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Τελετή αποκαλυπτηρίων του µνηµείου  
σε ανάµνηση του παλαιού Εβραϊκού Νεκροταφείου 
Πανεπιστηµιούπολη, Κυριακή 9 Νοεµβρίου 2014 

 
Οµιλία Γιάννη Μπουτάρη, ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης 

 

Σήµερα, βρισκόµαστε στο πρώην νεκροταφείο των αδικοχαµένων Θεσσαλονικέων 

Εβραίων συµπολιτών που µε σπουδή περισσή ξεπάτωσαν οι αρχές της τότε εποχής. 

Σήµερα, επίσης, εγκαινιάζουµε αυτό το µνηµείο που ήταν από καιρό οφειλόµενο.  

Κάλλιο αργά παρά ποτέ! Ούτως ή άλλως η αργοπορία των 72 χρόνων δεν σηµαίνει 

ότι εάν το µνηµείο είχε γίνει το 45 ή όποτε άλλοτε η απώλεια, η φρίκη και το πένθος 

θα ήταν µικρότερα.  

Πέρσι τον Μάρτιο έλεγα σε οµιλία µου στο Γαλλικό Ινστιτούτο: «η ανάµνηση της 

εξόντωσης, το πένθος για τους χαµένους Εβραίους µας υπενθυµίζει επίσης διαρκώς 

ότι η ενσυναίσθηση µας κάνει εξίσου ανθρώπους. ∆εν µπορούµε ποτέ να µπούµε στη 

θέση του άλλου, του Εβραίου συµπολίτη µας. Αλλά αν θέλουµε να λεγόµαστε 

άνθρωποι αξίζει τουλάχιστον να προσπαθήσουµε να φανταστούµε τον πόνο και την 

οδύνη του. 

Αν λοιπόν για εµάς, τους Θεσσαλονικείς µη Εβραίους, είναι τελικά αδύνατο να 

φανταστούµε τον πόνο των δικών µας Εβραίων, ίσως έχει έρθει επιτέλους η στιγµή 

να ψελίσουµε ότι και για τους Εβραίους συµπολίτες µας είναι πλέον αδύνατο να 

φανταστούν την ντροπή µας. Η πόλη της Θεσσαλονίκης άργησε αδικαιολόγητα πολύ 

να σπάσει τη σιωπή της και να αρχίσει να µνηµονεύει την πιο ζοφερή στιγµή της 

ιστορίας της. Σήµερα όµως µπορεί να λέει ότι ντρέπεται για αυτή την άδικη και ένοχη 

σιωπή. Ντρέπεται για όσους δοσίλογους Θεσσαλονικείς συνεργάστηκαν µε τους 

κατακτητές, για όσους γείτονες καταχράστηκαν περιουσίες, για όσους πρόδωσαν 

εκείνους που προσπάθησαν να διαφύγουν. Κυρίως, ντρέπεται για τις αρχές της 

πόλης: για το δήµαρχο και το Γενικό ∆ιοικητή που συµφώνησαν αδιαµαρτύρητα να 

καταστρέψουν οι εργάτες του δήµου εν µία νυκτί 500 χρόνια µνήµης, και να 

µετατρέψουν το µεγαλύτερο εβραϊκό νεκροταφείο της Ευρώπης σε έναν κρανίου 

τόπο. Ντρέπεται για τον έφορο της αρχαιολογικής υπηρεσίας που «εξεπλάγη» όταν 

το 1946 η εβραϊκή κοινότητα διαµαρτυρήθηκε για τη χρήση των επιτύµβιων πλακών 
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ως οικοδοµικού υλικού για την ανοικοδόµηση του ναού του Αγίου ∆ηµητρίου. Και 

ντρέπεται για εκείνους τους πρυτάνεις που µετά τον πόλεµο έχτισαν την 

πανεπιστηµιούπολη δίπλα και πάνω στα κατεστραµµένα µνήµατα χωρίς να στήσουν 

µια αναθηµατική πλάκα. ∆εν έχει νόηµα να απολογούµαστε εµείς σήµερα για τις 

πράξεις τους –η ευθύνη ούτε συλλογική είναι ούτε και µεταβιβάζεται. Αναγνωρίζουµε 

ωστόσο ότι οι θεσµοί που εκπροσωπούµε (αλλά και αποδεχόµαστε να µας 

εκπροσωπούν), δεν γεννήθηκαν χτες. Έχουν από πίσω τους µια ιστορία, είναι φορείς 

µνήµης µε συνέχεια στο χρόνο. 

Αναγνωρίζουµε δηλαδή ότι η απώλεια των 56.000 Εβραίων Θεσσαλονικέων είναι 

απώλεια για όλους µας –Χριστιανούς, Εβραίους και Μουσουλµάνους, άθεους και 

αγνωστικιστές. Είναι απώλεια για εκείνους που έζησαν αλλά και για όλους εκείνους 

που θα ζήσουν εδώ µετά από εµάς. Το Ολοκαύτωµα δεν σφράγισε µόνο το παρελθόν 

της πόλης µας, αλλά έκανε κάτι χειρότερο: της έκλεψε το µέλλον. Ποιος αµφιβάλλει 

ότι µια Θεσσαλονίκη µητέρα-πατρίδα µιας ανθούσας και κοσµοπολίτικης εβραϊκής 

κοινότητας θα ήταν µια άλλη πόλη; 

Επειδή λοιπόν η απώλεια είναι τελικά δική µας, η µνήµη του Ολοκαυτώµατος δεν 

αφορά µόνο την εβραϊκή κοινότητα αλλά όλους εµάς. Μας αφορά ως Θεσσαλονικείς, 

ως Έλληνες και Ευρωπαίους. Αποκαθιστά τους δεσµούς µας µε την πόλη και συµβάλει 

στην ανθρωπιά µας». 

Με την έννοια αυτή χαιρετίζουµε σήµερα την απόφαση των προηγούµενων 

πρυτανικών αρχών να δώσει την άδεια να γίνει το µνηµείο αυτό. 

    

 

 


