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«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το
παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης»
Εβραϊκό Μοσζείο
Άρθρο
Δλόηεηα κνπζείνπ: Ρν εβξατθό λεθξνηαθείν
«Ξνηόο θαηέζηξεςε ην εβξατθό λεθξνηαθείν ηεο Θεζζαινλίθεο;»
Θείκελν: Πνθία Σξηζηνθνξίδνπ
Φσο ζην άγλσζην παξαζθήλην κηαο εμαηξεηηθά ηαξαρώδνπο επνρήο
επηρεηξεί λα ξίμεη λέα κειέηε (ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα Πύγρξνλεο
Διιεληθήο Ηζηνξίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο, Ιεόλ Παιηηέι), πνπ
δεκνζηεύηεθε από ην Ίδξπκα Κειεηώλ ηνπ Νινθαπηώκαηνο Yad Vashem. Νη
«Δ» παξνπζηάδνπλ ηα βαζηθά ηεο ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία είλαη ζίγνπξν όηη
ζα πξνθαιέζνπλ πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη αληηδξάζεηο…
Ζ θαηαζηξνθή ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ, πνπ άξρηζε λα ζπληειείηαη
ην 1942, ήηαλ κηα από ηηο πην δνθεξέο ζηηγκέο ζηε ζύγρξνλε ηζηνξία ηεο
Θεζζαινλίθεο. Ζ επηηνκή ηεο ύβξεσο. Μεπαηώζεθαλ 300.000 κλήκαηα,
ζσξνί μεζάθηεθαλ θαη έγηλαλ βνξά ησλ ηπκβσξύρσλ, πνπ έςαρλαλ γηα ρξπζά
δόληηα ζηα θξαλία, θαη αλαζεκαηηθέο πιάθεο πνπ θάιππηαλ ηα ζώκαηα
λεθξώλ, έγηλαλ πεδνδξόκηα θαη δξόκνη, παγθάθηα θαη θξήλεο, ελώ αθόκε
εμαθνινπζνύλ λα ηηο εκπνξεύνληαη ζε κάληξεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ!
“Κι έππεπε να ‘πθει η καηαπαμένη ηούηη γεπμανική καηοσή, όπος, με ηη
ζςνέπγεια μιαρ ειπωνικήρ μοίπαρ, βπήκε ηη δπαμαηική ηος λύζη ηούηο ηο
παλιό άλςηο ππόβλημα ηηρ Θεζζαλονίκηρ” Γιώπγορ Βαθόποςλορ.
Ζ ζθύιεπζε ησλ λεθξώλ εβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζπληεινύηαλ, ηελ
ώξα πνπ νη απόγνλνί ηνπο βξηζθόηαλ θιεηζκέλνη ζηα γθέην, ιίγν πξηλ ζηαινύλ
ζηα ζηξαηόπεδα εμόλησζεο ησλ λαδί. Ξεξηζζόηεξνη από 46.000 εβξαίνη ηεο
Θεζζαινλίθεο εμνληώζεθαλ από ηνπο Λαδί. Διάρηζηνη επέζηξεςαλ ζηελ
γελέηεηξα πόιε-νύηε θαλ 1200. Απηνί νη άλζξσπνη έπξεπε λα κάζνπλ λα δνπλ
κε ηηο θξηθηαζηηθέο κλήκεο ησλ ζηξαηνπέδσλ, έπξεπε λα αληέμνπλ ηνλ πόλν
ηεο απώιεηαο ζπγγελώλ, θίισλ, γεηηόλσλ, νιόθιεξνπ ηνπ πξνπνιεκηθνύ
θόζκνπ ηνπο. Δπηζηξέθνληαο, βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε θάηη εμίζνπ
θξηθηαζηηθό. Ρε βεβήισζε ησλ λεθξώλ πξνγόλσλ ηνπο.
