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

παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης» 

Εβραϊκό Νεκροηαθείο 
 

Ιζηορικά κείμενα 
 

Η Εβραϊκή Νεκρόπολις 

 

Η Δβξατθή παξνπζία ζηε Θεζζαινλίθε είλαη πνιύ παιηά θαη 
ηνπνζεηείηαη ζην 2ν θαη πηζαλώο ζηνλ 3ν αηώλα π.θ.π. Αλ νη ζρεηηθέο 
καξηπξίεο είλαη αθξηβείο, ε Δβξατθή ζπλνηθία εληνπίδεηαη ζην αλαηνιηθό άθξν 
ηνπ ιηκαληνύ, γεγνλόο πνπ εληζρύεη ηε ζεσξία όηη νη πξώηνη Δβξαίνη ήηαλ 
λαύηεο από ηελ Αιεμάλδξεηα. Έσο ηνλ 1ν αηώλα θ.π., νη Δβξαίνη είραλ 
εγθαηαζηαζεί κόληκα ζηελ πόιε θαη δηαηεξνύζαλ κία ζπλαγσγή, ηελ νπνία 
είρε επηζθεθηεί ν Παύινο από ηελ Σαξζό θαη ζπλέρηζε λα ππάξρεη, κέζα από 
ζπλερόκελεο αλαθαηαζθεπέο, κέρξη ην 1943. Αλαηνιηθά απηήο ηεο πεξηνρήο, 
αθξηβώο έμσ από ηα ηείρε ηεο πόιεο, επηγξαθηθά επξήκαηα ππνδεηθλύνπλ ηελ 
παξνπζία ελόο Δβξατθνύ λεθξνηαθείνπ πνπ αληηθαηέζηεζε κία 
εγθαηαιειεηκκέλε Βπδαληηλή λεθξόπνιε. Γπζηπρώο, απηέο νη επηγξαθέο 
ράζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη ακέζσο κεηά ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν. 

Γε γλσξίδνπκε πνιιά πξάγκαηα γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο 
κέρξη ην 1492, ρξνλνινγία ηεο εμνξίαο ησλ Δβξαίσλ από ηελ Ιζπαλία, εθηόο 
ηνπ όηη ήηαλ Ρσκαληώηεο, Διιελόθσλνη θαη αθνινπζνύζαλ ηηο ζπλήζεηεο θαη 
ηηο παξαδόζεηο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Διιελν-Ρσκατθνύ 
Υξηζηηαληθνύ πνιηηηζκνύ (ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο). ηηο αξρέο ηνπ 
1493 ζεκεηώζεθε κία καδηθή έιεπζε ησλ Ιζπαλόθσλσλ Δβξαίσλ ζηελ πόιε, 
νη νπνίνη ππνινγίδνληαη γύξσ ζηνπο 20.000. Ο νπιηάλνο Βαγηαδήη Β' ηνπο 
πξνζέθεξε όρη κόλν άζπιν, αιιά κηα πόιε «δηθή ηνπο», αθνύ ε Θεζζαινλίθε 
ήηαλ εθείλε ηελ πεξίνδν εξεκσκέλε. Η εγγύηεηα ηεο ηνπνζεζίαο θαη 
κεκνλσκέλα επξήκαηα ππνδεηθλύνπλ όηη ην παιηό λεθξνηαθείν ησλ 
Ρσκαλησηώλ επεθηάζεθε, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηαθήο ησλ 
εθαξαδηηώλ αθηρζέλησλ, κε αγνξά εθηάζεσλ ζηα αλαηνιηθά θαη βόξεηα, 
παξάιιεια κε ηα βόξεηα ηείρε ηεο πόιεο. Απηή ε επέθηαζε παιαηόηεξα ήηαλ 
πηζαλόηαηα έλα παιηό Βπδαληηλό λεθξνηαθείν, θαζώο ζε πνιιέο ηαθέο 
εθαξαδηηώλ νη ηαθόπιαθεο έθεξαλ ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπο επδηάθξηηεο 
επηγξαθέο ζηα Διιεληθά θαη ζηα Λαηηληθά. 

