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Ομιλία Πποέδπος ΚΙΔ κ. ΓΑΤΙΓ ΑΛΣΙΔΛ 

Ημέπα Μνήμηρ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ, ΑΘΗΝΑ 28.1.2018, 7 μ.μ, ΔΛΛ.ΚΟΜΟ 

 

 

Η διεθνήρ κοινόηηηα έρεη αθηεξώζεη ηελ 27ε Ιαλνπαξίνπ ζηε Μλήκε ησλ 6 

εθαηνκκπξίσλ Δβξαίσλ ζπκάησλ ησλ Ναδί.  

Τν έθαλε 60 ρξόληα κεηά ην Οινθαύησκα.  

ΗΣΑΝ ΑΡΓΑ! Ήηαλ όηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ΣΙΠΟΣΑ δεν είσε διδασθεί από ηνλ 

όιεζξν ηνπ Οινθαπηώκαηνο. Τα ζεκάδηα ήηαλ πιένλ ζςμπηώμαηα θη όσι 

πποειδοποιηηικέρ ενδείξειρ. 

 

ήμεπα, ζσεδόν 15 σπόνια μεηά ηελ «αιιαγή πιεύζεο» ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο, 

κπνξνύκε λα επηρεηξήζνπκε κηα επηζθόπεζε ηεο θαηάζηαζεο. Να αλαινγηζηνύκε ηί 

μέηπα έσοςν ληθθεί από πιεπξάο ζεζκώλ θαη -από ηελ άιιε πιεπξά- ΔΑΝ και 

ΠΟΟ έρνπλ εμαπισζεί ηα θαηλόκελα αληηζεκηηηζκνύ. Γειαδή, ηα θαηλόκελα εθείλα 

πνπ ζηε δεθαεηία ηνπ ΄30 νδήγεζαλ ζην Οινθαύησκα. 

 

ε θεζμικό επίπεδο έρνπλ γίλεη πνιιά, δηεζλώο: Δπξσπατθή Έλσζε, Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, εηδηθό γξαθείν αληηκεηώπηζεο αληηζεκηηηζκνύ, UNESCO, ΟΑΣΔ, 

εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, εηήζηεο εθζέζεηο, αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο….  

ΠΟΛΛΑ, ππάγμαηι, κε πην πξόζθαηε ηε Γήλυζη ηος ςμβοςλίος ηηρ 

Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ, ηεο 6εο Γεθεκβξίνπ 2018, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

αληηζεκηηηζκνύ. Η δήισζε απηή, ζε 16 ζεκεία, θαιεί ηηο ρώξεο-κέιε να ενεπγήζοςν 

πποληπηικά, να θεζμοθεηήζοςν, να ενιζσύζοςν ηην αζθάλεια, ηα εκπαιδεςηικά 

ππογπάμμαηα, να ςιοθεηήζοςν ηον οπιζμό ηος Ανηιζημιηιζμού, κ.ά.  

 

Ανηίζηοισα μεγάλα βήμαηα έσοςν γίνει και ζηη σώπα μαρ -κε πξσηαγσληζηέο, ηε 

Βνπιή, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Θξεζθεπκάησλ, ην 

Υπνπξγείν Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, ηελ Διιεληθή 

Αληηπξνζσπεία ζηνλ IHRA.  

 

Αρ δούμε ηα γεγονόηα. Σί ώθηζε ζηην ανάλητη όλυν αςηών ηυν 

ππυηοβοςλιών; 

Γολοθονίερ, όπσο εθείλε ηεο 85ρξνλεο Μηξέηγ Ννι ζην Παξίζη, θαη ησλ ζπκάησλ 

ηεο ζπλαγσγήο ηνπ Πίηζκπνπξγθ. Δπιθέζειρ με μασαίπι, όπσο ησλ Δβξαίσλ ζην 

Μηιάλν θαη ζην Σηξαζβνύξγν.  Ένοπλερ επιθέζειρ με θύμαηα, όπσο ζην Δβξατθό 

Σρνιείν ηεο Τνπινύδεο, ζην Δβξατθό Μνπζείν ησλ Βξπμειιώλ θαη ζηε ζπλαγσγή ηεο 

Κνπεγράγεο. Δκπηκηικοί μησανιζμοί, όπσο εθείλνη ζηε Σπλαγσγή ηνπ 

Γθέηεκπνξγθ.  

 

Μόλιρ ηον πεπαζμένο Γεκέμβπιο, δύο έπεςνερ έδεημαλ αλαηξηρηαζηηθά δεδνκέλα -

επαλαιακβάλσ, αλαηξηρηαζηηθά θη όρη απιώο αλεζπρεηηθά: 

Η έκθεζη ηος Οπγανιζμού Θεμελιυδών Γικαιυμάηυν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

κε ζέκα ηηο «Δκπεηξίεο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηνλ αληηζεκηηηζκό» εμεηάδεη ηο πώρ οι 

Δβπαίοι βιώνοςν ηον ανηιζημιηιζμό ζε 12 ρώξεο ηεο Δπξώπεο, όπνπ δεη ην 96% 

ηνπ πιεζπζκνύ ησλ Δπξσπαίσλ Δβξαίσλ. Γηαβάδσ κόλνλ νξηζκέλα   από ηα 

επξήκαηα: 
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-Σο 28% ηυν επυηηθένηυν δήλυζαν όηι έσοςν παπενοσληθεί ηοςλάσιζηον μια 

θοπά ζηο πεπαζμένο έηορ. 