ΡΝ ΔΞΝΚΔΛΝ ΒΖΚΑ
ΔΟΔΛΑ ΘΑΗ ΡΔΘΚΖΟΗΩΠΖ
Ξέξαζαλ 72 ρξόληα κέρξη ε πόιε λα βξεη ην θνπξάγην λα αλνίμεη ηε
ζπδήηεζε γηα απηή ηε ζθνηεηλή πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηεο. Πηηο αξρέο
Λνεκβξίνπ 2014 έγηλαλ ηα απνθαιππηήξηα ηνπ κλεκείνπ πνπ αλεγέξζεθε ζην
ρώξν ηεο Ξαλεπηζηεκηνύπνιεο, ζε αλάκλεζε ηνπ παιαηνύ εβξατθνύ
λεθξνηαθείνπ πνπ θαηαζηξάθεθε ην 1942, ζηε ζέζε ηνπ νπνίνπ θηίζηεθαλ
νξηζκέλα από ηα θηίξηα ζρνιώλ ηνπ ΑΞΘ. Ρν αίηεκα ηεο Ηζξαειηηηθήο
Θνηλόηεηαο Θεζζαινλίθεο, όπσο εθθξάζηεθε δηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γαπίδ
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Παιηηέι ήηαλ ε θνηλσλία ηεο πόιεο αιιά θαη ε επξύηεξε αθαδεκατθή
θνηλόηεηα, λα θάλεη έλα αθόκε βήκα. Λα εξεπλήζεη, λα ηεθκεξηώζεη θαη λα
παξνπζηάζεη κε ζαθήλεηα, ζηελ θνηλή γλώκε ηνπο εζηθνύο απηνπξγνύο θαη
ηνπο εθηειεζηέο ηεο θαηαζηξνθήο.
Κηα λέα κειέηε, ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα Πύγρξνλεο Διιεληθήο
Ηζηνξίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο Ιεόλ Παιηηέι, πνπ πξόζθαηα
δεκνζηεύηεθε από ην Ίδξπκα Κειεηώλ ηνπ Νινθαπηώκαηνο Yad
Vashem, ξίρλεη θσο ζην ηη ζπλέβε ηε ζθνηεηλή εθείλε πεξίνδν,
παξνπζηάδνληαο λέα ζηνηρεία, καξηπξίεο θαη ηεθκήξηα.
Πηελ 36 ζειίδσλ κειέηε ηνπ, κε ηίηιν Dehumanizing the Dead
(«Αθαηξώληαο από ηνπο λεθξνύο ηελ ηδηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ») ν θ. Ιένλ
Παιηηέι ππνζηεξίδεη όηη ε θαηαζηξνθή ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ ηεο
Θεζζαινλίθεο δελ ήηαλ θεληξηθή απόθαζε ησλ γεξκαληθώλ αξρώλ θαηνρήοεμάιινπ πνπζελά αιινύ ζηελ Δπξώπε νη Λαδί δελ θαηέζηξεςαλ λεθξνηαθεία.
«Ζ παξνπζία ησλ Γεξκαλώλ [ζηελ πόιε] επηηάρπλε εμειίμεηο πνπ είραλ
δξνκνινγεζεί πξηλ από δεθαεηίεο (…). [Νη Γεξκαλνί] ήηαλ νη θαηαιύηεο ζε
απηή ηε δηαδηθαζία. (….) Αλ θαη ν Καμ Κέξηελ είρε ηνπνζεηεζεί κόιηο πξηλ
από κεξηθνύο κήλεο ζηελ πόιε, γξήγνξα θαηάιαβε όηη ην ζέκα ηνπ
λεθξνηαθείνπ πξνθαινύζε πξνζηξηβέο κεηαμύ ησλ ειιεληθώλ αξρώλ θαη ηεο
εβξατθήο θνηλόηεηαο. Έηζη, πξνζπάζεζε λα επραξηζηήζεη ηνπο ζπλνκηιεηέο
ηνπ [πνπ ήηαλ ε ζεζκηθή ειίη ηεο πόιεο], γηα έλα ζέκα πνπ είρε κεγάιε
ζεκαζία γηα απηνύο, αιιά ειάρηζηε γηα ηνλ ίδηνλ».

ΡΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ
Ρν αξραίν εβξατθό λεθξνηαθείν ηδξύζεθε θαηά ηελ πξώηκε ξσκατθή
επνρή, όηαλ νη πξώηνη Δβξαίνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πόιε ηεο
Θεζζαινλίθεο. Ρν 1942 απιώλνληαλ από ηελ νδό Δγλαηία κέρξη ηηο 40
Δθθιεζηέο θαη πεξηειάκβαλε ηνλ ηόπν ηεο ζεκεξηλήο Ξαλεπηζηεκηνύπνιεο.
Κηα έθηαζε κεγαιύηεξε από 350.000 ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ πεξηειάκβαλε
πεξηζζόηεξνπο από 300.000 ηάθνπο ελειίθσλ θαη αλάινγν αξηζκώλ ηάθσλ
παηδηώλ- ήηαλ θαηά πάζα πηζαλόηεηα ε κεγαιύηεξε εβξατθή λεθξόπνιε ζηελ
Δπξώπε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε εβξατθή ζξεζθεπηηθή παξάδνζε
απαγνξεύεη ηελ εθηαθή ησλ λεθξώλ.
