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«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το 

παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης» 

Εβραϊκό Νεκροηαθείο 
 

Γραπηή μαρησρία 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

Το δήηεμα ηων Νεκποηαθείων. Η ζηάζιρ ηων ελλενικών 
απσών. Διαβήμαηα και μεζολαβήζειρ ηος απσιπαββίνος 
πλεζίον ηων απσών. Ππακηικά μεηαξύ γεπμανικών και 
ελλενικών απσών και απσιπαββίνος. Οπγάνωζιρ έπγος 
διαζώζεωρ ηων μνεμείων. Ίδπςζιρ  δύο νέων νεκποηαθείων 
και ιδιωηική μεηαθοπά ηων μνεμείων. Έναπξιρ  καηεδαθίζεωρ 
ηων μνεμείων ςπό ηος Δήμος. Καηαζηποθαί και διαππαγαί 
ηων  ςλικών. 
  
Οιίγαο εκέξαο κεηά ηελ ππνγξαθίλ ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ Γξα Μέξηελ 

(17 Οθησβξίνπ) ε Γεληθή Γηνίθεζηο Μαθεδνλίαο, δη' εγγξάθνπ απηήο 
ζηεξηδνκέλνπ εηο δηαηαγήλ ηεο Σηξαηησηηθήο Γηνηθήζεσο Θεζζαινλίθεο-
Αηγαίνπ, εθάιεη ηελ Ηζξαειηηηθή Θνηλόηεηα αθ' ελόο κελ λα ζπλεξγαζζή κεηά 
ηνπ Γήκνπ δηά ηελ κεηαθνξάλ ησλ ηζξαειηηηθώλ λεθξνηαθείσλ θαη αθ' 
εηέξνπ λα ζπκπξάμε δηά ηελ νξγάλσζηλ δύν λέσλ ηζξαειηηηθώλ 
λεθξνηαθείσλ, ηνπ ελόο εηο αλαηνιηθήλ πιεπξάλ ηεο πόιεσο (Τνύκπα) θαη 
εηέξνπ εηο ηελ δπηηθήλ (Εετηηλιίθ). Θαζώξηδε δε ζπλησκνηάηελ πξνζεζκίαλ 
εθηειέζεσο ησλ δηαηαγώλ, επί απεηιή θαηεδαθίζεσο ησλ λεθξνηαθείσλ ππό 
ηνπ Γήκνπ θαη αθαηξέζεσο ησλ πιηθώλ ησλ κλεκείσλ. Σπγρξόλσο 
απεγνξεύεην κεηά βξαρείαλ πξνζεζκίαλ ε ηαθή λεθξώλ εηο ηα παιαηά 
λεθξνηαθεία. Ούησ εηο πεξίνδνλ θαηά ηελ νπνίαλ ε Θνηλόηεο εηπξαλλείην από 
δύν κεγάια πξνβιήκαηα, ηεο επηζηξαηεύζεσο ρηιηάδσλ κειώλ ηεο εηο ηα 
αλαγθαζηηθά έξγα θαη ηεο ζπιινγήο ηνπ ζεκαληηθνύ πνζνύ ησλ 2.000 
εθαηνκκπξίσλ δξαρκώλ δηά ηελ εμαγνξάλ ηεο εξγαζίαο, πξνζεηίζεην θαη 
ηξίηνλ πξόβιεκα, ζξεζθεπηηθήο απηό κνξθήο, ην νπνίνλ έζηγε θπξίσο ηαο 
νηθνγελεηαθάο παξαδόζεηο όισλ ησλ Ηζξαειηηώλ ηεο πόιεσο θαη εθείλσλ 
αθόκε νη νπνίνη, αλαρσξήζαληεο εθ Θεζζαινλίθεο, είρνλ ηνπο πξνζθηιείο 
ζπγγελείο ησλ εληαθηαζκέλνπο εηο ηα λεθξνηαθεία ηεο. Μόιηο εηέζε ην 
πξόβιεκα ηνύην, ε Θεληξηθή Δπηηξνπή, δηά λα θαηακεξίζε ηαο επζύλαο θαη ηα 
θνηλνηηθά έξγα, απεθάζηζε ηελ ζύζηαζηλ ηδηαηηέξαο κεγάιεο επηηξνπήο ε 
νπνία ζα αλειάκβαλε ηελ δηαρείξηζηλ ηνπ όινπ δεηήκαηνο ησλ λεθξνηαθείσλ: 
ηεο κεηαθνκηδήο αθ' ελόο ησλ νζηώλ θαη ηεο δηαζώζεσο ησλ πνιπηίκσλ 
πιηθώλ (καξκάξσλ αμίαο, νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θ.ιπ.) θαη αθ' εηέξνπ ηεο 
νξγαλώζεσο ησλ δύν λεθξνηαθείσλ. Ζ Δπηηξνπή απηή εηέζε, όπσο ήην 
θπζηθόλ, ππό ηελ πξνεδξίαλ ηνπ αξρηξαββίλνπ θαη ήξρηζε πεξί ηα ηέιε 
Ννεκβξίνπ ηαο εξγαζίαο ηεο. Αιιά πξηλ ή εθζέζσκελ ην έξγνλ ηεο Δπηηξνπήο, 
είλαη απαξαίηεηνλ δηά ηελ θαηαλόεζηλ ηνπ όινπ πξνβιήκαηνο ησλ 
ηζξαειηηηθώλ λεθξνηαθείσλ, λα θάλσκελ κίαλ πξνο ηα νπίζσ αλαδξνκήλ. 

