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Αφαιρώντας από τους νεκρούς την ιδιότητα του ανθρώπου:
Η καταστροφή του εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης∗

Dehumanizing the Dead: The Destruction of Thessaloniki’s Jewish Cemetery∗

Λεόν Σαλτιέλ
Υποψήφιος Διδάκτορας Σύχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τον Δεκέμβριο του 1942, τρεις μήνες πριν την έναρξη του εκτοπισμού των Εβραίων της Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 1943, ένα
μοναδικό γεγονός στην ιστορία της κατεχόμενης από τους Ναζί Ευρώπης έλαβε χώρα: η καταστροφή του αχανούς και ιστορικού
εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης.

Αν και οι Γερμανοί διαδραμάτισαν κύριο ρόλο στην ισοπέδωση του νεκροταφείου, απλώς εκπλήρωσαν μια πολλών δεκαε-
τιών επιθυμία ενός μέρους της ελληνικής ελίτ της πόλης. Η μεγάλη έκταση του νεκροταφείου, σε κεντρική περιοχή της Θεσσα-
λονίκης, θεωρούνταν εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης. Τα πρώτα κτήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε το 1925, είχαν ήδη κτιστεί σε εκτάσεις του νεκροταφείου και οι αρχές του πανεπιστημίου εποφθαλ-
μιούσαν και το υπόλοιπο μέρος της γης για την επέκταση της πανεπιστημιούπολης.

Το παρόν άρθρο είναι το πρώτο που επικεντρώνεται στη διαδικασία καταστροφής του νεκροταφείου. Χρησιμοποιώντας
ανέκδοτα μέχρι τώρα έγγραφα από ένα ευρύ φάσμα πηγών, το άρθρο παρουσιάζει με λεπτομέρεια τα γεγονότα που έλαβαν χώρα,
τους κύριους υποκινητές πίσω από αυτήν την απόφαση και τα κίνητρά τους, καθώς και την επακόλουθη χρήση των υλικών του. 

Η καταστροφή του εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης δεν ήταν απλώς ένα επεισόδιο σε μια γραμμική αφήγηση
των ναζιστικών αντισημιτικών μέτρων στην πόλη. Τουναντίον, ήταν ένα γεγονός μεγάλης σημασίας η λεπτομερής μελέτη του
οποίου μας επιτρέπει να καταλάβουμε το τι επακολούθησε. Ως τέτοιο, αποτελεί μια ιδανική περίπτωση για να εξετάσουμε τις τρι-
γωνικές σχέσεις μεταξύ των Εβραίων της πόλης, των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων και της ντόπιας ελληνικής ελίτ. Το άρθρο
θα δείξει πώς η καταστροφή του νεκροταφείου, η οποία μολονότι δεν συνδέεται άμεσα με την ναζιστική «Τελική Λύση,» έθεσε
εντούτοις το πλαίσιο για τα γεγονότα που δρομολογήθηκαν μερικές εβδομάδες αργότερα.

Leon Saltiel
PhD Candidate in Modern Greek History, University of Macedonia

In December 1942, three months before the start of the deportations of the Jews of Thessaloniki in March 1943, a unique event
in the history of Nazi-occupied Europe took place: the destruction of the vast and ancient Jewish cemetery of Thessaloniki.
Even though the Germans played a key role in the actual flattening of the cemetery, they were merely fulfilling a decades-long
wish of a part of the city’s Greek elite. The large area of the cemetery, located in the center of Thessaloniki, was considered an
obstacle to the city’s further development. The first buildings of the Aristotle University of Thessaloniki, founded in 1925, were
already built on parts of the cemetery and the university authorities were coveting the rest of the land for the expansion of the
campus.

This article is the first one dealing with the cemetery’s actual destruction. Using never before published documents from a
wide variety of sources, the article details the process of the destruction, the main actors behind this decision and their motiva-
tions, as well as the subsequent use of the tombstones. 

The destruction of the Jewish cemetery of Thessaloniki was not just an episode in a linear sequence of Nazi antisemitic
measures in the city. Rather, it was a pivotal event whose detailed examination allows us to understand what followed. As such,
it is an ideal case study to describe the triangular relations between the city’s Jews, the German occupation forces and the local
Greek elites. The article will show how the destruction of the cemetery –not directly linked to the Nazi “Final Solution”– never-
theless set the stage for the events that were put in motion a few weeks later.

∗ Μία πληρέστερη εκδοχή αυτής της μελέτης δημοσιεύτηκε, στο Yad Vashem Studies 42, αρ. 1 (2014): 11-46. Το παρόν άρθρο περιέχει ορισμένες νεότερες πληρο-
φορίες από την πρώτη δημοσίευση.
A fuller version of this essay was published in Yad Vashem Studies 42, no. 1 (2014): 11-46. This article contains some new information since its first publication.
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Τον Δεκεμβριο Του 1942, τρεις μήνες πριν την έναρξη του εκτοπι-
σμού των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, ένα σπάνιο γεγονός στην
ιστορία της κατεχόμενης από τους Ναζί Ευρώπης έλαβε χώρα: η
καταστροφή του αχανούς και ιστορικού εβραϊκού νεκροταφείου
της Θεσσαλονίκης. Οι Ναζί δεν ακολούθησαν μια ομοιόμορφη
πολιτική σχετικά με εβραϊκά νεκροταφεία. Όπως η Carla Hesse
και ο Thomas Laqueur επισημαίνουν, «οι Ναζί δεν έστρεφαν συ-
στηματικά την αποθηρίωσή τους ενάντια σε οστά και μνημεία.
Όλα τα μείζονα εβραϊκά νεκροταφεία της Ευρώπης, εκτός από
της Θεσσαλονίκης, επέζησαν του Ολοκαυτώματος σχεδόν άθι-
κτα. Αυτό ισχύει ακόμα και για όσα βρίσκονται στην καρδιά του
Εθνικοσοσιαλισμού.»1 Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για όλα τα
άλλα εβραϊκά νεκροταφεία της Ελλάδας, τα οποία διασώθηκαν
κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το παλιό εβραϊκό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης ήταν πι-
θανώς η μεγαλύτερη εβραϊκή νεκρόπολη στην Ευρώπη που
αριθμούσε σχεδόν 500.000 τάφους και κάλυπτε μια έκταση
350.000 τετραγωνικών μέτρων (350 στρέμματα) –αποτελώντας
ισχυρό σύμβολο της μακραίωνης εβραϊκής παρουσίας στην
πόλη. (Εικ. 1) Αρχικά εκτεινόμενο έξω από τα τείχη της πόλης, το
νεκροταφείο μετατράπηκε σε κεντρική περιοχή όταν η πόλη επε-

In December 1942, three months before the deportations of the
Jews of Thessaloniki began, a rare event in the history of Nazi-
occupied Europe took place: the destruction of the vast and an-
cient Jewish cemetery of Thessaloniki. The Nazis lacked a
consistent policy regarding Jewish cemeteries. As Carla Hesse
and Thomas Laqueur point out, “In general, the Nazis did not sys-
tematically direct their fury against bones and monuments. All
of Europe’s major Jewish cemeteries –except for that of Thessa-
loniki– survived the Holocaust more or less intact. This includes
those in the very heart of National Socialism.”1 The same can be
said for all other Jewish cemeteries in Greece that also survived
the war.

The old Jewish cemetery of Thessaloniki was probably the
largest Jewish necropolis in Europe, numbering nearly 500,000
graves and covering an area of 350,000 square meters (86.5
acres) –a powerful symbol of the centuries-old Jewish presence
in the city. (Fig. 1) Initially outside of the city walls, the cemetery
became a central location as the city expanded eastwards. Its
vast area gradually inhibited local transportation and residents
would complain that it attracted illegal and immoral activities in
the late hours.

1. Άποψη του εβραϊκού νεκροταφείου Θεσσαλονίκης πριν την καταστροφή του, περί το 1920. ©Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.
View of the Jewish cemetery of Thessaloniki before its destruction, circa 1920. ©Thessaloniki History Center.
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κτάθηκε προς τα ανατολικά. Σταδιακά η αχανής έκτασή του εμ-
πόδιζε την τοπική συγκοινωνία και οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν
ότι προσέλκυε παράνομες και ανήθικες δραστηριότητες κατά τις
βραδινές ώρες.

Ήδη από το 1919 διάφορα πολεοδομικά σχέδια προέβλε-
παν τη μετατροπή της περιοχής στην κύρια πανεπιστημιούπολη
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την παράλ-
ληλη μετεγκατάσταση του νεκροταφείου εκτός των ορίων της
πόλης. Αυτό το θέμα αποτέλεσε αιτία τριβής μεταξύ των ελληνι-
κών αρχών και της ισχυρής εβραϊκής κοινότητας που αριθμούσε
50.000 μέλη –σε μια πόλη 250.000 κατοίκων– η οποία μετερχό-
μενη θρησκευτικά και πολιτικά επιχειρήματα κατάφερνε να ανα-
βάλλει τη συζήτηση.

Το 1937 ψηφίστηκε νόμος, ο οποίος προέβλεπε την παρα-
χώρηση μέρους της έκτασης του νεκροταφείου στο πανεπιστή-
μιο και τη μετατροπή της υπόλοιπης περιοχής σε πάρκο, με τους
υπάρχοντες τάφους να παραμείνουν άθικτοι.2 Οι ταφές στο παλιό
νεκροταφείο θα απαγορεύονταν μετά από ένα έτος. Παρά το γε-
γονός ότι πράγματι ένα μέρος παραχωρήθηκε στο πανεπιστήμιο,
οι ταφές στον εναπομείναντα χώρο συνεχίστηκαν και το πάρκο
δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Η παρούσα μελέτη θα δείξει πώς η κα-
ταστροφή του νεκροταφείου –χωρίς να σχετίζεται άμεσα με τη
ναζιστική «Τελική Λύση»– προετοίμασε το έδαφος για τα γεγο-
νότα που άρχισαν να εκτυλίσσονται έπειτα από λίγες εβδομάδες.
Δεν αποτελεί σύμπτωση ότι γράφοντας λίγους μήνες μετά την
καταστροφή του νεκροταφείου ο Γιομτώβ Γιακοέλ, νομικός σύμ-
βουλος της εβραϊκής κοινότητας και ένας από τους ηγέτες της σε
εκείνη την περίοδο, χαρακτήρισε το γεγονός «προάγγελο» της
ολοκληρωτικής καταστροφής της κοινότητας.3

Κάλεσμα για καταναγκαστική εργασία

Tο πρώτο μαζικό αντισημιτικό μέτρο που εφαρμόστηκε
μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον γερμανικό
στρατό τον Απρίλιο του 1941 ήταν η υποχρεωτική συγκέντρωση
όλων των Εβραίων ανδρών στην Πλατεία Ελευθερίας το Σάββατο
11 Ιουλίου 1942, με στόχο την επιστράτευσή τους για καταναγ-
καστική εργασία. Το «Μαύρο Σάββατο,» όπως έγινε γνωστό, είδε
περίπου 8.500 Εβραίους άνδρες ηλικίας 18-45 να υποβάλλονται
σε ταπεινωτικές ασκήσεις γυμναστικής κάτω από τον καυτό ήλιο.
Γερμανοί στρατιώτες χτυπούσαν τους άτυχους Εβραίους που
έφταναν αργά, κάπνιζαν ή τολμούσαν να καθίσουν.4 Ο σκοπός
της διά της βίας στρατολόγησης αυτού του εργατικού δυναμικού
ήταν κυρίως οικοδομικές εργασίες, που εποπτεύονταν από τον
οργανισμό Todt.