Από ην 1925, δηάθνξα ζρέδηα αλαπιάζεσλ πξνέβιεπαλ ηε κεηαθνξά ηνπ
λεθξνηαθείνπ από ηελ πεξηνρή. Ρν 1937, έλαο κεηαμηθόο λόκνο όξηδε όηη κέξνο
ηεο έθηαζεο απνδηδόηαλ ζην ΑΞΘ, ελώ ε ππόινηπε ζα κεηαηξεπόηαλ ζε
άιζνο, ρσξίο λα πεηξαρηνύλ νη πθηζηάκελνη ηάθνη, αιιά κε ηελ πάξνδν ελόο
έηνπο λα ζηακαηήζνπλ θαη νη λέεο ηαθέο. Ρειηθά ν λόκνο εθαξκόζηεθε κόλν
σο πξνο ην πξνο ην πξώην ζθέινο ηνπ, δειαδή ηελ απόδνζε 12 ζηξεκκάησλ
ζην ΑΞΘ. Ξέληε ρξόληα αξγόηεξα, ελ κέζσ θαηνρήο, ε θαηαζηξνθή ηνπ
λεθξνηαθείνπ παξνπζηάζηεθε σο εληνιή εθπνξεπόκελε από ηνπο Γεξκαλνύο,
ηελ νπνία εθηέιεζαλ νη ηνπηθέο αξρέο.
ΑΞΝ ΡΝ ΚΑΟΝ ΠΑΒΒΑΡΝ ΠΡΗΠ ΔΞΗΡΑΓΔΠ ΡΝ ΚΔΟΡΔΛ
Ζ 11ε Ηνπιίνπ ηνπ 1942 έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο “Καύξν Πάββαην”. Ήηαλ
ηόηε πνπ νη δπλάκεηο θαηνρήο ζπγθέληξσζαλ ζηελ Ξιαηεία Διεπζεξίαο
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πεξίπνπ 8.500 εβξαίνπο άλδξεο ειηθίαο 18-45 εηώλ θαη ηνπο ππέβαιιαλ ζε
εμεπηειηζηηθά θαςόληα θάησ από ηνλ θαπηό θαινθαηξηλό ήιην. Κέρξη ηα ηέιε
Απγνύζηνπ 1942 πεξίπνπ 3.500 άλδξεο ζηάιζεθαλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο
Διιάδαο γηα λα εξγαζηνύλ ζε θαηαλαγθαζηηθά έξγα. Νη πεξηζζόηεξνη εμ
απηώλ δελ είραλ θάλεη πνηέ ρεηξσλαθηηθέο δνπιεηέο. Ιόγσ ηεο ζθιεξήο
δνπιεηάο, ηεο ειιηπνύο ηξνθήο θαη ησλ θαθώλ ζπλζεθώλ πγηεηλήο, όιν θαη
πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πέζαηλαλ ζηα εξγνηάμηα. Ζ ιύζε πνπ πξνηάζεθε από
πιεπξάο ηνπ εξγνιάβνπ Ησάλλε Κίιεξ ήηαλ λα εμαγνξάζεη ε εβξατθή
θνηλόηεηα ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ησλ κειώλ ηεο, πιεξώλνληαο γηα
ηνπο κηζζνύο πνπ ζα ιάκβαλαλ νη εμεηδηθεπκέλνη έιιελεο εξγάηεο πνπ ζα ηνπο
αληηθαζηζηνύζαλ. Πηηο 13 Νθησβξίνπ 1942 ν ππεύζπλνο πνιηηηθώλ ππνζέζεσλ
ησλ γεξκαληθώλ αξρώλ, Καμ Κέξηελ ζπλαληήζεθε κε ηνπο πξεζβύηεξνπο ηεο
εβξατθήο θνηλόηεηαο θαη ηνπο πξόηεηλε σο πνζό εμαγνξάο ηα 3-5
δηζεθαηνκκύξηα δξαρκέο. Ρελ επνκέλε, ν αξρηξαβίλνο Ρζβη Θνξεηο
ζπλαληήζεθε κε ηνλ εξγνιάβν Κίιεξ θαη ηνπ δήηεζε ηε βνήζεηά ηνπ, γηα λα
κεησζεί ην πνζό, ζηα 2 δηζ. Γξαρκέο, γηαηί ε θνηλόηεηα δελ ζα κπνξνύζε λα
