπιόπνπινπ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ
ηνπ, πνπ δελ πηνήζεθαλ από ηα ίζσο θαη ηα αλ πνπ ζπλόδεπαλ πάληα απηή ηελ
πξόηαζε.
«Ίζως να μην είναι ο καηάλληλος τρόνος»
«Τι θα γίνει αν σπάρτοσν ανηιδράζεις».
Αληίζεηα επηθεληξώζεθαλ, κε παξξεζία, ζε έλα θαη κόλν πξέπεη.
Πρέπει να αναγνωρίζοσμε, να θσμόμαζηε και να ηιμούμε ηην ιζηορία
μας.
Γηαλύνπκε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία αξλεηέο ηνπ Οινθαπηώκαηνο,
ζηνρεύνληαο θπξίσο πξνο ηε λενιαία, θεξύηηνπλ ηδέεο θαη πξνβάιινπλ
ζπκπεξηθνξέο ζρεδόλ ηαπηόζεκεο κε όζα ζπλέβαηλαλ ζηε Γεξκαλία ηνπ 1930.
Απηό, δπζηπρώο, δελ είλαη θαηλνθαλέο.
Γηλόκαζηε όκσο ηαπηόρξνλα κάξηπξεο ηεο νινέλα απμαλνκέλεο
δεκνηηθόηεηαο αθξνδεμηώλ θνκκάησλ θαη ησλ εθδειώζεσλ μελνθνβίαο πνπ
πνιιαπιαζηάδνληαη ζε όιε ηελ Δπξώπε.
Όια απηά ππελζπκίδνπλ, πξνο θάζε θαηεύζπλζε, ηελ αλάγθε λα
βξηζθόκαζηε ζε εγξήγνξζή, απέλαληη ζε θαηλόκελα αληηζεκηηηζκνύ,
ξαηζηζκνύ θαη κηζαιινδνμίαο. Γελ πξέπεη, λα επηηξέςνπκε ζηα ζηνηρεία απηά
λα πξνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ ειεπζεξία θαη ηε
δεκνθξαηία.
Η ζεκεξηλή εγεζία ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κε
επηθεθαιήο ηνλ λέν πξύηαλε θ. Πεξηθιή Μήηθα, κε ηελ παξνπζία ηεο θαη ηε
ζπλεξγαζία ηεο επηβεβαηώλεη όηη ζπκκεξίδεηαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο καο
ζηεξίδνληαο έκπξαθηα θάζε πξσηνβνπιία, όπσο ε αλέγεξζε απηνύ ηνπ
Μλεκείνπ αιιά θαη ηνπ έξγνπ ηέρλεο πνπ αθηεξώζεθε ζηνπο 50.000
Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο ζύκαηα ηνπ Οινθαπηώκαηνο θαη παξνπζηάζηεθε
πξν κελώλ εληόο ηνπ θηηξίνπ ηεο θεληξηθήο αίζνπζαο ηειεηώλ. Υπνγξακκίδεη
θαη ζπκβάιιεη, θαη΄απηόλ ηνλ ηξόπν, ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο γλώζεο θαη
ηεο κλήκεο ηεο Ιζηνξίαο ηεο Παηξίδαο καο.
Γηαηί ε κλήκε, ζπζηαηηθό ηεο ύπαξμήο καο, σο αθνίκεηε θιόγα νθείιεη
λα δηακνξθώλεη ην παξόλ θαη ην κέιινλ. Άζβεζηε, όζν θαη αλ καο πνλά, όπσο
ππελζπκίδεη ν Οδπζζέαο Διύηεο, κέζα από ηνπο ζηίρνπο ηνπ Άμηνλ Δζηί:
….Τα ζεκέιηά κνπ ζηα βνπλά
θαη ηα βνπλά ζεθώλνπλ νη ιανί ζηνλ ώκν ηνπο
© Γώξα Σετηαλίδνπ 2015

ηζηνξίεο γηα ηνλ Β΄Παγθόζκην Πόιεκν

ww2istories.gr

θαη πάλσ ηνπο ε κλήκε θαίεη
άθαπηε βάηνο!... (Άμηνλ Δζηί, Πάζε Δ΄)
Σαο επραξηζηώ».
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