Το μέτρο αυτό ήταν πρωτοβουλία της γερμανικής στρα-
τιωτικής διοίκησης στη Θεσσαλονίκη «και δεν προερχόταν ούτε
από το Βερολίνο, ούτε από το Γραφείο του Άιχμαν.»5 Η εστίαση
στους Εβραίους μπορεί να προτάθηκε από τον συνταγματάρχη
Αθανάσιο Χρυσοχόου, ένα σημαίνον και με ισχυρές διασυνδέσεις
ανώτερο στέλεχος της ελληνικής τοπικής διοίκησης της περιό-
δου, ο οποίος είχε παραπονεθεί με διαβήματα στη γερμανική
στρατιωτική διοίκηση ότι «οι Εβραίοι, σε αντίθεση με το μεγαλύ-
τερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, δεν υποχρεώνονταν να
εκτελούν εργασίες ή να καταβάλλουν εισφορές εις είδος.»6

Τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι το τέλος του Αυγούστου
του 1942, περίπου 3.500 Εβραίοι άνδρες στρατολογήθηκαν και
στάλθηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας προκειμένου να κατα-
σκευάσουν δρόμους, σιδηροδρόμους (Εικ. 2) και αεροδρόμια,
καθώς και να εργαστούν σε ορυχεία. Οι περισσότεροι από αυ-

From at least 1919, various city plans aimed to transform
the area into the main campus of the Aristotle University of Thes-
saloniki, by relocating the cemetery outside the city boundaries.
This issue was a cause of friction between the Greek authorities
and the 50,000-strong Jewish community in a city of 250,000 res-
idents, but using religious and political arguments they man-
aged to delay this discussion. 

In 1937, a law was enacted that sought to give part of the
cemetery land to the university while the rest of the area would
be turned into a park, where the existing tombs would remain
untouched.2 Burials in the old cemetery would be prohibited
after one year. Although a part was indeed given to the univer-
sity, burials on the remaining land continued and a park was
never created. This essay will show how the destruction of the
cemetery –not directly linked to the Nazi “Final Solution”– nev-
ertheless set the stage for the events that were put in motion a
few weeks later. It is not a coincidence that writing a few months
after the destruction of the cemetery, Yomtov Yacoel, the legal
counsel of the Jewish community and one of its leaders at the
time, called it “the harbinger,” of the general destruction of the
community.3

Call for Slave Labor

The first mass antisemitic measure after the German army
occupied Thessaloniki in April 1941 was the compulsory assem-
bly in Liberty Square of all Jewish males on Saturday, July 11,
1942, to be mobilized for forced labor. The “Black Sabbath,” as it
became known, saw approximately 8,500 Jewish men aged 18-
45 going through humiliating gymnastic exercises under a blis-
tering sun. German soldiers beat those unlucky Jews who arrived
late, smoked, or dared to sit down.4 The purpose for forcibly draft-
ing such a labor force was mainly for construction work, overseen
by the Todt organization.

This measure was the initiative of the German military
headquarters based in Thessaloniki, “originat[ing] neither from
Berlin nor from the Eichmann Referat [Department].”5 The focus
on the Jews may have been triggered by Colonel Athanassios
Chrysochoou, an important and well-connected senior member
of the Greek regional administration, who complained to the

2. Εβραίοι της Θεσσαλονίκης σε καταναγκαστικά έργα,
σκάβοντας ένα βουνό για να περάσει μια νέα σιδηροδρομική γραμμή,

περί Αύγουστο 1942. © Συλλογή Ανδρέα Ασσαέλ.
Thessaloniki Jews used in forced labor works,

digging a mountain to build a railway line,
circa August 1942. © Andreas Assael Collection.
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τούς δεν είχαν απασχοληθεί ποτέ σε βαριές οικοδομικές εργασίες
και τους έλλειπαν τα απαραίτητα προσόντα. Λόγω της σκληρής
εργασίας, της ελλιπούς τροφής και των κακών συνθηκών υγιει-
νής, πολλοί υπέφεραν. Όταν οι πρώτες σοροί επέστρεψαν στη
Θεσσαλονίκη προκλήθηκε οργή στην εβραϊκή κοινότητα.7

Καθώς ο χειμώνας πλησίαζε, οι κακουχίες για τους εργάτες αυ-
ξήθηκαν περαιτέρω. Περίπου εκατό Εβραίοι πρέπει να είχαν πε-
θάνει έως τότε.8 Προέκυψε τότε η ιδέα να αντικατασταθούν οι
Εβραίοι εργάτες με εξειδικευμένους χριστιανούς, οι μισθοί των
οποίων θα πληρώνονταν από την εβραϊκή κοινότητα.

Στις 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συνάν-
τηση μεταξύ των πρεσβύτερων μελών της κοινότητας και του Μαξ
Μέρτεν, του τριανταενάχρονου Γερμανού αξιωματικού που ήταν
υπεύθυνος για τις πολιτικές υποθέσεις, στο υπόγειο Ματανόθ Λα-
εβιονίμ, την αίθουσα παροχής συσσιτίων για τους απόρους της
κοινότητας. Το ποσό που πρότεινε ο Μέρτεν για την αντικατά-
σταση των Εβραίων εργατών με άλλους ήταν τρία έως πέντε δισε-
κατομμύρια δραχμές. Κατά τη δεύτερη συνάντηση με την ηγεσία
της κοινότητας στις 15 Οκτωβρίου, ο Μέρτεν συμφώνησε να μει-
ώσει το ποσό σε δύο δισεκατομμύρια σε μετρητά, αλλά πρόσθεσε
στη συμφωνία έναν νέο όρο: την καταστροφή του παλιού εβραϊ-
κού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης, την αξία της έκτασης του
οποίου εκτίμησε σε ενάμισι δισεκατομμύριο δραχμές.

Διαπραγματεύσεις για το νεκροταφείο

Η νέα αξίωση του Μέρτεν βρήκε τους ηγέτες της εβραϊκής
κοινότητας απροετοίμαστους και χωρίς περιθώρια ελιγμών. Η απαί-
τηση για το νεκροταφείο σε συνδυασμό με τα λύτρα για την απε-
λευθέρωση των Εβραίων εργατών περιέπλεξε περαιτέρω τη
συζήτηση. Στις 17 Οκτωβρίου 1942 υπεγράφη πρωτόκολλο μεταξύ
της εβραϊκής κοινότητας και του Μέρτεν. Η κοινότητα έσπευσε να
εφαρμόσει αυτές τις αποφάσεις –τη συγκέντρωση δύο δισεκατομ-
μυρίων δραχμών και τη μετεγκατάσταση του νεκροταφείου– ενώ
συντόνιζε την απελευθέρωση των Εβραίων εργατών.9

Για την εφαρμογή όλων αυτών των διαταγών σε πρακτικό
επίπεδο, μια πρώτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο
της πόλης, ακολουθούμενη από μία ακόμη την επόμενη μέρα,
στις 3 Δεκεμβρίου 1942. Στη σύσκεψη, υπό την προεδρία του
Γερμανού Επιθεωρητή Bohlke, βρέθηκαν ανώτεροι αξιωματούχοι
από το γραφείο του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, τον Δήμο
Θεσσαλονίκης και την εβραϊκή κοινότητα για να συζητήσουν την
εφαρμογή των διαταγών που είχαν εκδοθεί.

Ο Δρ. Κόρετς διετύπωσεν αντιρρήσεις […] και παρακαλεί
όπως ει δυνατόν παραμείνουν άθικτοι οι τάφοι του πα-
λαιού Νεκροταφείου συμφώνως προς τα μέχρι σήμερον
ισχύοντα. Εν αδυναμία τούτου να δοθή μεγαλυτέρα προ-
θεσμία εις την Ισραηλιτικήν Κοινότητα ή εις τα μέλη αυτής
ίνα καταστή δυνατή η μεταφορά των οστών και των επι-
τυμβίων πλακών εις τα Νέα Νεκροταφεία. Ο Επιθεωρητής
όμως κ. Bohlke ετόνισεν σαφώς ότι αι διαταγαί της Στρατ.
Διοικήσεως ρητώς επιτάσσουσι την ισοπέδωσιν του πα-
λαιού Ισραηλιτικού Νεκροταφείου και ουδείς δύναται εν
προκειμένω να επιφέρη την ελαχίστην τροποποίησιν.10

Η ανταλλαγή επιστολών και τα επίσημα πρακτικά των συ-
νεδριάσεων καταδεικνύουν ότι οι Γερμανοί αξιωματικοί κατεύ-
θυναν το όλο θέμα. Οι ελληνικές αρχές δεν πρότειναν καμία
τροποποίηση και ήταν επιφορτισμένες με την υλοποίηση των

Germans that “the Jews –in contrast to the largest part of the
population are not obliged to carry out labor work or to provide
contributions in kind.”6

In the following weeks until the end of August 1942, some
3,500 Jewish men were drafted and sent to different parts of
Greece to build roads, railways, (Fig. 2) and airports, and work in
mines. Most of these men had never been employed in heavy
construction and they were far from qualified. Under a harsh
regime of hard labor and limited food and hygiene, many suf-
fered. When the first bodies were returned to Thessaloniki, these
caused outrage in the Jewish community.7 As the winter ap-
proached, the hardships for the workers further increased. Ap-
proximately 100 Jews may have died by then.8 An idea was struck
upon for the replacement of Jewish forced laborers with quali-
fied Greek Christian ones, whose salaries the Jewish community
would pay. 