ζπγθεληξώζεη πεξηζζόηεξα. Πηε δεύηεξε ζπλάληεζε, ζηηο 15 Νθησβξίνπ, ν
Κέξηελ δέρηεθε ηελ πξνζθνξά ησλ 2 δηζ. ζε κεηξεηά αιιά πξόζζεζε έλαλ
λέν όξν: ηελ θαηαζηξνθή ηνπ λεθξνηαθείνπ, ε αμία ηεο έθηαζεο ηνπ νπνίνπ
ππνινγίζηεθε 1,5 δηζ. δξαρκέο. Νη πξεζβύηεξνη ηεο θνηλόηεηαο βξέζεθαλ κε
ηελ πιάηε ζηνλ ηνίρν, ρσξίο πεξηζώξηα ειηγκώλ. Κεηά από έληνλεο
δηαβνπιεύζεηο θαηέιεμαλ όηη “εάλ γηα ζηξαηησηηθνύο ζθνπνύο απαηηεζεί ε
ρξήζε ή αθόκε θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ, ε θνηλόηεηα
ζα ππαθνύζεη ζηηο εληνιέο ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο”. Κεηά από κεξηθέο κέξεο
ν γεληθόο δηνηθεηήο Καθεδνλίαο Βαζίιεο Πηκσλίδεο θαινύζε ηελ θνηλόηεηα
λα πξνρσξήζεη ζε άκεζε εθαξκνγή ηεο γεξκαληθήο δηαηαγήο (ε επζύλε γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο ηνπ είρε εθρσξεζεί).
ΘΑΚΗΑ ΑΛΡΗΓΟΑΠΖ
Πηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1942 πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζύζθεςε ζην δεκαξρείν
Θεζζαινλίθεο ππό ηελ πξνεδξεία γεξκαλνύ αμησκαηηθνύ θαη κε ηε
ζπκκεηνρή ηεο γεληθήο δηνίθεζεο Καθεδνλίαο, ηνπ δήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη
ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο
ηνπ εγρεηξήκαηνο. Ν αξρηξαβίλνο Θόξεηο δήηεζε λα επαλεμεηαζηεί ην ζέκα
θαη εη δπλαηόλ λα κελ θαηαζηξαθνύλ νη ηάθνη. Πηελ έζραηε πεξίπησζε, λα
δηλόηαλ ηνπιάρηζηνλ επαξθήο ρξόλνο, λα πεξάζεη ν ρεηκώλαο, γηα λα γίλεη ε
εθηαθή θαη κεηαθνξά ησλ ζσξώλ θαη ησλ αλαζεκαηηθώλ πιαθώλ ζην λέν
λεθξνηαθείν ηνπ Εετηελιίθ. Απηή ήηαλ θαη ε κόλε θσλή αληίδξαζεο πνπ
αθνύζηεθε θαηά ησλ ζρεδίσλ θαηαζηξνθήο ηνπ λεθξνηαθείνπ. Νη
εθπξόζσπνη ησλ ηνπηθώλ αξρώλ, όρη απιά δελ έθεξαλ αληίξξεζε αιιά δελ
θαηέζεζαλ θακηά αληηπξόηαζε. Κάιηζηα, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξεη ζηα
απνκλεκνλεύκαηά ηνπ ν Γηνκηώβ Γηαθνέι, ν κεραληθόο ηεο γεληθήο δηνίθεζεο
Καθεδνλίαο Αζαλάζηνο Κπξόηθνο, θέξεηαη λα αληέδξαζε ζην αίηεκα ηνπ
Θόξεηο, ιέγνληαο όηη νη εβξαίνη δεηνύζαλ ρξόλν, κε ηελ ειπίδα όηη ζην κεηαμύ
ζα εξρόηαλ νη Άγγινη λα ηνπο ζώζνπλ!
