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«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το
παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης»
Μνημείο Ολοκασηώμαηος
Ιζηορικό κείμενο
Όζνλ αθνξά ηελ πιηθόηεηα ηεο εβξατθήο κλήκεο ζηελ πόιε, ε παξνπζία
ηεο θνηλόηεηαο θαζίζηαηαη νξαηή κέζσ δύν κλεκνληθώλ ηόπσλ ηεο
ζπκπξσηεύνπζαο, ηνπ κλεκείνπ ηεο Σνά θαη ηνπ Δβξατθνύ Μνπζείνπ πνπ
αλεγείξνληαη ην 1997, κε ηελ επθαηξία ησλ ενξηαζκώλ ηεο πόιεο σο
πνιηηηζηηθήο πξσηεύνπζαο ηεο Δπξώπεο. Τα πξώηα βήκαηα γηα ηε
κλεκεηνπνίεζε ηεο Σνά ζηε Θεζζαινλίθε έγηλαλ κε κεκνλσκέλεο
πξνζπάζεηεο ηεο Ηζξαειηηηθήο Θνηλόηεηαο (ΗΘΘ) ηε δεθαεηία ηνπ 1960, όηαλ
θαη αλεγέξζεθε έλα κηθξό κλεκείν ζην θνηκεηήξην ηεο θνηλόηεηαο ζηε
Σηαπξνύπνιε. Τν κλεκείν απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπλαγσγή ήηαλ νη δύν
θύξηνη ηόπνη ελδνθνηλνηηθήο έθθξαζεο ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ηεο
θνηλόηεηαο, ε νπνία από ην 1954 πίεδε ηηο δεκνηηθέο αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία
ελόο κλεκείνπ ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο πόιεο, θαζώο ε ζέζε ηνπ ππάξρνληνο
κλεκείνπ ζην εξγαηηθό πξνάζηην ηεο Σηαπξνύπνιεο ην θαζηζηνύζε αόξαην
θαη αλελεξγό ελδείθηε κλήκεο.
[...] Ζ θνηλόηεηα ζπλέρηδε λα ππνζηεξίδεη πσο ν θαηεμνρήλ ηόπνο
εβξατθνύ καξηπξίνπ ηεο πόιεο, ε πιαηεία Διεπζεξίαο, ζα έπξεπε λα είλαη ν
ρώξνο πνπ ζα θηινμελνύζε έλα λέν κλεκείν. Σην αίηεκα απηό νη δεκνηηθέο
αξρέο αληέηαμαλ ην επηρείξεκα όηη ε πιαηεία είλαη αθαηάιιειε θαζώο έλα
ηκήκα ηεο ρξεζηκνπνηνύληαλ σο πάξθηλγθ.
Μηα μαθληθή αιιαγή ζηε δηαδηθαζία κλεκεηνπνίεζεο επήιζε ην 1996, σο
απνηέιεζκα άζθεζεο πηέζεσλ ηεο Θνηλόηεηαο ζηνπο ζεζκηθνύο θνξείο. Με
επηζηνιέο ηεο πξνο ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ ζηηο 11 Ηνπιίνπ 1996 ε
Ηζξαειηηηθή Θνηλόηεηα Θεζζαινλίθεο δεηάεη ηελ αλέγεξζε κλεκείνπ. Σηηο 23
Απγνύζηνπ 1996 πξνθεξύζζεηαη παλειιήληνο θαιιηηερληθόο δηαγσληζκόο από
ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, ην δήκν Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Ηζξαειηηηθή
Θνηλόηεηα. Ο Αλδξέαο Σεθηρά, πξόεδξνο ηεο Θνηλόηεηαο εθείλε ηελ πεξίνδν,
αληηηάρζεθε ζηελ ππόδεημε ηνπ δήκνπ Θεζζαινλίθεο λα επηιεγεί σο ρώξνο
αλέγεξζεο ην πάξθν ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Παπαλαζηαζίνπ - Νέα Δγλαηίαο
(ζήκεξα νδόο Θ. Θαξακαλιή). Ο ίδηνο αλαθέξεη:
«Ο θπζηθόο ρώξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κλεκείνπ εμαθνινπζνύζε λα είλαη
γηα εκάο ε πιαηεία Διεπζεξίαο. Ο ηόπνο καξηπξίνπ ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ, πνπ
