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Για τον βανδαλισμό του Μνημείου του Εβραϊκού Νεκροταφείου στο Α.Π.Θ. 
 

 

«Σε τόπο ιερό 

Πατάς σε ό,τι απέμεινε από τη μεγαλύτερη νεκρόπολη της Ανατολής 

Πατάς στον τόπο όπου θάβονταν για αιώνες οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης». 

Απόσπασμα από την επιγραφή του μνημείου. 

Τέσσερα χρόνια μετά από το βανδαλισμό του, τον Ιανουάριο του 2019, το Μνημείο του εβραϊκού 

νεκροταφείου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βεβηλώθηκε ξανά. Για μια ακόμη φορά η 

μνήμη των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, αλλά και η ιστορία και ο πολιτισμός ολόκληρης της πόλης, 

πλήττονται από τους νεοναζί κήρυκες του μίσους, οι οποίοι κινήθηκαν, όπως τους ταιριάζει, μέσα στη νύχτα 

για να πετύχουν τον σκοπό τους. Διάλεξαν οι ανώνυμοι ρατσιστές, ξενοφοβικοί και αντισημίτες για μία 

ακόμη φορά τον χώρο του Νεκροταφείου των Εβραίων συμπολιτών μας, το οποίο κατέστρεψαν με περισσό 

ζήλο οι Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών και ο διορισμένος τότε δήμαρχος. 

Ήδη, θεσμικοί φορείς της πόλης, πολιτικά κόμματα, κυβερνητικοί ιθύνοντες και Φοιτητικοί Σύλλογοι του 

ΑΠΘ καταδίκασαν το γεγονός. Επειδή όμως δεν αρκούν φραστικές καταδίκες, ο ΕΣΔΕΠ καλεί,  

— αφενός, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να προβεί «σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την άμεση διερεύνηση των συνθηκών του βανδαλισμού του συγκεκριμένου μνημείου», δεδομένης 

μάλιστα της μόνιμα και σε μικρή απόσταση (Πύλη του ΑΠΘ) σταθμευμένης αστυνομικής 

δύναμης, 

— και αφετέρου, τις Πρυτανικές Αρχές, άμεσα, να αποκαταστήσουν το Μνημείο και να μεριμνήσουν για 

τη συνεχή φύλαξή του, καθώς και για την αποτροπή ανάλογων βανδαλισμών και γενικότερα 

αποτρόπαιων πράξεων του κοινού εγκλήματος, από μόνιμη και επαρκή σε αριθμό πανεπιστημιακή 

δύναμη φύλαξης του ΑΠΘ. 

Τέλος, ο ΕΣΔΕΠ καλεί τα μέλη ΔΕΠ, τους φορείς του πανεπιστημιακού κινήματος, τις φοιτήτριες και τους 

φοιτητές, σε διαρκή αγωνιστική επαγρύπνηση εναντίον του φασισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.  

 

Για το ΔΣ 

Ο Αντιπρόεδρος      Ο Γραμματέας 

     Δημήτρης Ραπτάκης     Σωτήρης Σωτηρόπουλος 
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