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

παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης» 

Εβραϊκό Νεκροηαθείο 
 

Ιζηορικά κείμενα 
 

Η καηαζηροθή ηοσ εβραϊκού νεκροηαθείοσ καηά ηην διάρκεια ηης 
γερμανικής καηοτής  

 
Τα ζνβαξόηεξα γεγνλόηα, ηα νπνία νδήγεζαλ θαη ζηελ νινθιεξσηηθή 

θαηαζηξνθή ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ μεθίλεζαλ νπζηαζηηθά θαηά ηνλ Β΄ 
Παγθόζκην Πόιεκν κε ηελ θαηνρή ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο από ηνπο 
Γεξκαλνύο. Οη ηειεπηαίνη εηζέβαιαλ ζηελ πόιε ηνλ Απξίιην ηνπ 1941. Σηελ 
πόιε έθηαζε ην 1942 ν Μάμ Μέξηελ, γεξκαλόο αμησκαηηθόο θαη εηζαγγειέαο, 
θύξηνο ππεύζπλνο γηα ηε γελνθηνλία ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηε 
ιεειαζία ησλ πεξηνπζηώλ ηνπο θαη ηελ νξηζηηθή θαηαζηξνθή ηνπ εβξατθνύ 
λεθξνηαθείνπ. Τν Σεπηέκβξην ηνπ 1942 δήηεζε από ηελ Ιζξαειηηηθή 
Κνηλόηεηα λα ηνπ θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 3,5 δηο δξαρκώλ σο ιύηξα 
πξνθεηκέλνπ λα απαιιάμεη ηνπο Δβξαίνπο από ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία 
ζε θαηαζθεπή δξόκσλ ζε κέξε όιεο ηεο Διιάδαο. Από ηα 3,5 δηο δξαρκέο ηα 
2,5 ζα έπξεπε λα θαηαβιεζνύλ ηνηο κεηξεηνίο, ελώ ην ππόινηπν 
δηζεθαηνκκύξην ζα ζπκςεθηδόηαλ κε ηελ απνδεκίσζε πνπ δήζελ ζα έπαηξλε 
ε Κνηλόηεηα από ηελ απαιινηξίσζε ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ από ηηο 
θαηνρηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο δηαηείλνληαλ – ςεπδώο θπζηθά – πσο ην 
ήζειαλ γηα ζηξαηησηηθή ρξήζε.  

Γηα ηελ Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα ην δήηεκα ηνπ λεθξνηαθείνπ ηεο ήηαλ 
αδηαπξαγκάηεπην, όπσο θαη δηεκήλπζε ζηηο θαηνρηθέο αξρέο, ελώ παξάιιεια 
ζα έδηλε 2 δηο δξαρκέο. Τειηθά, νη δύν πιεπξέο ππέγξαςαλ ηε ζπκθσλία ζηηο 
17/10/1942, ε νπνία θαζόξηδε ηελ απαιιαγή ησλ Δβξαίσλ από ηα 
θαηαλαγθαζηηθά έξγα επί ηε πιεξσκή 2,5 δηο δξαρκώλ, ηα νπνία ζα έπξεπε 
λα θαηαβιεζνύλ έσο θαη ηηο 15/12/1942.  

Από απηό ην ρξνληθό ζεκείν θαη ύζηεξα είρε αξρίζεη ε αληίζηξνθε πνξεία 
γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο. 
Ήδε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1942 είρε ππνβιεζεί ην ζρέδην 
απαιινηξηώζεσο ηνπ λεθξνηαθείνπ από ηνλ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο 
Γηνηθήζεσο θαη αθνινύζσο ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1942 ν Μέξηελ πήγε ζην 
εβξατθό λεθξνηαθείν. Σπλνδεπόηαλ από ηνλ γεληθό δηνηθεηή Σηκσλίδε, ηνλ 
γεληθό γξακκαηέα ηνπ Αικέηδα, ηνλ κεραληθό ηνπ Γήκνπ, ηνλ αξρηξαβίλν 
Κόξεηο, ηνλ κεραληθό Διή Μνδηάλν θαη ηνλ ξαβίλν Μίθαει Μόιρν. Ο 
ηειεπηαίνο ήηαλ απηόο πνπ ππέδεημε ζηνλ Μέξηελ πνηνη ηάθνη είραλ θαη ηελ 
κεγαιύηεξε ηζηνξηθή αμία.  

Ο Μέξηελ δελ ρξεηάζηεθε πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα απνθαζίζεη γηα ηελ 
κνίξα ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ. Σπγθεθξηκέλα, απνθάζηζε ηελ 
απαιινηξίσζε ηκήκαηνο ηνπ λεθξνηαθείνπ θνληά ζην παλεπηζηήκην θαη ηνλ 
νηθηζκό Σαξάληα Δθθιεζηέο, ηελ κε δηαηάξαμε ηνπ ππόινηπνπ λεθξνηαθείνπ 
θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ ηάθσλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα 
ζε όιν ην λεθξνηαθείν. Τίπνηα όκσο από όια απηά δελ ηεξήζεθε. Τελ ίδηα 
εκέξα μεθίλεζε ε θαηαζηξνθή ησλ ηάθσλ όινπ ηνπ λεθξνηαθείνπ, ε νπνία 
ήηαλ νινθιεξσηηθή. πνηνο βξέζεθε εθεί εθείλε ηελ εκέξα κπνξνύζε λα δεη 
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ζε όιν ην ρώξν ηνπ λεθξνηαθείνπ θαηεζηξακκέλνπο ηάθνπο, ζπαζκέλεο 
ηαθόπιαθεο θαη ηα νζηά ησλ λεθξώλ πεηακέλα αζεβώο παληνύ. Οη 
ηαθόπιαθεο κεηαθέξζεθαλ από ην λεθξνηαθείν ζε όια ηα κέξε ηεο 
Θεζζαινλίθεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δνκηθό πιηθό ζε θάζε είδνπο 
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Οη ίδηνη νη Γεξκαλνί ρξεζηκνπνίεζαλ ηαθηθέο πιάθεο 
γηα ηελ θαηαζθεπή πηζίλαο.  

Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο πξνζπάζεζαλ λα ζπιιέμνπλ γξήγνξα όζα 
νζηά ησλ ζπγγελώλ ηνπο θαηάθεξαλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν έλα ζεκαληηθό 
λεθξνηαθείν κίαο ηζηνξηθήο παξνπζίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε αηώλσλ αθέζεθε 
λα θαηαζηξαθεί νινζρεξώο. Αθόκα ηξαγηθόηεξν θαζίζηαηαη απηό ην γεγνλόο, 
θαζώο νη Δβξαίνη ηεο πόιεο πξηλ πάξνπλ ην δξόκν γηα ηα ζηξαηόπεδα 
ζπγθέληξσζεο βίσζαλ απηήλ ηελ ζθιεξή θαηαζηξνθή ηεο ηειεπηαίαο 
θαηνηθίαο ησλ πξνγόλσλ ηνπο. Μεηά ηνλ βίαην εθηνπηζκό ησλ Δβξαίσλ, ην 
θαηνρηθό Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ κε ηελ ππ’ αξηζκόλ δηαηαγή ηνπ 5880/14-
10-1943 πξνώζεζε κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ηελ θαηάιεςε ηνπ εβξατθνύ 
λεθξνηαθείνπ, θαζώο εθιήθζεθε σο έλα αθίλεην πνπ είρε εγθαηαιεηθζεί από 
ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ. Τειηθά, ζεσξήζεθε σο δεκόζην θηήκα θαη ην Κηεκαηηθό 
Γξαθείν Θεζζαινλίθεο ην θαηαρώξεζε ζηα αξρεία ηνπ κε αξηζκό 
θαηαρώξεζεο 1340/1944, ελώ ην 1946 δόζεθε ζηνπο Δβξαίνπο ην δηθαίσκα 
ηεο πεξηζπιινγήο ησλ ηαθνπιαθώλ.  

Η ηξαγηθή θαηάιεμε ηνπ παιηνύ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ ηεο 
Θεζζαινλίθεο ππήξμε αλακθίβνια ζπλπθαζκέλε κε ηελ δξακαηηθή εμόλησζε 
ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο ηελ πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο. Δληνύηνηο, νη 
επζύλεο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ λεθξνηαθείνπ δελ ζα πξέπεη λα απνδνζνύλ 
κόλν ζηνπο Γεξκαλνύο θαηαθηεηέο, αιιά βαξύλνπλ αλακθίβνια θαη θάπνηνπο 
από ηνπο πνιίηεο ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ελεπιάθεζαλ ζην έξγν ηεο 
ιεειαζίαο ηνπ ρώξνπ, όπσο θαη ζηηο θαηνρηθέο αξρέο ηεο πόιεο.  

Δίλαη ιππεξό ην γεγνλόο ησλ ιηγνζηώλ θαη ζύληνκσλ αλαθνξώλ ζηελ 
ηζηνξία ηνπ λεθξνηαθείνπ θαη ην δήηεκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ. Έλα γεγνλόο, 
ην νπνίν ζαθώο ζπλδέεηαη κε ηελ νδπλεξή αλακόριεπζε ησλ ηξαγηθώλ 
γεγνλόησλ ηνπ παξειζόληνο. Η δε ηξαγηθόηεηα ηνπ δεηήκαηνο ηεο ιήζεο ηνπ 
εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ απνθηά έλαλ εληνλόηεξν ραξαθηήξα, όηαλ 
αλαινγηζηεί θαλείο πνηα ήηαλ ε ηύρε αληίζηνηρσλ εβξατθώλ λεθξνηαθείσλ ζε 
άιιεο επξσπατθέο πόιεηο. Τα λεθξνηαθεία απηά δηαηεξήζεθαλ θαη 
απνηέιεζαλ ηκήκα ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ ηεο εθάζηνηε πόιεο (Βηέλλε, Πξάγα 
θ.ά.).  

Φπζηθά, νη λεθξνί δελ κπνξνύλ λα κηιήζνπλ θαη ν ξνπο ηεο ηζηνξίαο δελ 
γπξλάεη πίζσ. Παξόια απηά, ε ηζηνξία δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη θαη αλ 
ιάβνπκε ππόςε καο ην γεγνλόο πσο πνιινί θνηηεηέο ηνπ Α.Π.Θ. δελ 
γλσξίδνπλ ζήκεξα ηη βξηζθόηαλ ή ηη βξίζθεηαη θάησ από ην έδαθνο ηνπ 
παλεπηζηεκίνπ ηνπο, πηζηεύνπκε πσο ην ιηγόηεξν πνπ ζα κπνξνύζε λα γίλεη 
από ηελ ειιεληθή πνιηηεία ζα ήηαλ κία ππελζύκηζε ηεο ύπαξμεο ηνπ εβξατθνύ 
λεθξνηαθείνπ – έζησ – κέζσ κίαο αλακλεζηηθήο πιάθαο. Ίζσο θαη ε 
δεκηνπξγία ζην ρώξν ελόο κλεκείνπ ζηε κλήκε απηώλ ησλ αλζξώπσλ πνπ 
έδεζαλ θαη πέζαλαλ ζηελ «Ιεξνπζαιήκ ησλ Βαιθαλίσλ» λα απνηεινύζε ην 
ύζηαην ρξένο απηήο ηεο πόιεο πνπ ηόζν αγαπήζεθε από απηνύο.  
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