ζεκαηνδόηεζε θαη ηελ αξρή ηνπ ηέινπο γηα ην 96% ησλ κειώλ ηεο θνηλόηεηάο
καο πνπ ράζεθαλ ζην Οινθαύησκα. Αίηεκα γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ κλεκείνπ
ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ππνβαιιόηαλ από ηελ Θνηλόηεηά καο από ην 1954
ζηνπο εθάζηνηε δεκάξρνπο θαη απνξξηπηόηαλ από όινπο. Ζ πιαηεία
Διεπζεξίαο, έλα ηζηνξηθό ζεκείν ηεο πόιεο, όρη κόλν γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο
Θεζζαινλίθεο, ήηαλ πηα ρώξνο πάξθηλγθ πνπ απέθεξε έζνδα. Έθξηλαλ όηη έηζη
έπξεπε λα κείλεη. Πηθξάζεθα, αιιά όζν θη αλ κνπ δήηεζαλ λα ζρνιηάζσ γηα
πνην ιόγν ν ηόηε δήκαξρνο απέξξηςε ην λέν καο αίηεκα θαη εθόζνλ είρε ιεθζεί
ε απόθαζε γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ κλεκείνπ, δελ ην έθαλα. Γελ ήζεια λα
αλνίμνπλ θαη πάιη πιεγέο».

[...] Τν 1996, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη ηελ αλέγεξζε ελόο λένπ
κλεκείνπ, ζε πεξηνρή εθηόο ηνπ λεθξνηαθείνπ. Τν κλεκείν, κία επηάθσηε
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ιπρλία πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζύκπιεγκα αλζξώπηλσλ ζθειεηώλ, ζα έβξηζθε ζέζε
ζηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Αιεμάλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ θαη Νέαο Δγλαηίαο,
όπνπ βξηζθόηαλ ε παιηά εξγαηηθή ζπλνηθία «151» δίπια από ην παιηό
λνζνθνκείν «Ηππνθξάηεην», δσξεά ηνπ βαξόλνπ Φηξο. Ζ θνηλόηεηα ζπλαίλεζε
ζηελ απόθαζε, ε νπνία βέβαηα απέθιηλε θαη πάιη από ηελ αξρηθή ηεο
πξόηαζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κλεκείνπ ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο.
[...] Τν κλεκείν απεηθνλίδεη θάπνηεο κνξθέο πνπ θαίγνληαη ζηηο θιόγεο,
ζεκαληηθό αηζζεηηθό ζηνηρείν πνπ ζπκίδεη ηελ ειιελνξζόδνμε ζπζία (π.ρ.
Θνύγθη ή κνλή Αξθαδίνπ). Τα απνθαιππηήξηα ηνπ κλεκείνπ, ζρεδηαζκέλνπ
από ηνπο Γηνπγθνζιάβνπο Δβξαίνπο αδειθνύο Γιηλη, έγηλαλ ζηηο 23
Ννεκβξίνπ 1997, παξόληνο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Θσζηή
Σηεθαλόπνπινπ. Ζ ηειεηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ
Αιεμάλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ θαη Νέαο Δγλαηίαο, κε ηελ παξνπζία
θπβεξλεηηθώλ ζηειερώλ από ηε Γεξκαλία, ην Ηζξαήι θαη ηηο ΖΠΑ. [...] Σηελ
ηειεηή παξεπξέζεζαλ θαη Δβξαίνη επηδώληεο ηεο Σνά, πνπ παξαθνινύζεζαλ
ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλνη ηελ ηειεηή γηα ην πνιππόζεην κλεκείν. Γη' απηνύο
εγγξαθόηαλ, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, ν εθηνπηζκόο θαη ην ηξαύκα ζηελ
άιινηε «Ηεξνπζαιήκ» ηνπο.