On October 13, a first meeting took place between the
community elders and Dr. Maximilian Merten, the thirty-one-
year-old German officer in charge of civilian affairs, at the
Matanot La’evyonim basement, the community’s soup kitchen.
The amount Merten proposed for the replacement of the Jewish
workers with other laborers was three to five billion drachmas.
At the second meeting with the community leadership, on Oc-
tober 15, Merten agreed to lower the amount to two billion in
cash, but added a new stipulation: the destruction of the old
Jewish cemetery of Thessaloniki, the land of which he valued at
one and a half billion drachmas.

Negotiations on the Cemetery

Merten’s new demand caught the community leaders off
guard and left them with little room for maneuver. The demand
for the cemetery in addition to the ransom for the release of the
Jewish laborers further complicated the discussion. On October
17, 1942, a protocol was signed between the community and
Merten. The community rushed to implement these decisions –
collection of the two billion drachmas and relocation of the
cemetery– while coordinating the release of the slave laborers.9

In order to implement all these orders on a practical level,
a first meeting took place at the city hall to be followed by an-
other the next day, on December 3, 1942. The meeting, chaired
by the German Commissioner of Civilian Affairs Bohlke, brought
together senior officials from the office of the Governor General
of Macedonia, the Municipality of Thessaloniki and the Jewish
community to discuss the implementation of the issued orders.

Dr. Koretz raised objections… and requested that, if possi-
ble, the graves of the old [existing] cemetery remain intact,
according to the understanding up until now. If this is not
possible, the deadline should be extended so that the Jew-
ish community or its members could transfer the remains
and the memorial stones to the new cemeteries. However,
Commissioner Bohlke clearly stressed that the orders of the
military administration explicitly command the flattening
of the old Jewish cemetery and no one is in the position to
bring about the slightest modification.10

The exchange of letters and the official minutes of the
meetings clearly show that the German officers were directing
the whole project. The Greek authorities proposed no modifica-
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αποφάσεων. Η μόνη φωνή ενάντια στα σχέδια προήλθε από τον
Αρχιραββίνο Κόρετς, ο οποίος προσπάθησε να κερδίσει περισ-
σότερο χρόνο, αλλά γρήγορα η πρότασή του απορρίφθηκε. Ο
Γιομτώβ Γιακοέλ μας δίνει μια εικόνα για το τι κατά πάσα πιθανό-
τητα διεμήφθη στη συνεδρίαση στις 3 Δεκεμβρίου, η οποία δεν
καταγράφηκε στα επίσημα πρακτικά:

Μήπως δεν ηκούσθη ο ανώτερος τεχνικός υπάλληλος της
Γενικής Διοικήσεως, αποκρούων την αίτησιν ολιγόμηνου,
ένεκα του χειμώνος, αναβολής των εργασιών κατεδαφί-
σεως, της διατυπωθείσης εκ μέρους του αρχιραββίνου, να
λέγη, ενώπιον μάλιστα των Γερμανών αξιωματικών, ότι
αυτή επιδιώκει να κερδηθή χρόνος μέχρις ότου συνέλθουν
εις βοήθεια των Ισραηλιτών οι Άγγλοι;11

Ο Γιακοέλ δεν ήταν παρών στη σύσκεψη, αλλά ένας εκπρό-
σωπος της κοινότητας που συμμετείχε σε αυτήν του μετέφερε τις
πληροφορίες αυτές. Η περιγραφή της εχθρικής στάσης και των
αρνητικών σχολίων του μηχανικού δείχνουν την απήχηση που
αυτά είχαν στους Εβραίους ηγέτες. Αυτό το ζήτημα θα εξεταστεί
παρακάτω.

Καταστροφή του νεκροταφείου (Εικ. 3-5)

Η διαδικασία καταστροφής της αχανούς εβραϊκής νεκρό-
πολης ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου 1942 και σηματοδοτήθηκε

tions and were tasked with the implementation of the decisions.
The only voice against the plans came from Chief Rabbi Koretz,
who tried to buy more time, but was quickly dismissed. Yacoel
provides us with an insight into what probably took place at the
December 3 meeting, which the official minutes did not record:

Wasn’t the senior technical employee of the Governor Gen-
eral heard saying, in rebutting the request for a delay of the
demolition works put forth by the chief rabbi, for a few
months because of the winter, even speaking in front of
German officers, that this was aimed at gaining time until
the British come to the assistance of the Jews?11

Yacoel was not present at the meeting, but a community
participant communicated this information to him. His account
of the engineer’s hostile stance and hateful words showed how
much it resonated with the Jewish leaders. This will be examined
later on.

Destruction of the Cemetery (Figs. 3-5)

The destruction process of the vast Jewish necropolis
began on December 6, 1942, marked by a meeting of Merten, Si-
monidis, Koretz, and others on the cemetery grounds.12 Rabbi
Michael Molho, who had studied the ancient cemetery, identified
several tombs of significant historical value. Mihail Almeidas, the

3. Άποψη από το κατεστραμμένο εβραϊκό νεκροταφείο κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, 1943-44. © Συλλογή Μήτου.
View of the destroyed Jewish cemetery during the German occupation, 1943-44. © Metos Collection.
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από μια σύσκεψη των Μέρτεν, Σιμωνίδη, Κόρετς και άλλων στον
χώρο του νεκροταφείου.12 Ο ραββίνος Μιχαήλ Μόλχο, ο οποίος
είχε μελετήσει το αρχαίο νεκροταφείο, υπέδειξε ορισμένους τά-
φους με ιδιαίτερη ιστορική αξία. Ο Μιχαήλ Αλμέιδας, Γενικός
Γραμματέας της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, υποστήριξε τη
συνολική απαλλοτρίωση της έκτασης. Οι εκπρόσωποι της εβραϊ-
κής κοινότητας παρακάλεσαν για τη διάσωση του μεγαλύτερου
δυνατού τμήματος του αρχαίου νεκροταφείου. Ακούγοντας αμ-
φότερες τις πλευρές, ο Μέρτεν αποφάσισε να απαλλοτριώσει το
τμήμα του παλιού νεκροταφείου που γειτνίαζε με το πανεπιστή-
μιο και τις κατοικημένες περιοχές και να αφήσει την υπόλοιπη
έκταση ανέπαφη. Ακόμη κι αν η νέα θέση του Μέρτεν έμοιαζε ως
συμβιβασμός, στην πραγματικότητα ήταν απλώς μια προσπά-
θεια να κατευνάσει προσωρινά την εβραϊκή κοινότητα, καθώς
τελικά διατήρησε την προγενέστερη σθεναρή στάση του. Καθώς
ο Μέρτεν έμπαινε στο αυτοκίνητό του, οι ελληνικές αρχές έδω-
σαν τη διαταγή να κατεδαφιστούν τα πάντα, ακόμα και οι ιστο-
ρικοί αλλά και οι πιο πρόσφατοι τάφοι.13

Για την καταστροφή των τάφων και τη συγκέντρωση των
υλικών σε σωρούς αναφέρεται ότι προσλήφθηκαν από τον δήμο
πεντακόσιοι εργάτες, για τους οποίους ο δήμος δαπάνησε γύρω
στα εκατό εκατομμύρια δραχμές.14 Τόσο ο Γιακοέλ όσο και ο
Μόλχο σημείωσαν την αξιοσημείωτη ταχύτητα και τον ζήλο που
επέδειξαν οι εργάτες στο έργο τους. «Είναι προφανές εκ του τρό-
που του τόσον βιαστικού και του υπερβολικού ζήλου του επιδειχ-
θέντος εκ μέρους των ελληνικών αρχών, ότι δεν ήσαν μόνον τα
ελατήρια του καλλωπισμού της πόλεως, τα οποία ωθούν τας

general secretary of the Greek Governor, argued for a complete
expropriation of the land. The representatives of the Jewish com-
munity pleaded to safeguard as much of the ancient cemetery
as possible. Listening to both sides, Merten decided to expropri-
ate the part of the old cemetery adjacent to the university and
the populated areas and leave the rest intact. Even if Merten’s
new position seemed to be a compromise, in reality it was just
an effort to temporarily appease the Jewish community while ul-
timately maintaining his previous firm stance. As Merten was
getting into his car, the Greek authorities gave the order to de-
molish everything, even the historic and recent graves.13

Five hundred workers were reportedly tasked by the mu-
nicipality, with the city spending around 100,000,000 drachmas
on the destruction of the graves and the gathering of the mate-
rials in piles.14 Both Yacoel and Molho noted the remarkable
speed and zeal with which the workers took to their task. “It is
obvious from such a hasty manner and the excessive enthusiasm
shown by the Greek authorities that it was not just the springs
of the beautification of the city that motivated the authorities to
quickly demolish the Jewish monuments.”15 Greek archeologists
were present to catalogue the few tombstones with Greek or
Latin inscriptions.

In just a couple of weeks, wrote Molho, “the vast necropolis,
scattered with fragments of stone and rubble, resembled a city
that had been bombed, or destroyed by a volcanic eruption.”16

Local Jews raced to save the remains of their loved ones, as the
workers were destroying the cemetery.17 On December 9

4. Άποψη από το κατεστραμμένο εβραϊκό νεκροταφείο κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, 1943-44. © Συλλογή Μήτου.
View of the destroyed Jewish cemetery during the German occupation, 1943-44. © Metos Collection.
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Apogevmatini published a short report of the events on its front
page noting the “relief” of the Greek population, who “welcomed
this initiative of the occupation authorities with gratitude.”18

On December 23, 1942, the Thessaloniki municipal council,
sitting in a special session, adopted Decision 507, which rubber-
stamped the decisions of the December 3 meeting and formally
handed over two plots of municipal land to the Jewish commu-
nity to serve as future burial grounds. What followed this decision
is a revealing discussion among the city council members on the
ownership of the land and the materials. 

Some council members opposed the municipality’s provi-
sion of the two new parcels of land while the area of the old
cemetery would become state rather than city property. The
main council member behind this opposition, Periklis Garofallou,
the brother-in-law of Sotirios Gotzamanis, the high-profile Fi-
nance Minister of the collaborationist government in Athens at
the time.19 Garofallou argued, “We must think of what we are
going to ask in exchange. I am of the opinion that we must ask
for part of the plot that is liberated by the demolition of the old
Jewish cemeteries.” Mayor Konstantinos Merkouriou20 agreed
and proposed that either the state reimburses the municipality,
or the municipality becomes the owner of the land of the old
Jewish cemetery. At the end of the meeting, the city council
members deputed the city’s legal advisor to examine, “posthaste,”
whether the municipality could lay claim to the old cemetery
land.21

In his response on May 18, 1943, the legal advisor Petros
Iatropoulos argued that the municipality had neither a legal title
over the land of the Jewish cemetery, nor the right to claim the
site back. The holiness of the site should not be compromised
since, according to Jewish law, the removal of the remains is pro-
hibited. Last but not least, he argued that the Jewish communi-
ties were responsible for their cemeteries and not the
municipality.22 The procedure for the expropriation of the land
in exchange for the two new locations was eventually put on
hold on June 11, 1943, following the opinion of the legal advisor
and the fact that “almost all the Jews [have] departed from our
city.”23

αρχάς εις την γοργήν κατεδάφισιν των εβραϊκών μνημείων.»15 Έλ-
ληνες αρχαιολόγοι ήταν παρόντες για να καταλογογραφήσουν
τις λίγες επιτύμβιες στήλες με ελληνικές ή λατινικές επιγραφές.