Πηηο 23 Γεθεκβξίνπ 1942 ην δεκνηηθό ζπκβνύιην Θεζζαινλίθεο, ζε
εηδηθή ζπλεδξίαζή ηνπ, επηθύξσζε ηππηθά ηα όζα είραλ απνθαζηζηεί ζηε
ζύζθεςε πνπ είρε γίλεη ζηηο αξρέο ηνπ κήλα, θαη απνθάζηζε ηελ εθρώξεζε
δύν εθηάζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε εθεί ησλ λέσλ λεθξνηαθείσλ ηεο
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θνηλόηεηαο. Νη αληηδξάζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ αθνξνύζαλ κόλν ζην γεγνλόο
όηη ζα δηλόηαλ δύν δεκνηηθέο εθηάζεηο ρσξίο αληάιιαγκα, ελώ ε έθηαζε ηνπ
λεθξνηαθείνπ ζα πεξηεξρόηαλ ζην ειιεληθό δεκόζην θαη όρη ζην δήκν. Ν
λνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ δήκνπ απνθάλζεθε όηη ν δήκνο δελ είρε λόκηκνπο
ηίηινπο ηδηνθηεζίαο επί ηεο έθηαζεο άξα νύηε ην δηθαίσκα λα ηε δηεθδηθήζεη,
έηζη ε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο ηνπ λεθξνηαθείνπ ζε αληάιιαγκα ησλ δύν
εθηάζεσλ πάγσζε. Ζ έθηαζε πέξαζε ζην ειιεληθό δεκόζην, θαη έλα κέξνο ηεο
πέξαζε ζην ΑΞΘ γηα ηε κειινληηθή ηνπ επέθηαζε.
ΑΚ‟ ΔΞΝΠ ΑΚ‟ ΔΟΓΝΛ
Πην κεηαμύ, ε θαηαζηξνθή άξρηζε ηξεηο κέξεο αξγόηεξα κεηά ηελ πξώηε
ζύζθεςε, ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1942. Νη δηαπξαγκαηεύζεηο ζπλερίζηεθαλ επί
ηόπνπ, ζηελ εβξατθή λεθξόπνιε, κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο εβξατθήο
θνηλόηεηαο λα πξνζπαζνύλ λα πεξηζώζνπλ ό,ηη κπνξνύζαλ, ηνλ γεληθό
γξακκαηέα ηεο γεληθήο δηνίθεζεο Καθεδνλίαο λα ηάζζεηαη ππέξ κηαο
θαζνιηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηνλ Κέξηελ λα απνθαζίδεη ηειηθά ηελ
θαηαζηξνθή ελόο κόλν κέξνπο ηνπ λεθξνηαθείνπ, απηνύ πνπ γεηηλίαδε κε ην
παλεπηζηήκην. Πύκθσλα κε όζα αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ In Memoriam o ν
ξαβίλνο Κηραέι Κόιρν, πνπ ήηαλ απηόπηεο κάξηπξαο ηνπ επεηζνδίνπ, κεηά
από απηό ν Κέξηελ κπήθε ζην απηνθίλεηό ηνπ θαη έθπγε, ελώ νη εθπξόζσπνη
ησλ ειιεληθώλ αξρώλ έδσζαλ ηελ εληνιή λα θαηαζηξαθνύλ ηα πάληα- αθόκα
θαη νη πνιύ αξραίνη ηάθνη, αθόκα θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο είραλ γίλεη κόιηο
πξόζθαηα νη ηαθέο. Γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ
πξνζιήθζεθαλ 500 εξγάηεο [από ην δήκν], νη νπνίνη κάιηζηα, όπσο αλαθέξεη
ν θ. Παιηηέι ζηε κειέηε ηνπ, πιεξώζεθαλ κε έμνδα ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο!