Οη ηαθέο ζπλερίζηεθαλ γηα πεξηζζόηεξα από ηεηξαθόζηα ρξόληα, 
δεκηνπξγώληαο έηζη ην κεγαιύηεξν εθαξαδίηηθν λεθξνηαθείν ζηελ Δγγύο 
Αλαηνιή. Οη γεγελείο Ρσκαληώηεο Δβξαίνη ηεο πόιεο επηζθηάζηεθαλ 
πνιηηηζηηθά, αθόκα θαη γισζζηθά από ηνπο Δβξαίνπο ηεο Ιβεξηθήο θαη ηειηθά 
ηνπο αθνινύζεζαλ θαη ζηηο ηαθηθέο ζπλήζεηεο. Μέρξη ην 1912, ην λεθξνηαθείν 
θαηαιάκβαλε έθηαζε πεξίπνπ 324.000 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θαη πξνζέθεξε 
αλάπαπζε ζε πεξηζζόηεξνπο από 300.000 λεθξνύο. Δπώλπκνη, ηαπεηλνί, 
κεγάινη ξαβίλνη, δάζθαινη θαη κπζηηθηζηέο ήηαλ ζακκέλνη ζ' απηή ηε κεγάιε 
έθηαζε. ηα κλήκαηά ηνπο ήηαλ ραξαγκέλεο επηγξαθέο κε αθηεξώζεηο, 
αλακλήζεηο, επινγίεο θαη ηηο έζραηεο επρέο ησλ δσληαλώλ γηα αηώληα 
αλάπαπζε. 

Σν πεξίγξακκα απηήο ηεο αραλνύο λεθξόπνιεο κπνξεί λα εληνπηζηεί 
αθόκα θαη ζήκεξα. Σα αλαηνιηθά όξηα εθηείλνληαλ θαηά κήθνο ηνπ γεπέδνπ 
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πνδνζθαίξνπ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηα δπηηθά αθνινπζνύζαλ, θαηά πξνζέγγηζε, ηελ 
νδό Παύινπ Μειά. Σα λόηηα όξηα ηνπνζεηνύληαλ ζην ζεκεξηλό Παλεπηζηήκην 
ηεο Θεζζαινλίθεο, πεξηνρή όπνπ ηόηε βξηζθόηαλ θαη έλα νξθαλνηξνθείν θαη 
έλαο ζηξαηώλαο. Σα βόξηα όξηα θαηέιεγαλ ζηε ζπλνηθία αξάληα Δθθιεζηέο. 
ε νιόθιεξν ην κήθνο ηνπ ήηαλ ρσξηζκέλν από έλα ζρεηηθά θαξδύ κνλνπάηη 
πνπ είραλ θηηάμεη νη Οζσκαλνί ζηξαηηώηεο ην 19ν αηώλα γηα λα κεηαθηλνύληαη 
από ην ζηξαηώλα ηνπο ζηελ πόιε, θόβνληαο δξόκν κέζα από ην λεθξνηαθείν. 
Οη εληαθηαζκνί δε γίλνληαλ κε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο 
νη ηάθνη ήηαλ ηόζν ζηελά ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν, πνπ ήηαλ απαξαίηεην λα 
παηήζεηο πάλσ ζηνλ έλαλ γηα λα βξεηο ηνλ άιινλ ή αθόκα λα πεξάζεηο από 
πάλσ πξνθεηκέλνπ λα θηάζεηο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηάθν. 
Ήδε από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, ην Δβξατθό λεθξνηαθείν άξρηζε λα 
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. ηελ επνρή ηνπ ακπξί Παζά, Οζσκαλνύ θπβεξλήηε 
ηεο πόιεο, εθπνλήζεθαλ ζρέδηα γηα ηε κειινληηθή επέθηαζε ηεο πόιεο αιιά 
θαη γηα ηελ έληαμή ηεο ζ' έλα ζύγρξνλν πνιενδνκηθό ζρέδην. Η παιηά πόιε ηεο 
Θεζζαινλίθεο, ζπκπηπγκέλε κέζα ζηα όξηα ησλ κεζαησληθώλ ηεηρώλ, είρε 
εμειηρζεί ζε έλα ιαβύξηλζν ζηελώλ δξόκσλ θαη παξόδσλ. Οη Μνπζνπικάλνη 
θαηνηθνύζαλ ζηελ άλσ πόιε θαη ζηελ αθξόπνιε, νη Δβξαίνη ζηελ πεξηνρή ηνπ 
ιηκαληνύ θαη νη Υξηζηηαλνί ζηα άθξα ησλ ηεηρώλ.  

