
Ομιλία τησ Πρέςβεωσ του Κράτουσ του Ιςραήλ, κασ Ιρίτ Μπέν-

Άμπα, ςτην εκδήλωςη για την Παγκόςμια Ημέρα Μνήμησ του 

Ολοκαυτώματοσ (Θεςςαλονίκη, 29 Ιανουαρίου 2019) 

Κυρύα Περιφεριϊρχη, Ρϋνα Δούρου 
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εβαςμιότατε Μητροπολύτη κ. Χρυςόςτομε, εκπρόςωπε του 

Αρχιεπιςκόπου 
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Κυρύεσ και Κύριοι, 

Χτεσ ςτισ 27 Ιανουαρύου, ςηματοδοτόθηκε η επϋτειοσ τησ 

απελευθϋρωςησ του Αούςβιτσ πριν 74 χρόνια. Οι πύλεσ τησ 

κολϊςεωσ ϊνοιξαν εκεύνο το μεςημϋρι το 1945. Σο Αούςβιτσ, η 

βιομηχανύα θανϊτου, ϋχει γύνει το ςύμβολο του Ολοκαυτώματοσ, το 



ςύμβολο του κακού και τησ απόλυτησ βαρβαρότητασ, το 

χαμηλότερο ςημεύο ςτην ιςτορύα τησ ςύγχρονόσ ανθρωπότητασ.  Σο 

ςτρατόπεδο όταν ςκεπαςμϋνο με χιόνι, και οι λιγοςτού επιζώντεσ, 

ςκιϋσ ανθρώπων, περιπλανιότουςαν ςαν απεγνωςμϋνοι και 

πειναςμϋνοι, μη γνωρύζοντασ τι να κϊνουν.  Για τουσ Ναζύ όταν απλϊ 

αριθμού, τύποτε ϊλλο. 

Ο Πρύμο Λϋβι δόλωςε ότι ουδϋποτε δεν ταπεινώθηκε και 

εξαθλιώθηκε ξανϊ η ανθρώπινη ςυνεύδηςη όςο ςτα ναζιςτικϊ 

ςτρατόπεδα.  Οι ϊνθρωποι αυτού δαιμονοποιόθηκαν, αφαιρϋθηκε η 

ανθρώπινη υπόςταςη και η αξιοπρϋπειϊ τουσ και δολοφονόθηκαν 

βϊςει των παρανοώκών ςχεδύων των Ναζύ. Εξι εκατομμύρια ϊνδρεσ, 

γυναύκεσ, ηλικιωμϋνοι και βρϋφη χϊθηκαν ςε αυτό το ϋγκλημα, μόνο 

επειδό όταν Εβραύοι, μεταξύ των οπούων και ϋνα εκατομμύριο 

παιδιϊ.  Αυτϋσ οι θλιβερϋσ ςτατιςτικϋσ, που αναφϋρονται ςυχνϊ, δεν 

μπορούν να αποτυπώςουν πλόρωσ την καταςτροφό, την οϊ των 

Εβραύων. Σο Αούςβιτσ ϋγινε το ςύμβολο του Ολοκαυτώματοσ των 

Εβραύων.  

Σο μύςοσ εναντύον των Εβραύων ςτην Ευρώπη επύ γενιϋσ, ϋθεςε τα 

θεμϋλια των βαρβαροτότων που ςυντελϋςτηκαν ςε όλη την 

Ευρώπη, ςτα γκϋτο, ςτα χωριϊ όπου οι Εβραύοι ςφαγιϊςτηκαν από 

τουσ ντόπιουσ κατούκουσ, ςτουσ μαζικούσ τϊφουσ όπου 

δολοφονόθηκαν με αγριότητα οι Εβραύοι, ςτα ϊγρια πογκρόμ ςε 

όλη την όπειρο.  Οι Εβραύοι δολοφονόθηκαν από μια ιδεολογικό 



μηχανό που δεν όθελε να παραμεύνει ούτε ϋνασ Εβραύοσ ςτον κόςμο. 

Σο Αούςβιτσ ϋγινε το ςύμβολο του Ολοκαυτώματοσ του εβραώκού 

λαού.   

Θυμόμαςτε και δεν θα ληςμονόςουμε.  Χαραγμϋνοι ςτην μνόμη μασ 

εύναι όλοι εκεύνοι που ϊκουςαν τισ κραυγϋσ των ανθρώπων 

βαςανιςμϋνων μϋχρι θανϊτου και δεν ϋδωςαν χεύρα βοόθειασ.  

