
Καλησπέρα σας, 

Δέκα χρόνια πριν, είχα την τιμή να μου ανατεθεί από την Κοινότητα η προεδρία μιας τότε 

νέας Επιτροπής, της Επιτροπής Επικοινωνίας η οποία ανέλαβε την ευθύνη της 

διοργάνωσης των εκδηλώσεων για την «Ημέρα Μνήμης Εβραίων Μαρτύρων του 

Ολοκαυτώματος».  

Με μια ομάδα από άξιους συνεργάτες και φίλους, εθελοντές όλοι, υιοθετήσαμε και 

προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε ένα διπλό στόχο:  

Από τη μια, την προσήλωση στο καθήκον της διατήρησης της μνήμης του 

Ολοκαυτώματος, ως ελάχιστη ευθύνη της γενιάς μας που μεγάλωσε και έζησε μαζί με 

τους ανθρώπους που επέστρεψαν από την κόλαση των στρατοπέδων, που το μόνο που 

μας ζήτησαν ήταν αυτό ακριβώς: να μην ξεχάσουμε ποτέ!  

Και από την άλλη, τη φροντίδα να κάνουμε κοινωνούς της μνήμης και των μηνυμάτων του 

Ολοκαυτώματος, το περιβάλλον μας και την κοινωνία μέσα στην οποία οι Εβραίοι της 

Ελλάδας ζούμε. Να αξιοποιήσουμε τη μνήμη για να αναδείξουμε την ανάγκη του 

σεβασμού της διαφορετικότητας, της καταδίκης των διαχωρισμών των ανθρώπων, την 

ανάγκη της συστράτευσης απέναντι στον ρατσισμό, στην ξενοφοβία και τον 

αντισημιτισμό.  

Αναλάβαμε να προσεγγίσουμε αυτό το δύσκολο έργο, προσπαθώντας στο πέρασμα των 

χρόνων, να αποφεύγουμε τις στερεοτυπικές πτυχές του και να εμβαθύνουμε στην ουσία 

των στόχων μας. 

 Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες, την επιστημονική ιστορική έρευνα, την 

κοινωνιολογική ερμηνεία, την εκπαίδευση, τα βιβλία, τις προσωπικές εμπειρίες, το 

φωτογραφικό υλικό, τη μουσική και την τέχνη. 

Επιλέγοντας κάθε φορά συμμετοχές από επιφανείς προσωπικότητες της Πολιτείας, της 

ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας, συγγραφέων, ερευνητών, 

καλλιτεχνών αλλά και νέων παιδιών που μας μετέφεραν τη δική τους οπτική και τα δικά 

τους συναισθήματα.  

Ένα μόνο στοιχείο παρέμενε σταθερό σε κάθε εκδήλωση. Η κορυφαία της στιγμή, δηλαδή 

το άναμμα των κεριών της επτάφωτης λυχνίας από τους ίδιους τους ομήρους που 

λιγοστεύουν χρόνο με το χρόνο, αλλά είναι πάντα εδώ, για να μας πουν: 



«Μην μας ξεχάσετε, μην τους ξεχάσετε». 

Για μένα προσωπικά,  η ενασχόληση τόσα χρόνια με την εκδήλωση αυτή, ήταν μια βαθιά 

συγκινητική εμπειρία, γιατί η μητέρα μου, μια έφηβη όμηρος των στρατοπέδων, είχε 

επιλέξει να σφραγίσει για πάντα μέσα της τον πόνο χωρίς ποτέ να μου μιλήσει.... ίσως για 

να με προστατεύσει. 

Οι εκδηλώσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει πραγματικότητα χωρίς τον 

πολύτιμο χρόνο και τις καλές ιδέες των μελών της Επιτροπής Επικοινωνίας. Τους 

ευχαριστώ, έναν προς έναν, από την καρδιά μου. 

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ, όμως, στον πρόεδρό μας Μίνο Μωυσή και στον Γενικό 

Γραμματέα μας Ζοζέφ Μιζάν, που ήταν πάντα εκεί για να προτείνουν ιδέες και να 

βοηθήσουν όποτε ανέκυπτε ανάγκη. 

Επίσης, στις Διοικητικές Υπηρεσίες που καλύπτουν όλη τη δύσκολη διαχείριση και 

υποστήριξη κάθε εκδήλωσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον Άρη Κωσταντίνη για τις 

δημιουργικές προσκλήσεις, το πρόγραμμα, αλλά και ότι άλλο του ζητηθεί μέχρι την 

τελευταία στιγμή, την Επιτροπή Υποδοχής και την Έμμυ Μέκιου, τον Σολ Σαλτιέλ για τις 

παρουσιάσεις.  

Και, ιδίως, στην ψυχή της εκδήλωσης, που σχεδόν τίποτα δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει 

δίχως την πολύτιμη συμβολή της, τη σκηνοθέτιδά μας όλα αυτά τα χρόνια, Κέλλυ 

Αλχανάτη. 

Μοιραία, όσο περνάει ο καιρός, το παρελθόν της Ευρώπης από τη ζωντανή μνήμη 

περνάει στην Ιστορία. Έτσι, οι εκδηλώσεις σαν αυτή αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο 

νόημα. 

Η μετάδοση της γνώσης του Ολοκαυτώματος θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τον 

μεταπολεμικό όρκο «Ποτέ ξανά». Η υπενθύμιση και η εκπαίδευση σχετικά με όσα 

συνέβησαν είναι στοιχειώδες ηθικό καθήκον μας, και φυσικά ένας τρόπος να τιμήσουμε 

τους νεκρούς μας. 

Σας ευχαριστώ. 

 

Μikis Μodiano 