Κέζα ζε κεξηθέο εβδνκάδεο, ε λεθξόπνιε έκνηαδε κε βνκβαξδηζκέλε πόιε,
έλα κέξνο γεκάην κπάδα, αλάκεζα ζηα νπνία νη εβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο
έηξεραλ λα ζώζνπλ ό,ηη είρε απνκείλεη από ηηο ζσξνύο ησλ ζπγγελώλ ηνπο, γηα
λα κελ θαηαιήμνπλ… ηξνθή γηα ηα ζθπιηά. Πην κεηαμύ ηνπο είρε επηβιεζεί ν
πεξηνξηζκόο ζηα γθέην θαη από ηνλ Κάξηην ηνπ 1943 άξρηζε ν εθηνπηζκόο
ηνπο ζηα ζηξαηόπεδα εμόλησζεο ηεο Ξνισλίαο…
ΚΑΛΡΟΑ ΓΩΟΔΑΛ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ ΙΗΘΩΛ
Ρν λεθξνηαθείν κεηαηξάπεθε ζε κάληξα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, καξκάξνπ
θαη ηνύβισλ, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα όζν θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Νη
καξκάξηλεο πιάθεο, πνπ άιινηε ζθέπαδαλ ηηο ζσξνύο ησλ λεθξώλ, ήηαλ πιένλ
ζπγθεληξσκέλεο ζε ζηνίβεο θαη ν θάζε πεξαζηηθόο κπνξνύζε λα πάξεη όζεο
ήζειε γηα λα επηζθεπάζεη ην ζπίηη ηνπ, λα ζηξώζεη ηελ απιή ηνπ θιπ. Ρελ
επζύλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιηθώλ είρε ην ηκήκα δεκνζίσλ έξγσλ ηεο
γεληθήο δηνίθεζεο Καθεδνλίαο, ππό ηελ επνπηεία ηεο γεξκαληθήο
ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο, ελώ ν δήκνο, ε εθθιεζία θαη άιινη θνξείο θαηέζεζαλ
αηηήζεηο γηα λα ιάβνπλ πιηθά, όπσο πξνθύπηεη από ηα γεληθά αξρεία ηνπ
δήκνπ, πνπ ηεξνύληαη ζην Θέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο. Πύκθσλα κε
αξρεηαθέο πεγέο ηηο νπνίεο επηθαιείηαη ν θ. Παιηηέι, ζηηο αξρέο Καξηίνπ ηνπ
1943, όηαλ αλαρσξνύζαλ ηα πξώηα ηξαίλα γηα ην Άνπζβηηο, ν γεληθόο
δηνηθεηήο Καθεδνλίαο ελέθξηλε αίηεκα ηνπ δήκνπ γηα λα ιάβεη 100.000
ηνύβια από ην λεθξνηαθείν γηα κειινληηθέο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα
πξνέθππηαλ. Δπεηδή όκσο ην πιηάηζηθν ζην λεθξνηαθείν ζπλερηδόηαλ, νη
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ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ επεζήκαλαλ ηνλ θίλδπλν λα εμαληιεζνύλ (!) ηα
πιηθά, δεηώληαο λα πξνρσξήζεη άκεζα ε κεηαθνξά ζηα εξγνηάμηα ηνπ δήκνπ.
Ρα νηθνδνκηθά πιηθά από ην λεθξνηαθείν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζρνιεία
θαη εθθιεζίεο, δξόκνπο θαη πεδνδξόκηα. Πύκθσλα κε ηα αξρεία πνπ ηεξνύληαη
ζην Θέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο θαη άιιεο αξρεηαθέο πεγέο ζηηο νπνίεο
αλαθέξεηαη ε κειέηε ηνπ θ. Παιηηέι:
– Ζ Ησαλλίδεηνο Πρνιή δήηεζε θαη έιαβε 50.000 ηνύβια θαη 100 η.κ.
κάξκαξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή απνρσξεηεξίσλ (!) γηα ηα παηδηά ηνπ ζπζζηηίνπ
πνπ δηνξγάλσλε.
– Ν Ηζηηνπιντθόο κηινο είρε ήδε πάξεη 30.000 ηνύβια γηα λα ρηίζεη έλα
ππαίζξην πεξίπηεξν γηα ην δηθό ηνπ ζπζζίηην αιιά δήηεζε λα πάξεη θαη μύια
θαη πιαθάθηα, πξνεξρόκελα από εβξατθέο γεηηνληέο πνπ είραλ θαηαζηξαθεί
κεηά ηηο εθηνπίζεηο.
– Ν δηεπζπληήο ηνπ λεντδξπζέληνο, ην 1943, Θξαηηθνύ Θεάηξνπ δήηεζε
από ηηο γεξκαληθέο αξρέο ηαθόπιαθεο, κε ηηο νπνίεο ζηξώζεθε ε πιαηεία θαη
ηα πεδνδξόκηα γύξσ από ην Βαζηιηθό Θέαηξν.
– Ρν λεθξνηαθείν ηεο Αγίαο Φσηεηλήο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά από ην
θαηεζηξακκέλν εβξατθό λεθξνηαθείν γηα έλα παξεθθιήζη, γηα ηελ πεξίθξαμε,
ηελ πιαθόζηξσζε ηεο απιήο θ.α.
Πύκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Βαζίιε Οηηδαιένπ, 17 από ηηο ζπλνιηθά 70
ελνξίεο (κεηαμύ απηώλ θαη ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ) θαηέζεζαλ αλάινγα
αηηήκαηα γηα πιηθά, ήδε από ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ (πξηλ θαλ αξρίζεη ν
εθηνπηζκόο ησλ εβξαίσλ ηεο πόιεο!) κέρξη ηηο 18 Νθησβξίνπ 1943,
πξνβιέπνληαο αθόκα θαη κειινληηθέο αλάγθεο.

ΓΗΑ… ΗΔΟΝ ΠΘΝΞΝ
«Ξνπζελά δελ βξίζθνπκε νπνηνλδήπνηε εζηθό ελδνηαζκό, θαηά ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο πξάμεο βεβήισζεο. Αληηζέησο, ε θαηαζηξνθή ηνπ
λεθξνηαθείνπ ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηνλ πόιεκν” ζεκεηώλεη ν θ. Παιηηέι. Ρνλ
Ηνύιην ηνπ 1946 επηζθέθηεθε ηε Θεζζαινλίθε κηα εβξατθή αληηπξνζσπεία,
κέινο ηεο νπνίαο ήηαλ ν θαζεγεηήο Δβξατθώλ Ππνπδώλ ζην Ξαλεπηζηήκην
ηεο Νμθόξδεο, Cecil Roth, ν νπνίνο αλέθεξε όηη ππό ηηο νδεγίεο ηνπ έθνξνπ
ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο γηα ηε Β. Διιάδα, Πηπιηαλνύ Ξειεθαλίδε νη
ηαθόπιαθεο θνξηώλνληαλ ζε θαξνηζάθηα θαη κεηαθέξνληαλ ζηελ εθθιεζία
ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, πνπ ήηαλ ζε θάζε αλαζηήισζεο. Ν έθνξνο κάιηζηα
δήισζε ηελ έθπιεμή ηνπ, όηαλ ηνπ δεηήζεθε ν ιόγνο, θαζώο όπσο ζεκείσζε
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη ηαθόπιαθεο ρξεζηκνπνηνύηαλ γηα έλαλ ηεξό
ζθνπό, ελώ παιαηόηεξα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί αθόκα θαη γηα πεδνδξόκηα θαη
ηνπαιέηεο! Κάιηζηα εμαλέζηε γηα ην όηη δελ ηνπ ππέδεημαλ ηηο αλαζεκαηηθέο
πιάθεο κε ηζηνξηθή αμία, πξηλ πξνρσξήζεη ε θαηαζηξνθή θαη θαηεγόξεζε ηελ
εβξατθή θνηλόηεηα όηη δελ είρε δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο επί ησλ πιηθώλ ηνπ
λεθξνηαθείνπ!
ΝΗ ΚΑΟΡΟΗΔΠ ΠΡΖ ΓΗΘΖ
« Ήην γεληθόλ αίηεκα ησλ ρξηζηηαλώλ ηεο Θεζζαινλίθεο λα θύγε από ην
θέληξν ηεο πόιεσο ην λεθξνηαθείνλ θαη λα πάε καθξπά θαη ηνύην δηόηη ήην
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δίπια πιένλ ζε ζπίηηα. Ρν δήηεκα, όκσο, απηό είρε ξπζκηζηή ππό ηεο
θπβεξλήζεσο Κεηαμά θαη ήζαλ όινη ηθαλνπνηεκέλνη» θαηέζεζε ν
ππνζηξάηεγνο Αζ. Σξπζνρόνπ ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1959, ζπκκεηέρνληαο σο
κάξηπξαο ππεξάζπηζεο ζηε δίθε ηνπ Κέξηελ. ηαλ ν πξόεδξνο ηνπ
δηθαζηεξίνπ ηνλ ξώηεζε «Ζκπνξείηε ηώξα λα καο πήηε πνηνο ην αλέζθαςε
θαη επνύιεζε ηα κάξκαξά ηνπ;» ε απάληεζή ηνπ ήηαλ αξθνύλησο θπληθή:
«Διέρζε όηη απηό πνπ ζέιακε λα θάλνπκε ην εθάλακε δηα ηνπ Κέξηελ». Από
ηελ πιεπξά ηνπ ν γεληθόο δηνηθεηήο Καθεδνλίαο Β. Πηκσλίδεο πεξηέγξαςε ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ λεθξνηαθείνπ σο έλα «εκηεηαμένο ζσέδιο εξωπαϊζμού, πος
θα είσε θεηική επίδπαζη ζηην ανάπηςξη ηηρ πόληρ». ηαλ ν εηζαγγειέαο
πίεζε ηνλ Κέξηελ, απηόο απάληεζε κε εθλεπξηζκό: «ην λεθξνηαθείν
θαηαζηξάθεθε από ηνπο Έιιελεο γηα δύν ιόγνπο: γηα λα απαιιαγνύλ από
απηό, επεηδή πιένλ ήηαλ δίπια ζηα ζπίηηα ηνπο, θαη γηα λα πάξνπλ ηα ρξπζά
δόληηα από ηνπο λεθξνύο»!