Εκεύνοι που γνωρύζαν ότι ςυντελεύται μια μαζικό δολοφονύα 

ανθρώπων, και ςιώπηςαν. Εκεύνοι που ενώ μπορούςαν να τουσ 

διαςώςουν, αποφϊςιςαν να γυρύςουν την πλϊτη τουσ ςτουσ 

ςυνανθρώπουσ τουσ. Θυμόμαςτε τουσ ςυνεργϊτεσ των Ναζύ, 

εκεύνουσ που επωφελόθηκαν δύνοντασ πληροφορύεσ για τα 

κρυςφόγετα εων Εβραύων, εκεύνουσ που πόραν τισ περιουςύεσ των 

Εβραύων, τα ςπύτια, μαγαζιϊ, τισ αποθόκεσ και τα ϋργα τϋχνησ των 

φύλων και γειτόνων τουσ. Αυτϋσ οι πρϊξεισ βρύςκονται βαθιϊ 

χαραγμϋνεσ ςτην ςυλλογικό μασ μνόμη. Σελικϊ η αλόθεια θα 

λϊμψει. Σα ιςτορικϊ γεγονότα δεν μπορούν να διαγραφούν και να 

αλλοιωθούν.  Οι αρνητϋσ του Ολοκαυτώματοσ δεν θα καταφϋρουν 

να διαςτρεβλώςουν τη μνόμη και οι ιςτορικού δεν θα ξαναγρϊψουν 

την ιςτορύα.  

     

Κυρύεσ και Κύριοι, 

Από τον Μϊρτιο μϋχρι τον Αύγουςτο του 1943, το μεγαλύτερο 

μϋροσ τησ Ιςραηλιτικόσ Κοινότητασ τησ Ελλϊδασ εκτοπύςτηκε ςτο 



Αούςβιτσ και μεταφϋρθηκε αμϋςωσ ςτουσ θαλϊμουσ αερύων.  Ένα 

πλούο περιςυνϋλεξε τουσ Εβραύουσ από τα Δωδεκϊννηςα ςτισ αρχϋσ 

του 1944, κϊνοντασ ςτϊςη ακόμα και ςτα πιο απομονωμϋνα νηςιϊ 

όπου ζούςε ακόμα και ϋνασ μόνο Εβραύοσ.  Καμύα ϊλλη Εβραώκό 

Κοινότητα ςτην Ευρώπη δεν εξοντώθηκε και ςβόςτηκε τόςο 

γρόγορα από την ιςτορύα τησ Ευρώπησ όςο εκεύνη τησ Ελλϊδασ.  Σο 

90% αυτόσ τησ ιςτορικόσ κοινότητασ, με ιςτορύα εκατοντϊδων 

χρόνων, που ςυνϋβαλε τόςο πολύ ςτην κουλτούρα και τον 

πολιτιςμό αυτόσ τησ θαυμϊςιασ χώρασ, χϊθηκε ςτα ςτρατόπεδα. 

Ελϊχιςτοι επϋςτρεψαν. Όταν οι Έλληνεσ Εβραύοι εξεγϋρθηκαν ςτα 

ςτρατόπεδα το 1944, ςτην πλϋον διϊςημη εξϋγερςη των 

ςόντερκομαντο, τραγουδούςαν τον εθνικό ύμνο.  Ήταν πιςτού 

πολύτεσ αυτόσ τησ θαυμϊςιασ χώρασ. Πολϋμηςαν ςτουσ πολϋμουσ 

απελευθϋρωςόσ τησ. Πϊντωσ ϋνιωθαν ότι όταν πρωτύςτωσ πολύτεσ 

τησ Ελλϊδασ, όπωσ και ςόμερα.   

 

Κύριεσ και Κύριοι, 

Η γενιϊ των αυτόπτων μαρτύρων χϊνεται γρόγορα. Η ϊρνηςη του 

Ολοκαυτώματοσ γύνεται δημοφιλόσ.  Ο αντιςημιτιςμόσ αναβιώνει 

ςτην Ευρώπη και πϋρα απ’ αυτόν.  Σο κόμμα AfD ςτην Γερμανύα, η 

Χρυςό Αυγό ςτην Ελλϊδα και το Κόμμα τησ Ελευθερύασ ςτην 

Αυςτρύα αντικατοπτρύζουν την πρόςφατη ιςτορύα μασ.  