Η πην ινγηθή θαηεύζπλζε γηα ηε κειινληηθή επέθηαζε ηεο πόιεο ήηαλ 
πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, αθξηβώο πέξα από ην Δβξατθό λεθξνηαθείν. Απηή ε 
λέα πξνέθηαζε ηεο Θεζζαινλίθεο νλνκάζηεθε Υακηληηέ ( από ην όλνκα ηνπ 
νπιηάλνπ Αβδνύι Υακίλη II) θαη ν ζρεδηαζκόο ηεο ήηαλ κέξνο ελόο λένπ 
ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ. ηελ πεξηνρή απηή εγθαηαζηάζεθαλ πνιύ γξήγνξα νη 
Νηνλκέδεο θαη ην 1904 έρηηζαλ ην ηειεπηαίν ηδακί ηεο πόιεο, ην Γελί Σδακί 
(Νέν Σδακί). 

Σελ πεξίνδν εθείλε είρε θαλεί όηη ην Δβξατθό λεθξνηαθείν ζα 
παξνπζίαδε πξνβιήκαηα, θαζώο βξηζθόηαλ αλάκεζα ζηελ παιηά θαη ζηελ 
θαηλνύξγηα πόιε. Τπήξμαλ πνιιέο πξνηάζεηο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παιηνύ 
λεθξνηαθείνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην λέν πνιενδνκηθό ζρέδην. Η 
αδηαιιαμία ησλ Δβξαίσλ γηα ηελ απαξαβίαζηε θύζε ηνπ λεθξνηαθείνπ 
θαηλόηαλ αδηαλόεηε ζηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη ζηνπο Υξηζηηαλνύο. Οη 
Έιιελεο Υξηζηηαλνί ζπλήζηδαλ- θαη ζπλεζίδνπλ αθόκα λα μεζάβνπλ ηνπο 
λεθξνύο ηνπο ηξία ρξόληα κεηά ηελ ηαθή θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπνζεηνύλ ηα 
νζηά ζ' έλα νζηενθπιάθην. ε πεξίπησζε πνπ ην νζηενθπιάθην γεκίζεη, ζπρλά 
ηα νζηά πεηηνύληαη. Από ηελ άιιε, νη ηαθέο ησλ Μνπζνπικάλσλ, ζπρλά 
γίλνληαλ αξθεηά αλεπίζεκα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο νη λεθξνί ζάβνληαλ 
θνληά ζηνπο δσληαλνύο. Γύξσ από θάζε ηδακί ηεο πόιεο βξίζθνληαλ πνιινί 
ηάθνη ηεξώλ ζεΐρεδσλ, δσξεηώλ ή εμερόλησλ κειώλ ηεο θνηλόηεηαο. πρλά, 
έλα ζεβάζκην θαη άγην άηνκν ζαβόηαλ ζηνλ θήπν ηνπ θαη ην ζεκείν εθείλν 
γηλόηαλ ηόπνο πξνζθπλήκαηνο ησλ γεηηόλσλ, νη νπνίνη ζπλέρηδαλ λα 
αλαδεηνύλ κηα απνηειεζκαηηθή κεζνιάβεζε, ζεξαπεία γηα θάπνηα αξξώζηηα 
ή έλα αθηί δεθηηθό ζηηο αλάγθεο ηνπο.  