Μόλις μέσα σε δύο εβδομάδες, γράφει ο Μόλχο, «η τερά-
στια νεκρόπολις, όπου βρίσκονται διασκορπισμένοι όγκοι από
πέτρες και κτίσματα, εμφανίζει τότε το θέαμα μιας πόλεως που
βομβαρδίστηκε σφοδρά ή που κατεστράφηκε από έκρηξιν ηφαι-
στείου.»16 Οι ντόπιοι Εβραίοι έτρεχαν για να σώσουν τα λείψανα
των αγαπημένων τους, καθώς οι εργάτες κατέστρεφαν το νεκρο-
ταφείο.17 Στις 9 Δεκεμβρίου η εφημερίδα Απογευματινή δημοσί-
ευσε μία σύντομη έκθεση των γεγονότων στην πρώτη σελίδα της
επισημαίνοντας την «ανακούφισιν» του ελληνικού πληθυσμού, ο
οποίος «με αίσθημα ευγνωμοσύνης υπεδέχθη την πρωτοβουλίαν
αυτήν των Αρχών Κατοχής.»18

Στις 23 Δεκεμβρίου 1942 η Διοικούσα Επιτροπή του Δήμου
Θεσσαλονίκης σε μια ειδική συνεδρία υιοθέτησε την απόφαση
507, η οποία επικύρωσε τις αποφάσεις της συνεδρίασης της 3ης
Δεκεμβρίου και παραχώρησε επίσημα δύο δημοτικά οικόπεδα
στην εβραϊκή κοινότητα, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως μελλον-
τικά νεκροταφεία. Αυτό που ακολούθησε την απόφαση είναι μια
αποκαλυπτική συζήτηση μεταξύ των μελών της Διοικούσας Επι-
τροπής σχετικά με την ιδιοκτησία της γης και των υλικών.

Ορισμένα μέλη της Επιτροπής αντιτάχθηκαν στην από-
φαση για την παραχώρηση των δύο νέων οικοπέδων από τον
δήμο, ενώ ο χώρος του παλιού νεκροταφείου θα μετατρεπόταν
σε κρατική και όχι σε δημοτική περιουσία. Το μέλος της Επιτρο-
πής που βρισκόταν πίσω από αυτή την εναντίωση ήταν κυρίως
ο Περικλής Γαροφάλλου, γαμπρός του Σωτηρίου Γκοτζαμάνη,
του Υπουργού Οικονομικών της δωσίλογης κυβέρνησης στην
Αθήνα εκείνη την εποχή.19 Ο Γαροφάλλου υποστήριξε ότι «Πρέ-
πει να σκεφθώμεν τι αντάλλαγμα θα ζητήσωμεν. Έχω την γνώμη
ότι πρέπει να ζητήσωμεν μέρος του οικοπέδου το οποίον ελευ-
θερούται δια της κατεδαφίσεως των παλαιών ισραηλιτικών νε-
κροταφείων.» Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Μερκουρίου20

συμφώνησε και πρότεινε ότι είτε το κράτος θα αποζημίωνε τον
δήμο ή η έκταση του παλιού εβραϊκού νεκροταφείου θα περιερ-
χόταν στον δήμο. Στο τέλος της σύσκεψης τα μέλη της Διοικού-
σας Επιτροπής εξουσιοδότησαν τον νομικό σύμβουλο του δήμου
να εξετάσει, «το ταχύτερον», εάν ο δήμος θα μπορούσε να διεκ-
δικήσει τη γη του παλαιού νεκροταφείου.21

Στην απάντησή του στις 18 Μαΐου 1943 ο νομικός σύμβου-
λος Πέτρος Ιατρόπουλος υποστήριξε ότι ο δήμος δεν είχε ούτε νο-
μικό τίτλο για τη γη του εβραϊκού νεκροταφείου, ούτε το δικαίωμα
διεκδίκησης του χώρου. Η ιερότητα του τόπου αποκλείει την απαλ-
λοτρίωση του, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον εβραϊκό νόμο, η
ανακομιδή των λειψάνων απαγορεύεται. Ως τελευταίο επιχείρημα
γνωμοδότησε ότι για τα νεκροταφεία ήταν υπεύθυνες οι εβραϊκές
κοινότητες και όχι οι δήμοι.22 Η διαδικασία για την απαλλοτρίωση
της γης με αντάλλαγμα τις δύο νέες εκτάσεις αναβλήθηκε τελικά
για τις 11 Ιουνίου 1943, μετά την παραπάνω γνωμοδότηση του νο-
μικού συμβούλου και το γεγονός ότι «οι Ισραηλίται ανεχώρησαν
σχεδόν άπαντες εκ της πόλεώς μας.»23

Λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφή του νεκροταφείου,
οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης εξαναγκάστηκαν να μετακινηθούν
σε γκέτο και από εκεί εκτοπίστηκαν στο ναζιστικό στρατόπεδο
θανάτου του Άουσβιτς στην Πολωνία. Στις 14 Οκτωβρίου 1943 η
έκταση του παλιού νεκροταφείου καταχωρήθηκε επισήμως ως
δημόσια κτήση και η γη περιήλθε στην κατοχή του ελληνικού
κράτους.24 Με τη νομοθετική πράξη 351 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου στις 8 Ιουνίου 1946 η έκταση περίπου 150.000 τετραγω-
νικών μέτρων του παλιού νεκροταφείου παραχωρήθηκε στο
Πανεπιστήμιο.25

5. Άποψη από το κατεστραμμένο εβραϊκό νεκροταφείο
κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, 1943-44. © Συλλογή Μήτου.

View of the destroyed Jewish cemetery
during the German occupation, 1943-44. © Metos Collection.
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Ταφόπλακες ως οικοδομικά υλικά

Τα οικοδομικά υλικά που προέκυψαν από την καταστροφή
του νεκροταφείου αποτέλεσαν εμπόρευμα υψηλής ζήτησης σε
μία περίοδο που χαρακτηριζόταν από έλλειψη αγαθών και αύ-
ξηση των τιμών. (Εικ. 6-8) Οι μαρμάρινες πλάκες και τα τούβλα
από το νεκροταφείο χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή και
επισκευή πολλών δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων (Εικ. 9) καθώς
και εκκλησιών, (Εικ. 10) αλλά ακόμη και για τις ανάγκες του γερ-
μανικού στρατιωτικού νεκροταφείου. Ένας σύγχρονος επισκέ-
πτης στη Θεσσαλονίκη μπορεί ακόμα να δει πλάκες με εβραϊκές
επιγραφές σε πάρκα και αυλές εκκλησιών (Εικ. 11).

Ο Μόλχο περιγράφει τι συνέβη με τα υλικά:

Οι επιτύμβιες πλάκες παραμένουν στοιβαγμένες, ανάκατες,
στην παλαιά νεκρόπολη. Είναι στη διάθεση του πρώτου τυ-
χόντος. Οι μαρμαράδες πλουτίζουν τα αποθέματά των,
σβύνουν τις επιγραφές και χρησιμοποιούν τα μάρμαρα για
ποικίλες χρήσεις. Οι εκκλησίες στρώνουν μ’ αυτές τα προ-
αύλιά των. Χρησιμοποιούνται για να στολίσουν και να επι-
σκευάσουν τα γειτονικά σπίτια. Μερικά σχολεία στρώνουν
τις αυλές των, δίχως και να φροντίσουν να απαλείψουν τα
εμφανή ίχνη που προσδίδουν την προέλευση. Οι ναζί τις
παίρνουν για να χτίσουν μια πισίνα. Όλη η πόλις γεμίζει απ’
αυτές και η τιμή του μαρμάρου πέφτει χαμηλά στην αγορά.
[…] [Μετά τον πόλεμο], η λεηλασία εξακολουθεί και το σε-
βάσμιο νεκροταφείο μεταβάλλεται σε μεγάλο λατομείο
μαρμάρου απ’ όπου τροφοδοτούνται όλες οι οικοδομές.26

Στις αρχές Μαρτίου 1943, το γραφείο του Γενικού Διοικητή
ενέκρινε το αίτημα του δήμου για 100.000 τούβλα από το κατε-
στραμμένο εβραϊκό νεκροταφείο «διά τας ανάγκας του Δήμου.»27

A few weeks after the destruction of the cemetery, the
Jews of Thessaloniki were forced into ghettos and from there
they were transported to the Nazi death camp in Auschwitz,
Poland. On October 14, 1943, the grounds of the old cemetery
were formally registered as a public domain and the land came
into the possession of the Greek state.24 With Act 351 of June 8,
1946 of the Council of Ministers, the land of the old cemetery of
approximately 150,000 square meters was given to the Univer-
sity.25

Tombstones as Building Materials

As the cemetery was being demolished, the building ma-
terials it provided became a commodity that was much in de-
mand in those years of limited means, shortages of goods, and
rising prices. (Figs. 6-8) Its marble stones and bricks were used to
build and repair many public and private buildings, (Fig. 9) as
well as churches, (Fig. 10) even for the needs of the German mil-
itary cemetery. A modern visitor to Thessaloniki can still see
stones with Hebrew inscriptions in parks and churchyards. (Fig.
11)

Molho describes what happened to the materials:

The memorial stones remain piled up, mixed up, in the old
necropolis. They are at the disposal of the first passer-by.
The marble merchants enrich their stock, delete the in-
scriptions and use the marble in various ways. Churches
pave their courtyards with them. They are used to adorn
and to repair the nearby houses. Some schools lay their
courtyards, without even caring to erase the visible signs
that betray the origin. The Nazis take them to construct a

6. Βρετανός στρατιώτης επιβλέπει ένα χαντάκι στη Θεσσαλονίκη
χτισμένο με εβραϊκές ταφόπλακες, προς το τέλος του 1944.

© Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
British soldier inspecting a slit trench in Thessaloniki lined with Jewish tombstones,

at the end of 1944. © Jewish Museum of Thessaloniki.