Πρόςφατη δημοςκόπηςη που διερνόγηςε το CNN ςε διϊφορεσ 

ευρωπαώκϋσ χώρεσ εκτόσ Ελλϊδασ, ϋδειξε ότι 74 χρόνια μετϊ την 

οϊ, 1 ςτουσ 5 νϋουσ ςτη Γαλλύα μεταξύ των ηλικιών 18 εωσ 34 δεν 

εύχε ακούςει ποτϋ για το Ολοκαύτωμα.  την Αυςτρύα, την χώρα 

όπου γεννόθηκε ο Χύτλερ, το 12% των νϋων δεν ϋχει ακούςει ποτϋ 

την λϋξη Ολοκαύτωμα. Σο εν τϋταρτο των ερωτηθϋντων δόλωςαν 

ότι οι Εβραύοι ϋχουν υπερβολικό επιρροό ςτισ επιχειρόςεισ και ςτα 

οικονομικϊ. Αυτό η τϊςη ςοκϊρει.   

 

Σα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ παγκοςμύωσ βρύθουν από ρητορικό 

μύςουσ και δηλητηριώδη αντιςημιτιςμό.  Από την Αςύα μϋχρι την 

Λατινικό Αμερικό, το μύςοσ εναντύον των Εβραύων εύναι και πϊλι 

ανεξϋλεγκτο.  

Η επύθεςη κατϊ τησ υναγωγόσ ςτο Πύτσμπουργκ αποτϋλεςε μια 

νϋα υπενθύμιςη ότι οι Εβραύοι εύναι θύματα του μύςουσ παντού.  Σο 

ςυμβϊν ςτο Πύτςμπουργκ ςυνϋβη ςτην Αμερικό τον Οκτώβριο του 

2018 και όχι ςτην Ευρώπη πριν 75 χρόνια.  την Ελλϊδα, 

ςημειώθηκε μια αύξηςη αντιςημιτικών κρουςμϊτων το 2018.  Σο 

Μνημεύο του Ολοκαυτώματοσ ςτην Θεςςαλονύκη βεβηλώθηκε πϋντε 

φορϋσ φϋτοσ, κϊποιοι ϋςπαςαν τϊφουσ ςτο Εβραώκό Νεκροταφεύο 

Αθηνών, προκλόθηκαν ζημιϋσ ςτο Μνημεύο του Ολοκαυτώματοσ 

ςτην Αθόνα, κλπ.  



Εκφρϊζουμε τισ ευχαριςτύεσ μασ προσ τον Πρόεδρο τησ Ελληνικόσ 

Δημοκρατύασ, την Κυβϋρνηςη τησ Ελλϊδασ και όλα τα πολιτικϊ 

κόμματα για τισ αυςτηρϋσ δηλώςεισ καταδύκησ αυτών των 

ςυμβϊντων, και ιδιαύτερα για την αυςτηρό δόλωςη ςόμερα του 

Αρχιεπιςκόπου Αθηνών και Πϊςησ Ελλϊδοσ, κ. Ιερώνυμο, ο οπούοσ 

καταδύκαςε ςθεναρϊ την πρόςφατη βεβόλωςη του εβραώκού 

μνημεύου ςτην Θεςςαλονύκη.   

 

Κυρύεσ και Κύριοι, 

Προκειμϋνοι να αποτρϋψουμε την επανϊληψη τησ βαρβαρότητασ 

τησ οϊ, εμεύσ οι επόμενεσ γενιϋσ πρϋπει να ςυνεχύςουμε να 

εξιςτορούμε τα γεγονότα, να προωθούμε την εκπαύδευςη με ομιλύεσ, 

ντοκυμαντϋρ και επιςκϋψεισ ςτα ςτρατόπεδα.  Η ευθύνη να 

θυμόμαςτε και να μην ξεχνούμε, φϋρει και την υποχρϋωςη να 

ερευνούμε και να κατανοούμε τα αύτια τησ κακύασ του 

Ολοκαυτώματοσ. Να κατανοόςουμε πώσ ςυντελϋςτηκε το 

χειρότερο ϋγκλημα ςτην ιςτορύα. Η υποχρϋωςη τησ μνόμησ 

ςυνεπϊγεται και την ολομϋτωπη ςύγκρουςη με όλεσ τισ εκφϊνςεισ 

του αντιςημιτιςμού και του ρατςιςμού εδώ ςτην Ελλϊδα αλλϊ και 

ςε όλο τον κόςμο.  Οι διαμορφωτϋσ τησ κοινόσ γνώμησ θα πρϋπει να 

καταπολεμόςουν ςθεναρϊ την νεο-Ναζιςτικό ρητορικό και όλεσ τισ 

εκφϊνςεισ μύςουσ, ιδιαύτερα ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ.  