Οη Δβξαίνη ηεο πόιεο, σζηόζν, δηαηεξνύζαλ ζηε κλήκε ηνπο ηελ πξώηε 
βεβήισζε ηνπ λεθξνηαθείνπ πνπ είρε ιάβεη ρώξα θαηά ηελ πεξίνδν 1821-
1829, ακέζσο κεηά ην μέζπαζκα ηεο Διιεληθήο επαλάζηαζεο ζηελ 
Πεινπόλλεζν. Δθείλα ηα ρξόληα, ηα παξακειεκέλα ηείρε ηεο Θεζζαινλίθεο 
επηζθεπάζηεθαλ θαη, θαηά κήθνο ηεο λόηηαο πιεπξάο πνπ ζπλόξεπε κε ην 
λεθξνηαθείν, πνιιέο ηαθόπιαθεο θαηαζρέζεθαλ θαη ελζσκαηώζεθαλ ζηα 
νρπξσκαηηθά έξγα.  
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Σώξα, σζηόζν, ζηα ηέιε ηνπ αηώλα, νη απαηηήζεηο ηνπ ακπξί Παζά 
ήηαλ θάπσο δηαθνξεηηθέο θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ήζειε λα ην επηηάμεη. 
Παξόιε ηελ εθηεηακέλε αληίδξαζε, ε Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα ηειηθά 
εμαλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη έηζη απαιινηξηώζεθε 
κία αξθεηά κεγάιε γσλία ηνπ λεθξνηαθείνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε 
λέα Λεσθόξνο Υακηληηέ (ζεκεξηλή Λεσθόξνο Βαζηιίζζεο νθίαο). ρεδόλ 
όιεο νη θαηαζρεκέλεο πιάθεο (νη νπνίεο θπζηθά έθεξαλ επηγξαθέο) 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ρηίζηκν ησλ ζεκειίσλ κηαο λέαο ζρνιήο (ηεο Υακηληηέ), 
ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην ηεο 
Θεζζαινλίθεο. Δίρε πιένλ δεκηνπξγεζεί έλα πξνεγνύκελν γηα κειινληηθή 
θαηαπάηεζε ηνπ λεθξνηαθείνπ από απηό ην Ίδξπκα. 
Ωο απάληεζε ζηελ απαιινηξίσζε, κία νκάδα Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο 
δεκηνύξγεζε έλαλ αλεπίζεκν ζύιινγν κε ζθνπό όρη κόλν λα ην πξνζηαηεύζεη 
από κειινληηθέο απαιινηξηώζεηο, αιιά θαη λα ζπγθεληξώζεη ρξήκαηα γηα ηελ 
θαηαζθεπή ελόο ηνίρνπ θαηά κήθνο ηνπ λεθξνηαθείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, κία πεξηνρή πεξηθξαγκέλε ήηαλ ζρεδόλ 
απαξαβίαζηε. Πνηέ έσο ηόηε δελ είρε ρηηζηεί ηνίρνο ζην Δβξατθό 
λεθξνηαθείν, γηαηί απιά θαηά ην 16ν-18ν αηώλα απηό αλαπηπζζόηαλ 
θπζηνινγηθά θαη αλεπίζεκα ζε κία πεξηνρή πνπ ηόηε ζεσξνύηαλ όηη δελ είρε 
θακηά αμία. 

Δθηόο από απηόλ ηνλ αλεπίζεκν ζύιινγν, ηδξύζεθε κία νξγάλσζε πνπ 
εθπξνζσπνύζε επίζεκα ηελ Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα, γλσζηή σο Hessed ve 
Emeth.  