7. Έμποροι μαρμάρου συγκεντρώνουν εβραϊκές ταφόπλακες
και τις ετοιμάζουν για πώληση.

Φωτογραφία πιθανώς τραβηγμένη από τον Ραβίνο Μιχαήλ Μόλχο περί το 1945.
©Συλλογή Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Ιτζχάκ Μπεν-Τσβι.

Marble merchants stockpile Jewish tombstones and prepare them for sale.
Photo probably taken by Rabbi Michael Molho circa 1945.

© Thessaloniki Jewish Community Collection, Yad Izhak Ben-Zvi.
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Η Ιωαννίδειος Σχολή ζήτησε και έλαβε 50.000 τούβλα και εκατό
τετραγωνικά μέτρα μαρμάρου «δοθέντος ότι τα εν λόγω υλικά,
προορίζονται δια την κατασκευήν αφοδευτηρίων προς χρήσιν
των παιδιών του εν λόγω Συσσιτίου.»28

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος έγραψε στον δήμο, ενημερώνοντάς
τους ότι από τον Φεβρουάριο του 1942 είχε καθιερώσει ένα συσ-
σίτιο για 250 άπορα παιδιά.

swimming pool. The whole city is full of them and the price
of marble falls in the market. […] [After the war], the plun-
der continues and the venerable cemetery is transformed
into a big marble quarry, from where all the buildings are
supplied.26

In early March 1943, the office of the Governor General ap-
proved the Municipality’s request for 100,000 bricks from the de-
molished Jewish cemetery “for the needs of the municipality.”27

The Ioannidis School received 50,000 bricks and 100 square me-
ters of marble “destined for the construction of toilets for the use
of the children using the soup kitchen.” 28

The Sailing Club wrote to the City Council, informing them
that in February 1942 they had created a soup kitchen to feed
250 poor children. 

8. Εβραϊκές ταφόπλακες μπροστά στο Λευκό Πύργο.
Φωτογραφία πιθανώς τραβηγμένη από τον Ραβίνο Μιχαήλ Μόλχο περί το 1945.

© Συλλογή Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Ιτζχάκ Μπεν-Τσβι. 
Jewish tombstones in front of the White Tower.

Photo probably taken by Rabbi Michael Molho circa 1945.
© Thessaloniki Jewish Community Collection, Yad Izhak Ben-Zvi.

9. Εβραϊκή ταφόπλακα χτισμένη σε τοίχο παραθεριστικής κατοικίας στη Χαλκιδική,
120 χμ από την περιοχή του παλαιού εβραϊκού νεκροταφείου, καλοκαίρι 2016.

Jewish tombstone built in a wall of a summer residency,
some 120 km from the site of the old Jewish cemetery, summer 2016.

10. Εβραϊκές ταφόπλακες μπροστά στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας,
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της.

Φωτογραφία πιθανώς τραβηγμένη από τον ραβίνο Μιχαήλ Μόλχο περί το 1945.
©Συλλογή Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Ιτζχάκ Μπεν-Τσβι.

Jewish tombstones in front of Agia Sofia church, in central Thessaloniki,
to be used for the church’s reconstruction.

Photo probably taken by Rabbi Michael Molho circa 1945.
© Thessaloniki Jewish Community Collection, Yad Izhak Ben-Zvi.
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Δια την καλλιτέραν λειτουργίαν του συσσιτίου είναι απα-
ραίτητον εν υπόστεγον δια να στεγάζωνται τα παιδάκια
του συσσιτίου διότι δεν είναι δυνατό να στεγασθώσι εις
κλειστόν χώρον και οίτων και τα χειμώνα και κατά το θέρον
η παροχή της τροφής γίνεται εν υπαίθρω και προφανής
είναι ο κίνδυνος κρυολογημάτων και τον χειμώνα και ηλιά-
σεως κατά το θέρος.

Για το προαναφερθέν περίπτερο ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος είχε
ήδη πάρει 30.000 τούβλα από το εβραϊκό νεκροταφείο. Ωστόσο,
χρειάζονταν ακόμη ξύλα και κεραμίδια. Η Διοικούσα Επιτροπή
ενέκρινε το αίτημα αυτό.29

Όταν το Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Αύ-
γουστο του 1943, «απευθύνθηκε στη Γερμανική Διοίκηση η
οποία ανταποκρίθηκε με προθυμία, και ύστερα από μερικές ημέ-
ρες, η πλατεία του Θεάτρου είχε στρωθεί με μάρμαρα που προ-
έρχονταν από το Εβραϊκό Νεκροταφείο.»30 (Εικ. 12) Στις 6
Νοεμβρίου 1943 πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός «διά την κα-
τεργασίαν και τοποθέτησιν επί του έμπροσθεν του εθνικού θεά-
τρου πεζοδρομίου 250 περίπου μέτρων τετραγωνικών πλακών
διαστάσεων 0,50Χ0,50 εκ μαρμάρων των τέως Ισραηλιτικών Νε-
κροταφείων.»31

Στο γειτονικό χριστιανικό νεκροταφείο της Αγίας Φωτεινής
χρησιμοποιήθηκαν επίσης υλικά από το κατεστραμμένο εβραϊκό
νεκροταφείο. Στις 15 Μαΐου 1943 ο δήμος αποφάσισε να τροπο-
ποιήσει τα σχέδια για το μικρό εκκλησάκι που χτιζόταν, έτσι ώστε
τα εσωτερικά του στοιχεία, το τέμπλο, η πλακόστρωση και οι
επενδύσεις των τοίχων να κατασκευασθούν «διά μαρμάρων των
κατεδαφιζομένων παλαιών Ισραηλιτικών Νεκροταφείων.»32 Στις
αρχές του 1944 ζητήθηκαν μάρμαρα, πέτρες και τούβλα «απα-
ραίτητων διά τα συνεχιζόμενα έργα του Νεκροταφείου τούτου
(περιτοίχισμα, κτίρια, προαύλια, κλπ).» Αυτή η διευθέτηση ήταν
επωφελής για τον δήμο από τη στιγμή που «καθ’όσον η Υπηρε-
σία Νεκροταφείων φρονεί ότι ο δήμος θέλει επωφεληθεί αρκετά
ποσά εκ της αξίας των χρησίμων και απαραίτητων τούτων υλι-
κών, επιβαρυνόμενος μόνον με την μεταφοράν και την επεξερ-
γασίαν των μαρμάρων και των άλλων υλικών.»

Σύμφωνα με τη μελέτη του Βασίλη Ριτζαλέου δεκαεπτά
από τις συνολικά εβδομήντα ενορίες της Θεσσαλονίκης (μεταξύ
αυτών και του Αγίου Δημητρίου) κατέθεσαν ανάλογα αιτήματα
από τις 16 Ιανουαρίου του 1943 –δηλαδή δύο μήνες πριν από
την έναρξη των εκτοπισμών– μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 1943. Οι
λόγοι που παρουσιάστηκαν ποικίλουν από την «ανάγκη επέκτα-

For the better operation of the soup kitchen a pavilion is
required to house the small children using the soup
kitchen because it is not possible to house them in a closed
space and because both in the winter and in the summer
the food is distributed outdoors and the danger of catch-
ing a cold in the winter and of sunstroke in the summer is
obvious.

For the said pavilion they had already received 30,000
bricks from the Jewish cemetery. However, they still needed
wood and tiles. The municipal council approved this request.29

When the State Theater of Thessaloniki was established in
August 1943, “the director of the Theater addressed the German
administration, which responded willingly, and after a few days
the Theater Square was laid with marble originating from the
Jewish cemetery.”30 (Fig. 12) On November 6, 1943, a tender was
held “for the processing and laying of the sidewalk in front of the
National Theater [utilizing] 250 square meters of plaques meas-
uring fifty by fifty centimeters from marble of the ex-Jewish
cemeteries.”31

The nearby Christian cemetery of Agia Fotini also used ma-
terials from the destroyed Jewish cemetery. On May 15, 1943, the
municipality decided to modify the plans of the small chapel that
was being built, so that its interior elements, the iconostasis, the
floor and the wall claddings be constructed “with marble from
the old Jewish cemeteries being demolished.”32 At the beginning
of 1944, it requested marble, stones, and bricks “necessary for
the continuing work on this cemetery (fence, buildings, court-
yards, etc.).” This arrangement was beneficial for the municipality
since “the cemeteries service believes that the Municipality is
going to profit several-fold from the value of these useful and
necessary materials, charged only with the transport and pro-
cessing of the marble and the other materials.”

Similar requests also came from churches. Vassilis Ritzaleos
counted seventeen such requests out of seventy churches in
Thessaloniki, from January 16, 1943 –two months before the
start of the deportations– to October 18, 1943. The reasons of-
fered vary from the “need to expand the church” to “future
paving.”33 Some churches may have made their demands directly
to the German city authorities. That seems to be the case with
the Church of Kimisseos Theotokou (Dormition of Mary) in the
Saranta Ekklisies Quarter, which bordered the cemetery area. The
request of the head of the Church Council of September 20,

11. Ο διευθυντής της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (ΙΚΘ) Μπαρούχ Σιμπή
υποδεικνύει μια ρωμαϊκή ταφική στήλη με εβραϊκή επιγραφή

στον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου Ναχούμ Γκόλντμαν,
στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα), τέλη δεκαετίας 1950.

Πέμπτος από αριστερά είναι ο Προέδρος της ΙΚΘ Μάριος Μιχαέλ.
© Αρχείο Λεόν Σαλτιέλ.

The director of the Jewish Community of Thessaloniki Baruch Schibi
shows a Roman funerary stele with a Hebrew inscription

to the President of the World Jewish Congress Nahum Goldmann,
at the courtyard of the Saint George Church (Rotunda), late 1950s.

Fifth from the left is the President
of the Jewish Community of Thessaloniki Mario Michaél. © Archive of Leon Saltiel.