Δηο ηελ βόξεηαλ πιεπξάλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη κεηαμύ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζηξαηώλσλ πεδηθνύ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, είρνλ ηδξπζή 
από ηεηξαθνζίσλ θαη πιένλ εηώλ ηα εβξατθά λεθξνηαθεία, πιεζίνλ ησλ 
ηνπξθηθώλ ηνηνύησλ. Τα εβξατθά λεθξνηαθεία θαηείρνλ έθηαζηλ πεληαθνζίσλ 
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πελήληα ρηιηάδσλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ, εθ ησλ νπνίσλ νιίγαη κόλνλ δεθάδεο 
ρηιηάδσλ κέηξσλ δελ είρνλ εηζέηη ρξεζηκνπνηεζή. Δίλαη γλσζηόλ όηη νη 
Ηζξαειίηαη δελ πξνβαίλνπλ, εθ ιόγσλ ζξεζθεπηηθώλ, εηο απνθνκηδήλ ησλ 
νζηώλ, σο ζπκβαίλεη εηο ηνπο ρξηζηηαλνύο. Δθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ν ρώξνο ν 
απαηηνύκελνο δηά λεθξνηαθείσλ εηο ηνπο Ηζξαειίηαο δηαξθώο απμάλεη εηο 
έθηαζηλ. Μέρξη ηεο εγθαηαζηάζεσο ελ Θεζζαινλίθε ησλ πξνζθύγσλ (1922), 
δελ εηίζεην δήηεκα εβξαηθώλ λεθξνηαθείσλ, δηόηη ε ηνπνζεζία εηο ηελ νπνίαλ 
ηαύηα επξίζθνλην ήην εηο ην άθξνλ ηεο πόιεσο εηο ηαο παξπθάο απηήο. 
Βξαδύηεξνλ, όκσο, ε πόιηο ήξρηζε λα πξνεθηείλεηαη θαη, θπζηθά, πξνο ηελ 
πιεπξάλ ησλ εβξατθώλ λεθξνηαθείσλ ηδξύζεζαλ πξνζθπγηθνί ζπλνηθηζκνί. 
Μεηά ηελ αλαρώξεζηλ δε θαη ησλ Τνύξθσλ, ερξεζηεύζε θαη ην παξαθείκελνλ 
πξνο ηα ηζξαειηηηθά ηνπξθηθόλ λεθξνηαθείνλ. Ζ πξνέθηαζηο όκσο αύηε ηεο 
πόιεσο θαη ε ίδξπζηο ηνπ δεπηέξνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο ρώξαο παξαπιεύξσο 
ησλ ηζξαειηηηθώλ λεθξνηαθείσλ, ήξρηζαλ λα δεκηνπξγνύλ δήηεκα ηνπηθόλ. 
Γηόηη ε παξεκβνιή ησλ λεθξνηαθείσλ ηνύησλ κεηαμύ θαησθεκέλσλ πιένλ 
ρώξσλ, απεηέιεη εκπόδηνλ θαη εηο ηελ ζπγθνηλσλία θαη εηο ηελ αλάπηπμηλ ησλ 
πιεζίνλ ζπλνηθηζκώλ, σο θαη εηο ηελ αλαγθαίαλ επέθηαζηλ ησλ 
παλεπηζηεκηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Άιισο ηε θαη ιόγνη πγείαο πξνεβάιινλην 
ππέξ ηεο κεηαθνξάο ησλ εβξατθώλ λεθξνηαθείσλ, θαη πνιενδνκηθνί θαη 
αηζζεηηθνί αθόκε ιόγνη επέβαινλ ηελ ξύζκηζηλ ηνπ δεηήκαηνο ηνύηνπ. Γηόηη 
δελ πξέπεη λα αξλεζή θαλείο ην γεγνλόο όηη ε Ηζξαειηηηθή Θνηλόηεο πνιύ 
κηθξάλ θξνληίδαλ έδεημε, ηόζνλ δηά ηελ ζπληήξεζηλ όζνλ θαη δηά ηελ εππξεπή 
εκθάληζηλ ηνπ κεγάινπ ηνύηνπ ρώξνπ, όζηηο απεηέιεη ηελ αησλίαλ θαηνηθίαλ 
ησλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ λεθξώλ ηεζζάξσλ θαη πιένλ αηώλσλ. Οπδεκία 
νξγάλσζηο, νπδεκία ηάμηο, νπδέλ ζρέδηνλ ξπκνηνκηθόλ, νπδέλ δέλδξνλ ή 
άλζνο ππήξρνλ εηο ηα εβξατθά λεθξνηαθεία, ηα νπνία ελ κέξεη ήζαλ θαη 
απεξίθξαθηα. Γηά ηνύην, ην ζέακα ηνπ ρώξνπ ηνύηνπ δελ ήην δπλαηόλ λα 
πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα επιαβείαο θαη πεξηζπιινγήο νπδ' εηο απηνύο ηνπο 
Ηζξαειίηαο. Θαηά κείδνλα δε ιόγνλ, δελ ήην δπλαηόλ λα θηλήζεη εηο ζεβαζκόο 
ηνπο πεξηνίθνπο ρξηζηηαλνύο, νη νπνίνη εζίγνλην εθ ηεο δηαηεξήζεσο ησλ 
εβξατθώλ λεθξνηαθείσλ εληόο πιένλ ηεο πόιεσο. 