Απηή ε πξνζπάζεηα, όπσο θαη ε πξνεγνύκελε, απέηπρε ζρεδόλ ακέζσο. 
Γελ κπόξεζαλ λα ζπιιέμνπλ ρξήκαηα θαη, κεηά ηηο αξρηθέο απαιινηξηώζεηο, 
ην δήηεκα θαίλεηαη όηη μεράζηεθε, κε ηελ ειπίδα όηη δε ζα αθνινπζνύζαλ 
άιιεο. Σν 1901, ε νξγάλσζε δηαιύζεθε θαη ιίγν αξγόηεξα, γεγνλόηα όπσο ην 
Κίλεκα ησλ Νεόηνπξθσλ θαη νη δύν Βαιθαληθνί Πόιεκνη, έζηξεςαλ ηελ 
πξνζνρή αιινύ. Σν 1913, ζρεδόλ ακέζσο κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο 
Θεζζαινλίθεο από ηνλ Διιεληθό ζηξαηό, νη Δβξαίνη θαηέζεζαλ επίζεκα ζηηο 
αξρέο ηηο ελζηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε πνιινύο βαλδαιηζκνύο πνπ είραλ 
ζεκεησζεί. Δίραλ βξεζεί ηάθνη βεβεισκέλνη θαη ζπαζκέλνη, πξνθαλώο ζηα 
πιαίζηα αλαδήηεζεο αληηθεηκέλσλ αμίαο. Οη αξρέο αδηαθόξεζαλ θαη θάιεζαλ 
ηνπο Δβξαίνπο λα πξνζηαηεύζνπλ ηε κεγάιε αλνηθηή πεξηνρή όζν θαιύηεξα 
κπνξνύζαλ. 

Σν δήηεκα ηεο απαιινηξίσζεο μαλαηέζεθε κεηά ηε κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 
1917. Έλαο Γάιινο πνιενδόκνο νλόκαηη Δξλέζη Δκπξάξ θιήζεθε από ηηο 
αξρέο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα λα αλαιάβεη ηνλ επαλαζρεδηαζκό ηνπ θέληξνπ 
ηεο πόιεο πνπ είρε θαηαζηξαθεί. Ο Δκπξάξ νξακαηίζηεθε ηε κειινληηθή 
αλάπηπμε ηεο πόιεο, πνπ ζα εθηεηλόηαλ πέξα από ηα λνηηναλαηνιηθά θαη ηα 
βνξεηνδπηηθά ηείρε ηεο. Ήδε ε πεξηνρή Υακηληηέ είρε εθζπγρξνληζηεί θαη 
επξόθεηην λα ζπλδεζεί κε ην αλαζρεδηαζκέλν θέληξν ηεο πόιεο. Καηέζηε 
ινηπόλ πξνθαλέο όηη ην Δβξατθό λεθξνηαθείν εκπόδηδε ηνλ εθζπγρξνληζκό 
αιιά θαη ηελ επέθηαζε ηεο πόιεο. Σν ζρέδην ηνπ Δκπξάξ πξνέβιεπε 
ζπγθεθξηκέλα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηε δεκηνπξγία 
ελόο ηεξάζηηνπ πάξθνπ, ην νπνίν ζα παξείρε πξόζβαζε κεηαμύ ησλ παιηώλ 
θαη ησλ λέσλ ζπλνηθηώλ ηεο πόιεο. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη δηαθσλίεο 
ζπλερίζηεθαλ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1920. Γηα πνιινύο Έιιελεο Υξηζηηαλνύο ε 
παξνπζία κηαο ηόζν εθηεηακέλεο λεθξόπνιεο κέζα ζηελ θαξδηά ηεο πόιεο δελ 
θαηλόηαλ πηα κόλν αζπλήζηζηε, αιιά θαη απερζήο. Δίρε ήδε αξρίζεη ε 
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θαηεδάθηζε ησλ καπζσιείσλ θαη ησλ κηθξώλ θνηκεηεξίσλ ησλ 
Μνπζνπικάλσλ πνπ βξίζθνληαλ δηάζπαξηα ζηελ πόιε.  

Σν λεθξνηαθείν ησλ Νηνλκέδσλ, ην παιαηόηεξν θνκκάηη ηνπ νπνίνπ 
βξηζθόηαλ δίπια ζην Δβξατθό λεθξνηαθείν, απαιινηξηώζεθε, όπσο ζπλέβε 
θαη κε ηα άιια δύν λεθξνηαθεία ηνπο πνπ ιεηηνπξγνύζαλ γηα πεξίπνπ 150 
ρξόληα. (Καλέλα ίρλνο δελ παξακέλεη ζήκεξα). 