[...] Τν κλεκείν παξέκεηλε ζηελ πεξηνρή ηεο παιηάο εβξατθήο ζπλνηθίαο
ππξνπαζώλ «151» κέρξη ην 2006, όηαλ θαη μεθίλεζαλ θαη πάιη ζπδεηήζεηο γηα
ηε κεηαθνξά ηνπ ζε άιιν ζεκείν, ιόγσ ηεο ζρεδηαδόκελεο θαηαζθεπήο
πάξθηλγθ ζην Ηππνθξάηεην. Ζ πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ηζξαειηηηθήο
Θνηλόηεηαο γηα ηελ επηινγή ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο επαλαδηαηππώζεθε, θαη
ε άκεζε (θαη αλαπάληερε) απνδνρή ηνπ δεκάξρνπ δξνκνιόγεζε ηελ ηειηθή
ηνπνζέηεζε ηνπ κλεκείνπ ζηε καξηπξηθή πιαηεία. Απηή ε πξόηαζε ππήξμε
επίζεο απνηέιεζκα θαη ηεο ζπκπησκαηηθήο επίζθεςεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
Ηζξαήι Μνζέ Θαηζάβ ζηελ πόιε. Σηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2006 ν Μνζέ Θαηζάβ
θαη ν πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο Θάξνινο Παπνύιηαο επηζθέθζεθαλ ην
κλεκείν. Τελ ηειεηή άλνημε ν ξαβίλνο Φξηδήο, απόγνλνο ηνπ αμησκαηηθνύ
Μαξδνραίνπ Φξηδή, πνπ ζθνηώζεθε ζηνλ ειιελντηαιηθό πόιεκν ηνπ 19401941. Ήδε λσξίηεξα, ην 2003, αλεγέξζεθε ην Μλεκείν Πεζόλησλ
Διιελνεβξαίσλ πνιεκηζηώλ Αιβαληθνύ Μεηώπνπ - Μλεκείν Σπληαγκαηάξρε
Μαξδνραίνπ Φξηδή, έξγν ηεο αξρηηέθηνλνο Μαξίαο Ενπξλά, ζηνλ ρώξν ηνπ
εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ.
[...] Τνλ Ηνύιην ηνπ 2000 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2003 λενλαδί έβαςαλ ην
κλεκείν κε ζπξέη. Τν 2004 θαζηεξώλεηαη ε «Δζληθή εκέξα κλήκεο ησλ
Διιήλσλ Δβξαίσλ Ζξώσλ θαη Μαξηύξσλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο», κε
ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρώξεο. Άιισζηε, αθόκε θαη ζηε
Γεξκαλία ε θαζηέξσζε ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ σο εκέξαο κλήκεο ηνπ Νηαράνπ,
ηνπ Άνπζβηηο, ηνπ Ματληάλεθ, ηνπ Σόκπηκπνξ, απνζησπήζεθε γηα πνιιέο
δεθαεηίεο. Σην Ηζξαήι ε αληίζηνηρε εκέξα κλήκεο νλνκάδεηαη Yom Hashoah
θαη γηνξηάδεηαη θάζε Απξίιην. Γηα δύν ιεπηά ζε νιόθιεξν ην Ηζξαήι
αθηλεηνπνηνύληαη όια ηα απηνθίλεηα, νη επηβάηεο θαηεβαίλνπλ από ηα κέζα
κεηαθνξάο, ζεηξήλεο ρηππνύλ θαη νη πεδνί ζηακαηνύλ λα πεξπαηνύλ. Σηα
εξγνζηάζηα, ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ζηακαηά θάζε εξγαζία
θαη νη άλζξσπνη ζξελνύλ γηα ηα έμη εθαηνκκύξηα ζύκαηα ηεο Σνά.
Γξνπκπνύθε, Άλλα Μαξία (2ν14). Μνημεία ηης Λήθης. Ίτνη ηοσ Β'
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