14 Σ Τ Ο  Π Ε Ρ Ι Θ Ω Ρ Ι Ο  Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ :  Η  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  Τ Η Σ  Κ Α Τ Ο Χ Η Σ ( 1 9 4 1 - 1 9 4 4 )  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο  Τ Η  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  Β Υ Ρ Ω Ν Α  Μ Η Τ Ο Υ



15O N  T H E  M A R G I N S  O F  W A R :  T H E S S A L O N I K I  U N D E R  T H E  G E R M A N  O C C U P A T I O N  ( 1 9 4 1 - 1 9 4 4 )  T H R O U G H  T H E  P H O T O G R A P H I C  C O L L E C T I O N  O F  B Y R O N  M E T O S

σης του ναού» έως «μελλοντική πλακόστρωση.»33 Μερικές εκ-
κλησίες ίσως διατύπωσαν τα αιτήματά τους απευθείας στις γερ-
μανικές αρχές της πόλης. Αυτό φαίνεται να ισχύει στην
περίπτωση του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στη συνοικία των
Σαράντα Εκκλησιών, η οποία συνόρευε με την περιοχή του νε-
κροταφείου. Το αίτημα του επικεφαλής του συμβουλίου του
ναού της 20ης Σεπτεμβρίου 1943 για εξακόσια τετραγωνικά
μέτρα μαρμάρου για το πάτωμα της εκκλησίας εγκρίθηκε από το
γραφείο του Γερμανού δημάρχου της Θεσσαλονίκης, Dr Bless-
ing34 στις 1 Οκτωβρίου 1943.35

Μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή ακολούθησε τo αναπάντητo
αίτημα του Ιουλίου του 1943 προς τον Γενικό Διοικητή για 20.000
τούβλα από το εβραϊκό νεκροταφείο από τον Ναό του Αγίου Δη-
μητρίου, που χτίστηκε πάνω από τον τάφο του πολιούχου της
Θεσσαλονίκης. Στις 18 Σεπτεμβρίου 1943 οι υπεύθυνοι του ναού
έγραψαν στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ζητώντας του να πα-
ρέμβει και πρόσθεσαν ένα αίτημα για επιπλέον πεντακόσιες μαρ-
μάρινες πλάκες «άτινα θα χρησιμεύσουν κατά την μελλοντικήν
ανοικοδόμησιν του Ιερού Ναού.» Ο βοηθός του μητροπολίτη,
Επίσκοπος Ολύμπου, Καλλίνικος, διαβίβασε την αίτηση στις 20
Οκτωβρίου του 1943, «προς ικανοποίησιν του ως άνω αιτήμα-
τος.»36 Το Τμήμα Δημοσίων Έργων διαβίβασε το αίτημα προς τις
γερμανικές αρχές στις 5 Νοεμβρίου για να λάβει όμως αρνητική
απάντηση.

Λόγω του τεράστιου μεγέθους και του αριθμού των τάφων
του νεκροταφείου, καθώς και των περιορισμένων διαθέσιμων
μέσων εκείνης της περιόδου, η καταστροφή του νεκροταφείου
δεν ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά συνεχί-
στηκε και μετά την απελευθέρωση. (Εικ. 13) Στην πραγματικό-
τητα, το μεγαλύτερο μέρος της εκσκαφής πραγματοποιήθηκε
μεταπολεμικά κατά τη διάρκεια της ανέγερσης των νέων κτηρίων
του Πανεπιστημίου. (Εικ. 14) Το σκαμμένο χώμα από το παλιό νε-
κροταφείο χρησιμοποιήθηκε για την επιχωμάτωση και επέκταση
της Νέας Παραλίας της Θεσσαλονίκης. Η εβραϊκή κοινότητα μά-
ταια παραπονέθηκε, υποστηρίζοντας ότι η γη περιείχε τα λεί-
ψανα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που είχαν θαφτεί στην
περιοχή αυτή.37 Ένας κεντρικός δρόμος της πόλης στρώθηκε με
εβραϊκές επιτύμβιες στήλες.38 Τα αιτήματα της εβραϊκής κοινό-
τητας καθώς και ξένων εβραϊκών οργανώσεων για το θέμα αυτό
στις ελληνικές αρχές έφεραν περιορισμένα αποτελέσματα.39 Τα
οστά ενός εβραϊκού τάφου που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια
εργασιών εκσκαφής το 1963 ρίχτηκαν από τους εργάτες σε πα-
ρακείμενο χαντάκι.40

Πουθενά δεν βρίσκουμε οποιονδήποτε ηθικό ενδοιασμό
κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης βεβήλωσης. Τον Ιούλιο του
1946 επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη μια εβραϊκή αντιπροσωπεία.
Μέλος της ήταν ο καθηγητής Εβραϊκών Σπουδών στο Πανεπι-

1943, for 600 square meters of marble for the floor of the church
was approved by the office of the German Mayor of Thessaloniki,
Dr. Blessing,34 on October 1, 1943.35

An interesting exchange followed the unanswered July
1943 request to the Governor General by St. Demetrius Church,
built over the grave of the patron saint of Thessaloniki, for 20,000
bricks from the Jewish cemetery. On September 18, 1943, they
wrote to the Metropolitan of Thessaloniki asking him to inter-
vene and added a request for an additional 500 marble stones,
“which are going to be useful during the future reconstruction
of the church.” The Metropolitan’s assistant, Bishop of Olympus
Kallinikos, forwarded the request on October 20, 1943, request-
ing the “satisfaction of the above request.”36 The public works di-
vision forwarded the request to the German authorities on
November 5, only to receive a negative response.

Due to its vast size and number of graves as well as limited
means at the time, the destruction of the cemetery was not com-
pleted during the war and it continued after liberation. (Fig. 13)
In fact, most of the heavy digging took place after the war, as the
new University buildings were being constructed. (Fig. 14) The
land dug from the old cemetery area was used for the enlarge-
ment of the sea front of Thessaloniki. The Jewish community
complained –to no avail– arguing that the land contained the
physical remains of the Jews of Thessaloniki buried in this area.37

A central street in the city was paved with Jewish tombstones.38

13. Κείμενο στην πίσω όψη:
«Από περίπατον του Γυμνασίου μας εις τα εβραϊκά μνήματα,

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 1949, μετά του καθηγητού μας κ. Α. Καφρίτσα.»
©Aρχείο Νέστορος Καββαδά.
The back of the photo reads:

“From a walk of our high-school to the Jewish graves, Friday 18 February 1949,
with our professor A. Kafritsa.” ©Archive of Nestor Kavadas.

12. Μάρμαρα από το παλαιό εβραϊκό νεκροταφείο στην είσοδο του Κρατικού Θέα-
τρου Βορείου Ελλάδος (Βασιλικό Θέατρο),
απέναντι από τον Λευκό Πύργο, όπως μπορεί να τα δει κανείς σήμερα. ©Λεόν Σαλτιέλ.
Marbles from the old Jewish cemetery at the entrance of the State Theater of North-
ern Greece, in front of the White Tower, as it can be seen today. ©Leon Saltiel.
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στήμιο της Οξφόρδης, Cecil Roth, ο οποίος «είδε στο νεκροτα-
φείο καροτσάκια με τα οποία μεταφέρονταν εβραϊκές επιτύμβιες
στήλες υπό τις οδηγίες του Διευθυντή Αρχαιοτήτων»41 και επι-
σκέφθηκε τον Ναό του Αγίου Δημητρίου για να επιβεβαιώσει ότι
τα έργα αποκατάστασης γίνονταν με τη χρήση των εν λόγω επι-
τύμβιων στηλών. Τα μέλη της αντιπροσωπείας ήρθαν σε επαφή
με τον Στυλιανό Πελεκανίδη, έφορο της αρχαιολογικής υπηρε-
σίας για τη Βόρεια Ελλάδα και κατ’εξοχήν αρμόδιο για την ανα-
στήλωση του ναού. Ο ίδιος διέκρινε μόνο τις ιερές και θετικές
πλευρές των πράξεών του: η χρησιμοποίηση του μαρμάρου «για
μία τέτοια ιερή εργασία όπως η ανακατασκευή του Ναού του
Αγίου Δημητρίου» ήταν ακόμα και θετική ενέργεια, ειδικά όταν
διαπίστωνε κανείς ότι «οι πλάκες του εβραϊκού νεκροταφείου
είχαν ... χρησιμοποιηθεί για κάθε σκοπό, ακόμα και για πεζοδρό-
μια και τουαλέτες.» Μάλιστα κατηγόρησε τους Εβραίους γιατί
πριν από τους εκτοπισμούς δεν υπέδειξαν στην Αρχαιολογική
Υπηρεσία τις επιτύμβιες στήλες με ιστορική αξία και διατύπωσε
επιπλέον νομικίστικες δικαιολογίες υποστηρίζοντας ότι η
εβραϊκή κοινότητα δεν διέθετε τίτλους ιδιοκτησίας.42 Σύμφωνα
με άλλη πηγή, ο Πελεκανίδης εξέφρασε έκπληξη για τις εβραϊκές
διαμαρτυρίες αναφορικά με τη χρήση πλακών σε εκκλησία. Ισχυ-
ρίστηκε ότι ορισμένες από τις πλάκες, αυτές με ελληνικές και ρω-
μαϊκές επιγραφές, αρχικά είχαν κλαπεί από χριστιανικούς
τάφους,»43 παρά το γεγονός ότι αυτές αποτελούσαν ένα πολύ
μικρό ποσοστό σε σχέση με το συνολικό αριθμό των επιτύμβιων
στηλών.

Οι κύριοι πρωταγωνιστές

Ο Γιακοέλ γράφει ότι «λόγοι ικανοποιήσεως πολυχρονίου
αιτήματος της κοινής χριστιανικής γνώμης, ήγαγον τους Γερμα-
νούς εις ανάμιξιν επί του μη στρατιωτικού τούτου, αλλά καθαρώς
πολιτικού ζητήματος.»44 Πράγματι, «η ταχύτητα και η αποφασι-
στικότητα που επιδείχθηκαν κατά την καταστροφή της τεράστιας
έκτασης του εβραϊκού νεκροταφείου (350 στρέμματα), το ότι τα
οστά αφέθηκαν στο έδαφος, κι ακόμα η οριστική εξάλειψη κάθε
ίχνους της ύπαρξής του από τη σύγχρονη μνήμη,»45 καθώς και η
τύχη των υλικών του, όλα δείχνουν προς μία κατεύθυνση. Και
στην περίπτωση αυτή δεν υπήρξαν επίσημες αντιδράσεις για
αυτή την πράξη ιεροσυλίας, όπως συνέβη και με τη σιωπή κατά
τη διάρκεια των γεγονότων του «Μαύρου Σαββάτου» στην πλα-
τεία Ελευθερίας.