Σειηθά, ην 1930, κεηά από κηα ζεηξά ηδηαίηεξα θαηαζηξεπηηθώλ 
κεκνλσκέλσλ βαλδαιηζκώλ, ζεζπίζηεθε έλαο λόκνο, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν 
ην λεθξνηαθείν επξόθεηην λα απαιινηξησζεί θαη ηα ιείςαλα ησλ λεθξώλ λα 
κεηαθεξζνύλ ζε λέα ηνπνζεζία. ηα επόκελα ρξόληα έιαβε ρώξα ζεηξά 
βίαησλ αληη-εβξατθώλ επηζέζεσλ, γλσζηέο σο ην πνγθξόκ ηνπ Κάκπει (από ην 
όλνκα ελόο εβξατθνύ ζπλνηθηζκνύ ηεο πόιεο). Πάλσ από εθαηό ηάθνη 
βεβειώζεθαλ. Καη πάιη ε Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα πξνζέθπγε ζηηο αξρέο. Έλα 
εηδηθό ζώκα πνπ ην απνηεινύζαλ θαη Υξηζηηαλνί θαη Δβξαίνη θαη 
ρξεκαηνδνηνύληαλ από ηνπο πόξνπο ηεο Ιζξαειηηηθήο Κνηλόηεηαο ζπζηάζεθε, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ην λεθξνηαθείν από πεξαηηέξσ βεβήισζε. Σν 
1936, επί θπβέξλεζεο Μεηαμά, απνθαζίζηεθε ε δηαηήξεζε ηνπ λεθξνηαθείνπ 
ζηελ ίδηα ηνπνζεζία θαη ε δελδξνθύηεπζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην 
ειθπζηηθό. Ωζηόζν, όιεο νη πξνζπάζεηεο λα δηαζσζεί ην λεθξνηαθείν ήηαλ 
πηα θαηαδηθαζκέλεο, όηαλ, ην 1937, παξαρσξήζεθε ζην Παλεπηζηήκην κηα 
ζεκαληηθή έθηαζε πεξίπνπ 12.500 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θαη ζρεδόλ ακέζσο 
άξρηζε ε εθηαθή ησλ λεθξώλ ππό ηελ επνπηεία ηνπ Αξρηξαβίλνπ. Η 
ζπγθεθξηκέλε έθηαζε ζηέγαδε έλαλ από ηνπο πην αξραίνπο ηνκείο ηνπ 
λεθξνηαθείνπ θαη έηζη μεζάθηεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ ηα ιείςαλα πνιιώλ 
μαθνπζηώλ ξαβίλσλ θαη κπζηηθηζηώλ, όπσο ηνπ ακνπέι Γθαόλ πνπ είρε 
πεζάλεη ην 1667. 

Λίγν κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο από ηνπο Γεξκαλνύο, ζηηο 8 
Απξηιίνπ 1941, κία νκάδα πνιηηώλ, αλάκεζά ηνπο θαη κέιε ηνπ δεκνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ, αηηήζεθε από ηε δηνίθεζε ησλ Ναδί ηελ απαιινηξίσζε ηεο 
ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ λεθξνηαθείνπ. Καζώο ε απόθαζε γηα ηελ 
νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηεο κεγάιεο Δβξατθήο θνηλόηεηαο ηεο πόιεο είρε 
ήδε ιεθζεί, νη Γεξκαλνί ήηαλ ηδηαίηεξα πξόζπκνη λα ζπλαηλέζνπλ. Σνλ 
επόκελν ρξόλν αλαθνηλώζεθε ζηελ Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα κία δηαηαγή γηα 
ηελ άκεζε απαιινηξίσζε δύν κεγάισλ εθηάζεσλ ηνπ λεθξνηαθείνπ, ε πξώηε 
βξηζθόηαλ αθξηβώο κπξνζηά από ην Παλεπηζηήκην θαη ε δεύηεξε ζηα 
βνξεηναλαηνιηθά, θνληά ζηηο αξάληα Δθθιεζηέο. Δπηηξάπεθε ε δηαηήξεζε 
ησλ ηάθσλ πνπ είραλ ρηηζηεί ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα, ελώ δηαηάρζεθε λα 
μεθηλήζεη άκεζα ε εθηαθή ησλ ιεηςάλσλ από ηνπο ππόινηπνπο. 