Από ηνπ έηνπο όζελ 1925, ήξρηζελ αλαθηλνύκελνλ ελ Θεζζαινλίθε ην 
δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ εβξατθώλ λεθξνηαθείσλ, αιι' ε Ηζξαειηηηθή 
Θνηλόηεο πξνέβαιιελ ελώπηνλ ησλ ηνπηθώλ θαη θεληξηθώλ αξρώλ 
αληηξξήζεηο, θαίηνη ην λένλ ζρέδηνλ ηεο Θεζζαινλίθεο (ζρέδηνλ Δκπξάξ) 
πξνέβιεπε ηελ αρξήζηεπζηλ ησλ εβξατθώλ λεθξνηαθείσλ θαη ηελ 
εγθαηάζηαζηλ εηο απηάο ηνπ κεγάινπ άιζνπο ηεο πόιεσο, αλέβαιινλ ζπλερώο 
θαη επί έηε ηελ εθαξκνγήλ απηνύ, θαη δη' άιινπο βεβαίσο ιόγνπο, αιιά θαη δηά 
λα κε ηαρζνύλ αληηκέησπνη πξνο ην ζξεζθεπηηθόλ ζπλαίζζεκα ηνπ 
πνιππιεζνύο εβξατθνύ πιεζπζκνύ ηεο καθεδνληθήο κεηξνπόιεσο. Δπί ηεο 
δηθηαηνξίαο όκσο Μεηαμά (1936-1940) εηέζε θαη πάιηλ νμύηεξνλ ην δήηεκα 
ησλ εβξατθώλ λεθξνηαθείσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηεζή εηο εθαξκνγήλ ην ζρέδηνλ 
ηεο επεθηάζεσο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 
Θαηόπηλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ ειιεληθήο θπβεξλήζεσο θαη ηεο 
δηνηθήζεσο ηεο Ηζξαειηηηθήο Θνηλόηεηνο, εμεπξέζε ιύζηο ηθαλνπνηνύζα 
ακθόηεξα ηα κέξε. Ζ Θνηλόηεο νηθνηνζειώο παξερώξεη δσξεάλ έθηαζηλ 
ηξηάληα πεξίπνπ ρηιηάδσλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ εθ ηνπ λεθξνηαθείνπ πξνο ην 
Παλεπηζηήκηνλ, ην νπνίνλ αλειάκβαλε ηελ δαπάλε ηεο εθζθαθήο ησλ ηάθσλ 
επί ησ ζθνπώ ηεο κεηαθνκηδήο ησλ νζηώλ εηο άιιελ έθηαζηλ ηνπ 
λεθξνηαθείνπ. Δμ άιινπ δηα ηνπ δεκνζηεπζέληνο λόκνπ ε έθηαζηο νιόθιεξνο 
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ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ κεηεβάιιεην εηο θιεηζηόλ άιζνο θαη πξνεβιέπεην 
ε ίδξπζηο εηο εηέξαλ ηνπνζεζίαλ, καθξάλ ηεο πόιεσο, ησλ λέσλ 
λεθξνηαθείσλ. Γπζηπρώο νύηε ε Θνηλόηεο νύηε ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο, αιιά 
νύηε θαη ην Θξάηνο από ηεο δεκνζηεύζεσο ηνπ λόκνπ (193...) κέρξη ηνπ 1942, 
επεκειήζεζαλ ζνβαξώο δηά ηελ εθαξκνγήλ ηνπ λόκνπ θαη ηελ ίδξπζηλ ησλ 
λέσλ λεθξνηαθείσλ, αιι' ερξεζηκνπνηνύλην ηα παιαηά ππό ηύπνλ 
πξνζσξηλόηεηνο. Ζ θαηάζηαζηο αύηε επξνθάιεη ηελ εμέγεξζηλ κεγάινπ 
κέξνπο ηνπ ρξηζηηαληθνύ πιεζπζκνύ ηεο πόιεσο θαη ηδίσο ησλ πεξηνίθσλ, 
νίηηλεο θαη εδήηνπλ επθαηξίαλ δηά λα αλαθηλήζνπλ ην δήηεκα θαη λα ην 
κεηαβάινπλ εηο ππόζεζηλ ησλ αξρώλ Θαηνρήο. Τνύην δε θαη εγέλεην θαηά 
Ννέκβξηνλ 1942, θαη νη Γεξκαλνί, δηά λα ηθαλνπνηήζνπλ ην ιατθόλ 
ρξηζηηαληθόλ αίζζεκα, αλέιαβνλ ηελ ξύζκηζηλ ηνπ δεηήκαηνο, 
ραξαθηεξίζαληεο απηό σο ζηξαηησηηθόλ. 