Η εκπαύδευςη εύναι κρύςιμη. Η εκμϊθηςη των πραγματικών 

ιςτορικών γεγονότων εύναι αναγκαύα. Οι νϋοι εδώ ςτην Ελλϊδα 

αλλϊ και ςε όλον τον κόςμο θα πρϋπει να διδαχθούν για το 

Ολοκαύτωμα.  τα χρόνια που βρύςκομαι ςτην Ελλϊδα, ϋχω βιώςει 

το αυξανόμενο ενδιαφϋρον, ιδιαύτερα των νϋων, να μϊθουν και να 

κατανοόςουν.  Οι τελετϋσ απόδοςησ των Βραβεύων των Δικαύων 

των Εθνών ςε Έλληνεσ Χριςτιανούσ Ορθοδόξουσ που διϋςωςαν 

Εβραύουσ προςελκύουν μεγϊλο ενδιαφϋρον.  Παρομούωσ, οι ιςτορύεσ 

των Ελληνο-Εβραύων επιζώντων δημιουργούν μεγϊλο ενδιαφϋρον 

ςτισ ημϋρεσ μασ με ταινύεσ για το Ολοκαύτωμα, θεατρικϊ ϋργα τησ 

εποχόσ, κλπ.   

Σα ϋργα, όπωσ η πρόςφατη δημοςύευςη του Τπουργεύο Ψηφιακόσ 

Πολιτικόσ και των ΕΛΣΑ που επιμελόθηκε ο Γιώργοσ Πηλιχόσ, που 

εμπεριϋχει μια μοναδικό ςυλλογό μαρτυριών Ελλόνων επιζώντων 

των ςτρατοπϋδων, εύναι ςημαντικϊ ωσ μια διεξοδικό και ακριβό 

ϋρευνα εκεύνησ τησ περιόδου για να διατηρηθούν ζωντανϋσ οι 

μνόμεσ. 

Πριν ολοκληρώςω, το 2021 η Ελληνικό Δημοκρατύα θα αναλϊβει 

την προεδρύα τησ IHRA, τησ Παγκόςμιασ υμμαχύασ για την Μνόμη 

του Ολοκαυτώματοσ, μιασ οργϊνωςησ που αποτελεύται από 32 

κρϊτη-μϋλη.  Εκτιμούμε ιδιαύτερα αυτό την απόφαςη τησ Ελληνικόσ 

Κυβϋρνηςησ να γιορτϊςει τόςο τα 200 χρόνια τησ ανεξαρτηςύασ τησ 

Ελλϊδασ και να μνημονεύςει ταυτόχρονα εκεύνουσ τουσ Έλληνεσ 



Εβραύουσ, τουσ πιςτούσ πολύτεσ αυτόσ τησ χώρα που ςτϊλθηκαν 

ςτα Ναζιςτικϊ ςτρατόπεδα θανϊτου και δεν επϋςτρεψαν ποτϋ.  

Εδώ απόψε, θα όθελα να ενθαρρύνω την Ελληνικό Κυβϋρνηςη να 

υιοθετόςει τον προςδιοριςμό του αντιςημιτιςμού τησ IHRA πριν 

αναλϊβει την προεδρύα τησ, και με αυτό την πρϊξη να ενώςει την 

φωνό τησ με την Ε.Ε και ϊλλεσ κυβερνόςεισ που ϋχουν υιοθετόςει 

αυτό την απόφαςη μϋχρι τώρα.   

την μνόμη των αποθανόντων, θα όθελα να απαγγεύλω μια εβραώκό 

προςευχό μνόμησ για τα θύματα του Ολοκαυτώματοσ: Κριτό τησ 

Γησ, παρακαλώ θυμόςου τα ποτϊμια αύματοσ που κύληςαν ςαν το 

νερό, το αύμα των πατερϊδων και των γιών, το αύμα των μητϋρων 

και μωρών τουσ.  Εύθε η μνόμη των θυμϊτων του Ολοκαυτώματοσ 

να χαραχθεύ ςτισ καρδιϋσ μασ για πϊντα. Να ενωθούν οι ψυχϋσ τουσ 

με τον δεςμό τησ ζωόσ. 

 

Ευχαριςτώ.   

 

 

 

 


