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Οι Εβραίοι τθσ Ευρϊπθσ, αιςκάνονται περιςςότερο από ποτζ μετά τον Β´ΠΠ, τθν απειλι 
του αντιςθμιτιςμοφ, ανθςυχοφν από τθν αφξθςθ των κρουςμάτων, από τθν άνοδο του 
λαϊκιςμοφ που καταςκευάηει ςτόχουσ και εξιλαςτιρια κφματα και τθσ ακροδεξιάσ που 
πρεςβεφει τθν εκνικι, τθ κρθςκευτικι, τθ φυλετικι, τθ χρωματικι κακαρότθτα. Σφμφωνα 
με μελζτθ του Δεκεμβρίου 2018, από το τθν Υπθρεςία Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων 
(Fundamental Rights Agency) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 89% κεωροφν μεγάλο πρόβλθμα τον 
αντιςθμιτιςμό ςτο internet και τα social media, 28% είχαν προςωπικι εμπειρία 
παρενόχλθςθσ, 2% εμπειρία φυςικισ βίασ εναντίον τουσ, 47% ανθςυχοφν από τθν 
αντιςθμιτικι ρθτορικι, 34% απζφυγαν εκδθλϊςεισ Εβραϊκοφ ενδιαφζροντοσ για λόγουσ 
αςφαλείασ, 38% ζχουν ςκεφτεί τθν πικανότθτα μετανάςτευςθσ από τθ χϊρα τουσ εξαιτίασ 
τθσ απειλισ του αντιςθμιτιςμοφ.   
 
Στθν αίκουςα αυτι, ζχουν παρουςιαςτεί ςχετικζσ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ, ζχουν ακουςτεί 
εξαιρετικζσ ομιλίεσ από διεκνείσ και εγχϊριεσ προςωπικότθτεσ τθσ πολιτικισ, τθσ 
επιςτιμθσ, τθσ εκκλθςίασ, του πολιτιςμοφ. Πριν λίγεσ μζρεσ είχαμε τθν καταςτροφικι 
βεβιλωςθ του μνθμείου Ολοκαυτϊματοσ ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο, δυςτυχϊσ μία 
ακόμα ςτθν πυκνι πια αλυςίδα περιςτατικϊν βεβιλωςθσ Εβραϊκϊν μνθμείων και 
νεκροταφείων ςτθ χϊρα μασ. Κάκε τζτοια ενζργεια ςκοτϊνει άλλθ μια φορά τα κφματα του 
Ολοκαυτϊματοσ που ςιμερα τιμοφμε.  
 
Σε ελεφκερθ μετάφραςθ ο ψαλμόσ 137:5, υποβάλλει τον άνκρωπο ςτθ δζςμευςθ τθσ 
μνιμθσ, τθν απϊλεια τθσ οποίασ εξιςϊνει με τθν απϊλεια χριςθσ του δεξιοφ χεριοφ, που 
αντανακλά ςτθν ικανότθτα υλοποίθςθσ όςων με τα λόγια υποςχόμαςτε.  
 
Αντί λοιπόν για άλλα λόγια, αιςκάνκθκα φζτοσ τθν ανάγκθ να ςασ παρακαλζςω να 
ςτακοφμε για 10’ όρκιοι βάηοντασ τον δεξιό μασ βραχίονα ο κακζνασ ςτον ϊμο του 
διπλανοφ μασ σε μια συμβολική κίνηση στοίχισης της κοινωνίας ολόκλθρθσ ςτθν 
υπόςχεςθ διατιρθςθσ τθσ μνιμθσ και  απζναντι ςτθν τοξικι ιδεολογία και τα φαινόμενα 
βίασ, ρατςιςμοφ και αντιςθμιτιςμοφ.  
 
Σασ ευχαριςτϊ.  
 
Καλϊ ςτο βιμα τον Αντιπρόεδρο τθσ Κοινότθτασ, κ. Μίκθ Μοντιάνο, ςτθν ζμπνευςθ και τθν 
οργανωτικι ικανότθτα του οποίου ςτθρίηονται πολλά χρόνια τϊρα οι εκδθλϊςεισ Μνιμθσ 
του Ολοκαυτϊματοσ.  
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