Θαηόπηλ ζπλελλνήζεσλ ηεο Σηξαηησηηθήο Γεξκαληθήο Γηνηθήζεσο κεηά 
ηεο Διιεληθήο Γεληθήο Γηνηθήζεσο, αλεηέζε εηο ηεο ηειεπηαίαλ ηαύηελ ην 
έξγνλ ηεο θαηεδαθίζεσο ησλ παιαηώλ εβξατθώλ λεθξνηαθείσλ θαη ηεο 
ηδξύζεσο ησλ δύν λέσλ ηνηνύησλ. Δπεθνινύζεζαλ ζπζθέςεηο κεηαμύ ησλ 
αξκνδίσλ γεξκαληθώλ ζηξαηησηηθώλ νξγάλσλ, ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ ηνε 
δήκνπ Θεζζαινλίθεο, ηεο Διιεληθήο Γεληθήο Γηνηθήζεσο, ηνπ αξρηξαββίλνπ 
Γξνο Θόξεηο, θαζ' αο επεβιήζεζαλ αη ιεθζήζαη απνθάζεηο ησλ Γεξκαλώλ: 
Άκεζνο θαηεδάθηζηο ησλ κλεκείσλ, δηθαίσκα κεηαθνξάο ησλ καξκαξίλσλ 
πιαθώλ ππό ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελώλ ησλ λεθξώλ, νξγάλσζηο 
επεηγόλησλ ησλ δύν λέσλ λεθξνηαθείσλ πξνο έλαξμηλ ηεο ρξήζεώο ησλ εληόο 
κηθξνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, θαζ' ν επεηξάπε πξνζσξηλώο ε ηαθή ζηα 
παιαηά λεθξνηαθεία.  