Έλληνες υψηλοί αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια της γερ-
μανικής κατοχής δήλωσαν ανοιχτά ότι η επιθυμία του κόσμου
ήταν να μετακινηθεί το νεκροταφείο σε άλλη θέση. Ο υποστρά-
τηγος Χρυσοχόου καταθέτοντας ως μάρτυρας υπεράσπισης στη
δίκη του Μέρτεν το 1959 είπε: «Ήτο γενικόν αίτημα των χριστια-
νών της Θεσσαλονίκης να φύγη από το κέντρο της πόλεως το νε-
κροταφείον και να πάη μακρυά και τούτο διότι ήτο δίπλα πλέον
σε σπίτια.»46

The Jewish community as well as foreign Jewish organizations
made requests on this topic to the Greek authorities, with limited
success.39 The bones of a Jewish grave that were discovered dur-
ing excavation works in 1963 were thrown by the workers in a
nearby ditch.40

Nowhere do we find any moral considerations during this
act. In July 1946, a Jewish delegation to Thessaloniki, which in-
cluded Dr Cecil Roth, Reader of Jewish Studies at Oxford Univer-
sity, “saw carts in the cemetery removing Hebrew tombstones,
on the instructions of the Director of Antiquities for the
province”41 and visited the church of St. Demetrius to witness the
reparation works with the use of the said tombstones. They con-
tacted Stylianos Pelekanidis, the Curator of Byzantine Antiquities
for northern Greece and the main person responsible for the
church’s restoration. He only saw the holy and positive sides of
his actions: The utilization of the marble “for such a holy piece of
work as the reconstruction of the St. Demetrius Church” was even
a positive action when considering that “the stones of the Jewish
cemetery had been… used for all sorts of purposes, even for
pavements and toilets.” He also blamed the Jews for not indicat-
ing to his service the tombstones of historical value prior to the
deportations and offered additional legalistic excuses, arguing
that the Jewish community had no property deeds.42 According
to another report, Pelekanidis “expressed amazement at Jewish
protests against the use of the stones in a church. He claimed
that some of the stones, those with Greek and Roman inscrip-
tions, had originally been stolen from Christian graves,”43 al-
though these constituted a very small percentage compared to
the total number of tombstones.

The Main Actors

Yacoel writes that “the satisfaction of a years-long demand
of Christian public opinion led the Germans to get involved in
this non-military, purely political issue.”44 Indeed, “the rapidity
and purposefulness with which the vast 350,000-square meter
Jewish cemetery was destroyed, the fact that its bones were left
in the ground, and that all traces of its existence are lost to con-
temporary memory”45 as well as the fate of its tombstones, all
point in one direction. There were also no official reactions to this
act of sacrilege, similar to the silence during the Liberty Square
events.

Senior Greek leaders at the time of the German occupation
openly stated that the wish of the people was to move the ceme-
tery to another location. General Chrysochoou, testifying as a de-
fense witness at Merten’s trial in 1959, said, “It was a general
request from the Christians of Thessaloniki for the cemetery to
leave the city center and be moved further away because it was
now next to houses.”46

Merten told the assembled Jewish community elders dur-
ing their second meeting in the basement of the soup kitchen,
“Many here are your enemies and they repeatedly lobby the Ger-
man military administration for the destruction of the cemeteries
and for the implementation of antisemitic measures.”47

General Chrysochoou went further and testified during
Merten’s trial that “the destruction of the cemetery was cele-
brated as a huge benefit,” causing the reporting journalist to add
that this phrase stirred “emotions among the audience.”48 Yacoel
provided similar information. “Besides, it became known that
Christian representatives visited the German military com-

14. Μια εβραϊκή ταφόπλακα, διακοσμημένη με γκράφιτι, στο πλάι του Αστεροσκο-
πείου του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης,
χτισμένο στον χώρο του κατεστραμμένου εβραϊκού νεκροταφείου, Νοέμβριος 2016.
© Λεόν Σαλτιέλ.
A Jewish tombstone, filled with graffiti, lying next to the Astronomy Observatory of
the University of Thessaloniki,
built on the site of the destroyed Jewish cemetery, November 2016. ©Leon Saltiel. 
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Ο Μέρτεν είχε πει στους πρεσβύτερους της εβραϊκής κοι-
νότητας κατά τη δεύτερη συνάντησή τους στο υπόγειο της αί-
θουσας συσσιτίων: «Πολλοί εδώ είναι οι εχθροί σας και
επανειλημμένως επεμβαίνουν πλησίον της Γερμανικής Στρατιω-
τικής Διοικήσεως διά την καταστροφήν των νεκροταφείων και
διά την εφαρμογήν ανθεβραϊκών μέτρων.»47

Ο υποστράτηγος Χρυσοχόου προχώρησε περαιτέρω κατα-
θέτοντας κατά τη διάρκεια της δίκης Μέρτεν ότι «η καταστροφή
του νεκροταφείου εορτάσθη ως μέγα ευεργέτημα»», κάνοντας
τον δημοσιογράφο να προσθέσει ότι η φράση αυτή προκάλεσε
αίσθηση στο ακροατήριο.48 O Γιακοέλ παρέχει παρόμοιες πλη-
ροφορίες: «Άλλως τε εγνώσθη ότι και χριστιανικαί αντιπροσω-
πείαι επεσκέφθησαν τον Γερμανόν στρατιωτικόν διοικητήν διά
να ευχαριστήσουν εκ μέρους του ελληνικού πληθυσμού της πό-
λεως διά την οριστικήν λύσιν του ζητήματος τούτου.»49 Εξάλλου,
απαντώντας στην ερώτηση του προεδρεύοντος δικαστή, «ημπο-
ρείτε τώρα να μας πήτε ποιος το ανέσκαψε και επούλησε τα μάρ-
μαρά του;» ο Χρυσοχόου δήλωσε: «Ελέχθη ότι αυτό που θέλαμε
να κάνουμε το εκάναμε διά του Μέρτεν.»50

Όταν ο εισαγγελέας πίεσε τον Μέρτεν, αυτός απάντησε
«τραχέως»: «Το νεκροταφείον το κατέστρεψαν οι Έλληνες διά δύο
λόγους: Για να απαλλαγούν από αυτό, γιατί ήταν μέσα στα σπίτια
τους και για να πάρουν τα [χρυσά] δόντια των νεκρών.»51

Το πρόσωπο στην ελληνική διοίκηση που ήταν υπεύθυνο
για την καταστροφή του νεκροταφείου ήταν ο μηχανικός της Γε-
νικής Διοικήσεως Μακεδονίας Αθανάσιος Μπρόικος. Ο Μόλχο
κατέδειξε ότι «ο μηχανικός του δήμου Π.» ήταν «κυρίως υποκι-
νητής του βανδαλισμού τούτου.»52 Υπό κανονικές συνθήκες, μια
τέτοια θέση είναι απλώς γραφειοκρατική και πολύ λίγοι άνθρω-
ποι μπορούν να κατονομάσουν έναν τέτοιο υπάλληλο. Ωστόσο,
ο Μπρόικος δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο ίδιος ήταν πολύ
καλά δικτυωμένος με την ηγεσία της πόλης.

Γεννημένος γύρω στα 1900 ο Μπρόικος σπούδασε πολιτι-
κός μηχανικός στην Ελβετία και έκανε το διδακτορικό του στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ιτα-
λία του Μουσολίνι το 1939, έναν χρόνο πριν από την ιταλική επί-
θεση κατά της Ελλάδας. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου
μεταξύ των ετών 1940 και 1945 υπηρέτησε ως μηχανικός δημο-
σίων έργων υπό τον Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, υπεύθυνος, με-
ταξύ άλλων «17 εκσκαφέων.»53

Ο Μπρόικος ήταν αυτός που κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίασης στο δημαρχείο στις 3 Δεκέμβρη υπό την προεδρία του
Bοhlke αντιτάχθηκε ανοιχτά στο αίτημα του Κόρετς για αναβολή
της κατεδάφισης του νεκροταφείου λόγω του χειμώνα. Ο
Εβραίος συμμετέχων που αφηγήθηκε τη συζήτηση στον Γιακοέλ
αναφέρθηκε στην εχθρική και αντιβρετανική στάση του Μπρόι-
κου.54 Από αυτό μπορούμε επίσης να σταχυολογήσουμε στοιχεία
για τις ιδεολογικές τάσεις του.

Ένα παράδειγμα της θέσης του Μπρόικου στην κοινωνία
της Θεσσαλονίκης εκείνης της εποχής είναι η συμμετοχή του στο
διοικητικό συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου της Θεσσαλονίκης.
Κατά τους πρώτους μήνες του 1943, εν μέσω φόβων ότι οι Βούλ-
γαροι προσπαθούσαν για λόγους προπαγάνδας να φέρουν μια
θεατρική ομάδα στη Θεσσαλονίκη, ο Μητροπολίτης Γεννάδιος
και ο Γενικός Διοικητής Σιμωνίδης ανέλαβαν την πρωτοβουλία
για τη δημιουργία ενός ελληνικού θεάτρου. Το πρώτο διοικητικό
συμβούλιο του θεάτρου αποτελούνταν από τον Μπρόικο μαζί με
τους Στίλπωνα Κυριακίδη, Αλέξανδρο Λέτσα, Ιωάννη Βασδρα-
βέλη και Δημήτριο Πάνου.55 Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν
τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών56 και
μέρος της ελληνικής ελίτ της πόλης.

mander to thank him on behalf of the city’s Greek population for
the definitive solution of this issue.”49 Furthermore, in reply to the
presiding judge’s question, “Could you now tell us who dug it up
and sold its marbles?” Chrysochoou stated, “It was said that what
we wanted to do we did through Merten.”50

When pushed by the prosecutor, Merten, in a “coarse man-
ner,” stated, “The cemetery was destroyed by the Greeks for two
reasons: To get rid of it, because it was next to their houses and
to take the [gold] teeth of the dead.”51

The person in the Greek administration who was in charge
of the destruction of the cemetery was Chief Engineer Athanas-
sios Broikos, working under Macedonia’s Governor General.
Molho pointed to “City Engineer P.” as the “main instigator of this
vandalism.” 52 Under normal circumstances, such a position is
plainly bureaucratic and very few people could name such an of-
ficial. However, Broikos was not just any random person; rather,
he was very well connected with the city leadership.