ΓΗΞΙΝΠ ΜΔΟΗΕΩΚΝΠ
«Θαζώο ηα αληηζεκηηηθά κέηξα πνιιαπιαζηάδνληαλ θαη εληεηλόηαλ, νη
εβξαίνη αηζζαλόηαλ πεξηζζόηεξν απνκνλσκέλνη από πνηέ. Ζ δπζρεξήο ηνπο
θαηάζηαζε δελ απαζρνινύζε ηελ ειιελνξζόδνμε πιεηνλόηεηα. Ξνηέ μαλά
ζηελ ηζηνξία ηεο πόιεο δελ έλησζαλ ηόζν κεγάιε πίεζε, αλαζθάιεηα θαη
ερζξόηεηα. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ λεθξνηαθείνπ ηνπο έθαλε λα αληηιεθζνύλ όηη
είραλ πνιύ ιίγνπο θίινπο ζην πιεπξό ηνπο» παξαηεξεί ν Ιεόλ Παιηηέι θαη
θαηαιήγνληαο αλαθέξεη: «Θαηά θάπνην ηξόπν ε εθηεηακέλε ρξήζε
ηαθνπιαθώλ από ην θαηεζηξακκέλν λεθξνηαθείν από όινπο ηνπο θνξείο ηεο
θνηλσλίαο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο εθθιεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο,
πξνζέδηδε ζηελ πξάμε έλα επίρξηζκα λνκηκόηεηαο. Ν ξόινο ηεο
ειιελνξζόδνμεο ειίη ηεο επνρήο είλαη θξίζηκνο: βιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε,
ππό ην πξίζκα κηαο δηθήο ηνπο realpolitik, αληηιήθζεθαλ όηη νη Γεξκαλνί ήηαλ
ε θαιύηεξή ηνπο επθαηξία γηα λα δηαζθαιίζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηηο
πξνηεξαηόηεηεο πνπ είραλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Ρν λα βνεζήζνπλ ηνπο
εβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο δελ ήηαλ ζηελ θνξπθή απηήο ηεο ιίζηαο
πξνηεξαηνηήησλ».
Γύν κήλεο πξηλ θηάζνπλ ζηε Θεζζαινλίθε νη άληξεο ηνπ Άηρκαλ γηα λα
εθηειέζνπλ ηελ „Ρειηθή Ιύζε‟, «νη εβξαίνη ηεο πόιεο είδαλ ην ηζηνξηθό
λεθξνηαθείν ηνπο λα θαηαζηξέθεηαη. Έραζαλ απηό πνπ ηνπο ζπλέδεε κε ηηο
ξίδεο ηνπο ζηελ πόιε, ιίγν πξηλ μεξηδσζνύλ θαη νη ίδηνη. Αληηκεησπίζηεθαλ κε
αδηαθνξία… ρεηξόηεξα, κε ερζξόηεηα από ηηο αξρέο, δειαδή από ηνπο
αλζξώπνπο πνπ ζα έπξεπε λα ηνπο πξνζηαηέςνπλ ζε εθείλεο ηηο δύζθνιεο
ζηηγκέο. Θαη όπσο μέξνπκε εθ ησλ πζηέξσλ ε κνίξα ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλε».
[Γεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό ΔΞΗΙΝΓΔΠ, πνπ θπθινθόξεζε κε ηελ
«Καθεδνλία ηεο Θπξηαθήο» 30 Λνεκβξίνπ 2014. Δδώ ην θείκελν ζε
Pdf Δπηινγέο, Γεθέκβξηνο 2014].
Ρν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ
ππνςήθηνπ δηδάθηνξα ηνπ ΞΑΚΑΘ Ιεόλ Παιηηέι, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε
ζηε δηεύζπλζε:
https://www.academia.edu/8343279/Dehumanizing_the_Dead_The_D
estruction_of_Thessaloniki_s_Jewish_Cemetery_in_the_Light_of_New_So
urces
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