Σν λεθξνηαθείν επξόθεηην λα θαηαζηξαθεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εθηαθώλ. Η δηαδηθαζία ήηαλ θξηθηή, θαζώο νη ηάθνη θαηαζηξέθνληαλ 
αλεμάξηεηα από ηελ παιαηόηεηα ή ην ηζηνξηθό ελδηαθέξνλ ησλ επηγξαθώλ. 
Βνπλά από ηνύβια πνπ θάιππηαλ ηα κλήκαηα θαηαζρέζεθαλ από ηνπο 
Γεξκαλνύο ή δηαηέζεθαλ ζε Έιιελεο Υξηζηηαλνύο κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. Ο 
αξραηνιόγνο Πειεθίδεο εξγάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νκάδεο θαηαζηξνθήο 
θαη εμέηαζε ηεξάζηην όγθν επηγξαθώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζνύλ εθείλεο 
πνπ έθεξαλ Λαηηληθέο, Διιεληθέο ή Βπδαληηλέο επηγξαθέο. Οη Δβξατθέο 
επηγξαθέο αγλνήζεθαλ. Μεγάινο αξηζκόο κεηαθέξζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 
σο δνκηθά πιηθά γηα ηελ αλνηθνδόκεζε ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 
Μέζα ζε έλα κήλα, ε ζπνπδαία λεθξόπνιε έκνηαδε κε ζειεληαθό ηνπίν. ηε 
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ξεκαγκέλε απηή έθηαζε ππήξραλ θνκκαηηαζκέλα κάξκαξα, ζσξνί από ρώκα 
θαη ηνύβια αλακεκηγκέλα κε ηα ιείςαλα ησλ λεθξώλ. 

Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία όηη ε θαηαζηξνθή ηνπ λεθξνηαθείνπ ήηαλ 
έλα κέξνο ηνπ γεληθόηεξνπ ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο ίδηαο ηεο 
θνηλόηεηαο. Η ζέα απηνύ ηνπ ηνπίνπ ηνπ ζαλάηνπ ζπλέβαιε ζηελ πηώζε ηνπ 
εζηθνύ ησλ Δβξαίσλ. Ήηαλ ζα λα είρε δηαξξαγεί ην ηειεπηαίν ζεκείν επαθήο 
κε ηελ πόιε. Λίγν θαηξό αξγόηεξα, ζηηο 15 Μαξηίνπ 1943, μεθίλεζε ε πξώηε 
από ηηο απνζηνιέο πνπ επξόθεηην λα ζηείινπλ πεξηζζόηεξνπο από 56.000 
Δβξαίνπο ζην ζάλαην ζηελ Πνισλία, άζαθηνπο. Μέρξη ηνλ Αύγνπζην ηεο 
ίδηαο ρξνληάο, ε Θεζζαινλίθε ήηαλ κία πόιε απαιιαγκέλε από ηνπο Δβξαίνπο 
ηεο θαη ό, ηη είρε απνκείλεη από ηελ πινύζηα εθαξαδίηηθε ηζηνξία ηεο 
βξηζθόηαλ πηα ζηνπο έξεκνπο ηάθνπο, ηα έξεκα ζπίηηα θαη καγαδηά. Σν 
ηειεπηαίν ίρλνο ηνπ πινπξαιηζκνύ είρε εμαθαληζηεί ζρεδόλ ρσξίο ίρλνο. Έλα 
από ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία απηήο ηεο ζπιινγήο είλαη όηη θαλεξώλεη ηε 
ζεκαζία πνπ είρε γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο ην κεγάιν 
λεθξνηαθείν ηνπο. Ήηαλ έλα κέξνο όπνπ νη δσληαλνί ζπλαληνύζαλ ηνπο 
λεθξνύο θαη δηαηεξνύζαλ κία επηθνηλσλία πνπ ελδπλάκσλε όζνπο 
αλαδεηνύζαλ ηνπο πξνγόλνπο ηνπο, κεγάινπο αγίνπο, ζπγγελείο θαη θίινπο 
πνπ είραλ αλαπαπζεί ελ εηξήλε. 
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