Born around 1900, Broikos studied civil engineering in
Switzerland and did his PhD at the University of Thessaloniki. He
continued his studies in Mussolini’s Italy in 1939, a year before
the Italian attack against Greece. He returned to Thessaloniki
where, between 1940 and 1945, he served as a public works en-
gineer with the Governor General of Macedonia, in charge of,
inter alia, “17 excavators.”53

It was Broikos who openly opposed Koretz’s request for a
postponement of the demolition of the cemetery due to the win-
ter, during the city hall meeting of December 3 chaired by
Bohlke. The Jewish participant who related the discussion to Ya-
coel passed on Broikos’ hostile stance and anti-British attitude.54

From this, we can also glean hints about his ideological leanings.
An example of Broikos’ standing in the Thessaloniki society

of the time is his participation on the board of the State Theater
of Thessaloniki. In the first months of 1943, amid fears that the
Bulgarians were trying to bring a theatrical group to Thessaloniki
for propaganda reasons, Metropolitan Gennadios and Governor
General Simonidis took the initiative to establish a Greek theater.
The first board of the theater consisted of Broikos, together with
Stilpon Kyriakidis, Alexandros Letsas, Ioannis Vasdravelis, and
Dimitrios Panou.55 Most of them were the founding leaders of
the Society for Macedonian Studies,56 and part of the city’s Greek
elite.
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Συμπεράσματα

Οι Hesse και Laqueur συμπεραίνουν ότι:

Η ιστορία της διαγραφής του εβραϊκού νεκροταφείου από
το τοπίο της σύγχρονης Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται από
τη χρονική σύμπτωση τριών αφηγήσεων: του Ολοκαυτώ-
ματος, του εκσυγχρονισμού και της συνακόλουθης απομά-
κρυνσης των χώρων των νεκρών από τους ζώντες, και
τέλος της ελληνικής εθνικής ενοποίησης. Πουθενά αλλού,
σε καμία άλλη μεγάλη πόλη, οι αναγκαιότητες του εκσυγ-
χρονισμού και της διαμόρφωσης του έθνους δεν συνέπε-
σαν σε τέτοιο βαθμό με τις κρίσιμες συμπληγάδες της
Κατοχής και της γενοκτονίας.57

Η χρονική στιγμή που συντελέστηκε η καταστροφή του
εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης, τρεις μήνες πριν από
τους εκτοπισμούς των Εβραίων, χρησιμεύει ως μια μοναδική ευ-
καιρία για να εξετάσει κανείς την κατάσταση της εβραϊκής κοι-
νότητας σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, οι κύριοι υποκινητές είναι οι γερ-
μανικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, με τη συμβολή των ντόπιων Ελ-
λήνων Χριστιανών, εναντίον των ντόπιων Εβραίων, χωρίς
οποιαδήποτε οδηγία ή εμπλοκή από το Βερολίνο. Κατά συνέπεια,
παρά το γεγονός ότι δεν σχετίζονται με την «Τελική Λύση,» οι συ-
ζητήσεις σχετικά με την τύχη του νεκροταφείου λειτούργησαν
ως γέφυρα μεταξύ αυτών των δύο περιόδων και βοήθησαν ώστε
να προετοιμαστεί το έδαφος για αυτό που επρόκειτο να ακολου-
θήσει.

Καθώς τα αντισημιτικά μέτρα πολλαπλασιάζονταν και εν-
τατικοποιούνταν, οι Εβραίοι αισθάνθηκαν ως ένα ξεχωριστό
στοιχείο στην πόλη, πιο απομονωμένο από ποτέ, τα δεινά του
οποίου δεν αφορούσαν την ελληνική χριστιανική πλειοψηφία.58

Ποτέ πριν στην ιστορία της πόλης δεν είχαν αισθανθεί τόσο με-
γάλη πίεση, αβεβαιότητα και εχθρότητα. Η καταστροφή του νε-
κροταφείου τούς έκανε να συνειδητοποιήσουν ότι είχαν λίγους
φίλους που θα μπορούσαν να σταθούν στο πλευρό τους.

Η παρουσία των Γερμανών επιτάχυνε τις εξελίξεις που είχαν
δρομολογηθεί πριν από δεκαετίες, αλλά παρέμεναν κρυμμένες
μόλις κάτω από την επιφάνεια. Οι Γερμανοί αποτέλεσαν τους κι-
νητήριους μοχλούς, τους καταλύτες. Είναι σαφές ότι απαντούσαν
σε ένα τοπικό αίτημα, πρόθυμοι να ικανοποιήσουν ορισμένες
επιθυμίες του τοπικού ελληνικού χριστιανικού πληθυσμού και
των ηγετών του και ανέλαβαν οι ίδιοι να επιβλέψουν το σχέδιο
για την καταστροφή του νεκροταφείου. Είχαν τον κύριο ρόλο σε
όλα τα γεγονότα εκδίδοντας τις διαταγές, προεδρεύοντας στις
συνεδριάσεις και ρυθμίζοντας ακόμη και την κατανομή των επι-
τύμβιων στηλών.

Αν και μόλις λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη, ο Μέρτεν συ-
νειδητοποίησε γρήγορα ότι το νεκροταφείο ήταν ένα σημείο τρι-
βής μεταξύ των ελληνικών αρχών και της εβραϊκής κοινότητας.
Παρόλο που ήταν σχετικά νέος, ο Μέρτεν ήταν φιλόδοξος, κοι-
νωνικός και δημοφιλής στους επιφανείς κύκλους της κοινωνικής
ζωής της πόλης. Η απόφασή του να προσθέσει το νεκροταφείο
στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Εβραίων ερ-
γατών από την καταναγκαστική εργασία πρέπει να προέρχεται
από αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Ο Μέρτεν προσπάθησε να ευχα-
ριστήσει τους συνομιλητές του με ένα θέμα που σήμαινε λίγα για
αυτόν, αλλά πολλά για εκείνους.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν υπήρξαν επίση-
μες αντιδράσεις από τις ελληνικές αρχές ή τον χριστιανικό πλη-

Conclusion

Hesse and Laqueur concluded,

The story of the destruction of the Jewish cemetery from
the landscape of modern Thessaloniki lies…in the tempo-
ral convergence of three narratives: that of the Holocaust;
that of modernization and a shift in the places of the dead
away from the living; and finally, that of Greek national in-
tegration. Nowhere else, in no other great city, did the im-
peratives of modernity and of nation-building telescope
so decisively with the crisis of occupation and genocide.57

The timing of the destruction of the Jewish cemetery of
Thessaloniki, three months before the deportations, serves as a
unique case study to examine the status of the Jewish commu-
nity at this crucial historical juncture. During this time, the main
initiators were the resident Germans, with the contribution of
local Greek Christians, against the local Jews, without any instruc-
tions or involvement from Berlin. Consequently, and although
unrelated to the “Final Solution,” the deliberations on the fate of
the cemetery served as a bridge between these two periods and
helped prepare the ground for what was to come next.

As the antisemitic measures were multiplying and intensi-
fying, the Jews felt as a separate element in the city, more iso-
lated than ever before, whose plight did not concern the Greek
Christian majority.58 Never before in the city’s history had they
felt so much pressure, uncertainty, and hostility. The destruction
of the cemetery made them realize that they had few friends to
side with them.

The presence of the Germans accelerated developments
that had been in motion for decades but hidden just below the
surface. They were the enablers, the catalysts. It is clear that they
were responding to a local demand, willing to accommodate cer-
tain wishes of the local Greek Christian population and its lead-
ers, and they took it upon themselves to oversee the cemetery
project. They had the main role in all of the events, issuing the
orders, chairing the meetings and even regulating the allocation
of tombstones.

Although just a few months in Thessaloniki, Merten quickly
realized that the cemetery was a “wedge issue” between the
Greek authorities and the Jewish community. Only in his early
thirties, he was ambitious, sociable, and popular in the promi-
nent circles of the city’s social life. His decision to bring the ceme-
tery into the negotiations must have come from these
interactions. Merten tried to please his interlocutors with an issue
that meant little to him but much to them.

During this time, there were no official reactions from the
Greek authorities or the Christian population, either for the Lib-
erty Square events, the forced labor or the destruction of the
cemetery. In a certain way, the extensive use of the tombstones
of the destroyed cemetery by all sectors of Thessaloniki’s society,
including the Church, gave this action a sense of legality and in-
vited every ordinary citizen to participate. Parts of the cemetery
were already in ruins when the plunder of Jewish properties
started, days before the deportations began. The role of the city’s
Greek Christian elite during this period is crucial: in their realpoli-
tik view of the situation, they realized that the Germans were
their best bet to safeguard and promote what they considered
their priorities at the time. Helping the Jews was not at the top
of the list.
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θυσμό, ούτε για τα γεγονότα στην Πλατεία Ελευθερίας αλλά ούτε
και για την καταναγκαστική εργασία ή την καταστροφή του νε-
κροταφείου. Κατά κάποιο τρόπο, η εκτεταμένη χρήση των επι-
τύμβιων στηλών του κατεστραμμένου νεκροταφείου από όλους
τους φορείς της Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένης και της
Εκκλησίας, έδωσε σε αυτή την ενέργεια μια αίσθηση νομιμότητας
και προσκάλεσε κάθε απλό πολίτη να συμμετάσχει. Τμήματα του
νεκροταφείου ήταν ήδη κατεστραμμένα, όταν άρχισε η λεηλασία
των εβραϊκών περιουσιών λίγες ημέρες πριν να ξεκινήσουν οι
απελάσεις. Ο ρόλος της ελληνικής χριστιανικής ελίτ της πόλης
κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου υπήρξε κρίσιμος: στη
δική τους ρεαλιστική θεώρηση της κατάστασης συνειδητοποί-
ησαν ότι οι Γερμανοί ήταν το καλύτερο στοίχημά τους για τη δια-
φύλαξη και την προώθηση όσων θεωρούσαν προτεραιότητες
την εποχή εκείνη. Η βοήθεια προς τους Εβραίους δεν ήταν στην
κορυφή της λίστας.

Δύο μήνες πριν να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη οι άνδρες
του Άιχμαν (Eichmann), Dieter Wisliceny και Alois Brunner, με
στόχο να εκτελέσουν τη λεγόμενη «Τελική Λύση,» οι Εβραίοι της
πόλης είδαν το ιστορικό νεκροταφείο τους να καταστρέφεται
από την ευθυγράμμιση συμφερόντων και ιδεολογίας και μια απο-
προσανατολισμένη ηθική πυξίδα. Οι Εβραίοι έχασαν τη σύνδεση
με τις ρίζες τους, όταν και οι ίδιοι επρόκειτο να ξεριζωθούν.
Ήρθαν αντιμέτωποι με την αμέλεια και αδιαφορία και –ακόμη
χειρότερα– την εχθρότητα των αρχών, των ίδιων των ανθρώπων
που θα έπρεπε να τους είχαν προστατεύσει κατά τις δύσκολες
εκείνες στιγμές. Και όπως ξέρουμε σήμερα, η μοίρα τους είχε ήδη
καθοριστεί.

Two months before Eichmann’s men, Dieter Wisliceny and
Alois Brunner, arrived in Thessaloniki to execute the so-called
“Final Solution,” the city’s Jews saw their historic cemetery de-
stroyed by an alignment of interests and ideology and a disori-
ented moral compass. The Jews lost their connections to their
roots as they themselves were about to be uprooted. They were
met with neglect, indifference, and –worse– hostility by the au-
thorities, the same people who should have protected them dur-
ing those difficult times. And as we now know, their fate had
already been sealed.
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