-Σο ποζοζηό ανεβαίνει ζηο 37% για όζοςρ θοπούν κιπά.   

-Σο 79% ΓΔΝ έσοςν καηαγγείλει ηο ζοβαπόηεπο πεπιζηαηικό πος ηοςρ έσει 

ζςμβεί. 

-Σο 34% αποθεύγοςν να επιζκέπηονηαι εβπαφκούρ σώποςρ διόηι δεν 

αιζθάνονηαι αζθαλείρ. 

-38% έσοςν ζκεθθεί να μεηαναζηεύζοςν διόηι δεν νιώθοςν αζθαλείρ. 

-Σο 70% πιζηεύοςν όηι οι πποζπάθειερ ηυν κςβεπνήζεών ηοςρ για ηην 

καηαπολέμηζη ηος ανηιζημιηιζμού ΓΔΝ είναι αποηελεζμαηικέρ. 

Αρ δούμε ηώπα ηιρ ανηιλήτειρ ηος ΜΗ - ΔΒΡΑΪΚΟΤ πληθςζμού: Πξόζθαηε 

έξεπλα ηνπ CNN, έδεημε όηη ηα αληηζεκηηηθά ζηεξεόηππα «δνπλ θαη βαζηιεύνπλ ζηελ 

Δπξώπε»: 

Πάνυ από ηο 25% ησλ Δπξσπαίσλ ζεσξνύλ πσο νη Δβξαίνη θαζνξίδνπλ ηνπο 

πνιέκνπο ζηνλ θόζκν, ελώ έλαο ζηνπο πέληε πηζηεύεη πσο έρνπλ κεγάιε επηξξνή 

ζηα ΜΜΔ θαη ζηελ πνιηηηθή! 

Tο ένα ηπίηο δειώλεη όηη γλσξίδεη ειάρηζηα ή θαη ηίπνηα γηα ην Οινθαύησκα. Έναρ 

ζηοςρ 20 δεν έσει ακούζει ποηέ γι' αςηό! 

 

ε ό,ηι αθοπά ηην Δλλάδα: 14 αληηζεκηηηθά πεξηζηαηηθά βεβειώζεσλ ή 

βαλδαιηζκώλ θαηαγξάθεθαλ ην 2018 -ηξία πεξηζζόηεξα από ην  2017. Πξσηνζέιηδα 

εθεκεξίδαο -κε αλαίζρπληεο βνιέο θαηά ησλ Δβξαίσλ- είλαη ζρεδόλ θαζεκεξηλό 

θαηλόκελν. Σπθνθαληίεο θαη ζεσξίεο ζπλνκσζίαο, αιιά θαη νηθηξά ςεύδε, όπσο όηη 

«οι Εβραίοι δεν πληρώνοσν φόροσς», επηζηξαηεύνληαη γηα λα δηαησλίζνπλ ην κίζνο.  

 

ε επεςνηηικό επίπεδο: Η έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (παξνπζηάζηεθε 

ζε απηόλ αθξηβώο ηνλ ρώξν,  ην 2017), έδεημε όηη ην ¼ ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί όηη 

πξέπεη λα αθήζνπκε πίζσ καο ηε κλήκε ηνπ Οινθαπηώκαηνο. Αμηνζεκείσηα 

πνζνζηά -κεηαμύ ηνπ  12 θαη 23%- πηζηεύνπλ όηη νη Δβξαίνη εθκεηαιιεύνληαη ην 

Οινθαύησκα γηα πξνζσπηθό όθεινο, ελώ πνζνζηό 28% έθξηλαλ όηη ε εμόλησζε ησλ 

Δβξαίσλ ήηαλ από «κάιινλ ζεηηθή» έσο «απνιύησο ζεηηθή»!!! 

 

ΣΔΚΟΜΑΙ ΔΓΩ. Γεν θα επαναλάβυ ηα πποθανή γηα ην πόζν αλαγθαία είλαη ε 

Παηδεία θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο, γηα ην πόζν αλαγθαία είλαη ε 

νξηνζέηεζε ηνπ αληηζεκηηηζκνύ θαη ε πηνζέηεζε ηνπ νξηζκνύ ηνπ θαζώο θαη ε έληαμή 

ηνπ ζε έλα απνηειεζκαηηθόηεξν λνκηθό πιαίζην… ΣΟ ΞΔΡΟΤΜΔ ΟΛΟΙ ΜΑ!  

ΔΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ κι  ίζυρ  ΔΙΝΑΙ ΗΓΗ ΑΡΓΑ!. ..  

Φίλοι μοσ και ζσγγενείς, αδέλφια μοσ ταμένα,  

Σηε ζεκεξηλή εκέξα, ηελ αθηεξσκέλε ζηε ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ,  εγώ αθηέξσζα ηα ιόγηα 

κνπ ζηνλ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ. ΤΓΝΩΜΗ …  
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Κι αν η καηάζηαζη είναι αςηή….. ΝΣΡΔΠΟΜΑΙ… 