Θαη εηο ηελ πεξίπησζηλ απηήλ ε δηνίθεζηο ηεο Ηζξαειηηηθήο Θνηλόηεηνο 
επέδεημε ηελ γλσζηήλ λνζξόηεηα θαηαλνήζεσο ηεο πξαγκαηηθόηεηνο. Γηόηη κε 
ηελ αλαβιεηηθόηεηα εηο ηελ ιήςηλ απνθάζεσλ -ε νπνία απεηέιεη ην γλσζηόλ 
ραξαθηεξηζηηθόλ ειάηησκα ηνπ αξρηξαββίλνπ- έδσθελ αθνξκήλ εηο ηαο 
ειιεληθάο ηερληθάο ππεξεζίαο λα παξακεξίζνπλ ηελ Θνηλόηεηα  θαη λα 
αλαιάβνπλ απηαί ηελ νκαδηθήλ θαηεδάθηζηλ ησλ λεθξνηαθείσλ. Πξάγκαηη, κε 
πνιύλ δήινλ, άμηνλ δηά θαιπηέξαλ ππόζεζηλ, επεδόζεζαλ εηο ην έξγνλ ηεο 
θαηαζηξνθήο ησλ κλεκείσλ -αξραίσλ θαη λεσηέξσλ, αθόκε δε θαη 
πξνζθάηνπ ρξόλνπ- θαη ερξεζηκνπνίεζαλ εθαηνληάδαο εξγαηώλ πξνο ηνύην. 
Δίλαη πξνθαλέο εθ ηνπ ηξόπνπ ηνπ ηόζνλ βηαζηηθνύ θαη ηνπ ππεξβνιηθνύ 
δήινπ ηνπ επηδεηρζέληνο εθ κέξνπο ησλ ειιεληθώλ αξρώλ, όηη δελ ήζαλ κόλνλ 
ηα ειαηήξηα ηνπ θαιισπηζκνύ ηεο πόιεσο, ηα νπνία ώζνπλ ηαο αξράο εηο ηελ 
γνξγήλ θαηεδάθηζηλ ησλ εβξατθώλ κλεκείσλ. Μήπσο δελ εθνύζζε ν 
αλώηεξνο ηερληθόο ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γηνηθήζεσο, απνθξνύσλ ηελ 
αίηεζηλ νιηγνκήλνπ, έλεθα ηνπ ρεηκώλνο, αλαβνιήο ησλ εξγαζηώλ 
θαηεδαθίζεσο, ηεο δηαηππσζείζεο εθ κέξνπο ηνπ αξρηξαββίλνπ, λα ιέγε, 
ελώπηνλ κάιηζηα ησλ Γεξκαλώλ αμησκαηηθώλ, όηη αύηε επηδηώθεη λα θεξδεζή 
ρξόλνο κέρξηο όηνπ ζπλέιζνπλ εηο βνήζεηαλ ησλ Ηζξαειηηώλ νη Άγγινη; Άιισο 
ηε εγλώζζε όηη θαη ρξηζηηαληθαί αληηπξνζσπείαη επεζθέθζεζαλ ηνλ Γεξκαλόλ 
ζηξαηησηηθόλ δηνηθεηήλ δηά λα επραξηζηήζνπλ εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνύ 
πιεζπζκνύ ηεο πόιεσο δηά ηελ νξηζηηθήλ ιύζηλ ηνπ δεηήκαηνο ηνύηνπ. 

Σπλεπώο ιόγνη ηθαλνπνηήζεσο πνιπρξνλίνπ αηηήκαηνο ηεο θνηλήο 
ρξηζηηαληθήο γλώκεο, ήγαγνλ ηνπο Γεξκαλνύο εηο αλάκεημηλ επί ηνπ κε 
ζηξαηησηηθνύ ηνύηνπ, αιιά θαζαξώο πνιηηηθνύ δεηήκαηνο, ηαο δε ηνπηθάο 
ειιεληθάο αξράο εηο ηελ ηόζνλ εζπεπζκέλελ θαη θαηαζηξνθηθήο ελέξγεηαλ. 
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Απνηέιεζκα δε ηεο εζθαικέλεο ζηάζεσο ηεο θνηλνηηθήο ηζξαειηηηθήο 
δηνηθήζεσο επί ηνπ πξνθύςαληνο ηνύηνπ κεγάινπ δεηήκαηνο, ππήξμελ ε άλεπ 
ζπζηνιήο θαηαζηξνθή πνιπηίκσλ ηάθσλ θαη αη αξπαγαί κεγάιεο αμίαο 
πιηθνύ εθ κέξνπο επηηεδείσλ. Οιίγαη εθηνληάδεο κόλνλ νηθνγελεηώλ 
Ηζξαειηηώλ, δη' ηδησηηθώλ ελεξγεηώλ, επεκειήζεζαλ ηεο κεηαθνξάο ησλ 
νζηώλ ησλ πξνζθηιώλ ησλ εηο ηα λέα λεθξνηαθεία. Ούησ έθιεηζε, θαηά ηνλ 
ζιηβεξώηεξνλ θαη απξεπέζηεξνλ ηξόπνλ, ε ηζηνξία ησλ αξραίσλ εβξατθώλ 
λεθξνηαθείσλ, δηά ηεο νκαδηθήο θαηαζηξνθήο θαη δηαξπαγήο απηώλ, 
πξνάγγεινο ηεο γεληθήο κεη' νιίγνλ θαηαζηξνθήο νινθιήξνπ ηεο 
Ηζξαειηηηθήο Θνηλόηεηνο Θεζζαινλίθεο, ηνπ πνιππιεζεζηέξνπ θέληξνπ ηνπ 
Δβξατζκνύ ηεο Αλαηνιήο. 
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