
Good evening  

 

 

About 3 months ago, Mrs. Melpomeni Dina, a 92-year-old Greek woman, was reunited for the 

first time with two Jewish siblings from the Mordechai family, whom she saved from the 

Nazis during World War II in the town of Veria.   The city, home to a historic Jewish 

Community, lost 460 Jews after they were deported to the death camps on May 1, 1943.   

 

The tearful reunion of Dina with the two siblings Sarah and Yossi, surrounded by 40 of their 

children and grandchildren, took place at the Yad Vashem Holocaust Memorial Museum in 

Jerusalem, more than seven decades later. It was likely one of the last events of its kind.   

 

In many ways, that emotional ceremony carries the essence of our duty, the current 

generation, to pass the torch of responsibility for maintaining the memory to the young 

generation.  

 

This evening, we are once again marking International Holocaust Remembrance Day. We are 

commemorating the 6 million Jews, including almost 67 thousand Greek Jews, who lost their 

lives only because they were of the Jewish faith.  

 

This year marks 75 years since the liberation of Auschwitz. Yet this commemoration is taking 

place in the backdrop of voices of Holocaust denial and increased expressions of anti-Semitic 

hatred and violence around the world, especially in Europe.  

 

Education is the main vehicle for conveying the responsibility of memory to the young 

generation. Learning about the Holocaust in schools, meeting saviors and survivors, hearing 

their stories and learning about human values, which were limited during that dark period 

when humanity failed, are the right opportunities to expose the next generation to the 

memory of the Holocaust.      

 

The commitment of the Hellenic Republic to the memory of the Jewish Community, which 

perished during the Holocaust, is seen through the participation of PM Kyriakos Mitsotakis 

in the March of the Living in Auschwitz today and his recent decision to adopt IHRA's 

definition of anti-Semitism.  

 

  

 

To this, one can add the participation of President Prokopios Pavlopoulos in the 

International Holocaust Conference in Jerusalem last week, the appointment of members of 

a public commission to restore Jewish properties to their rightful owners, the ongoing efforts 



by Greek governments for several years to maintain the memory of the Holocaust in Greek 

schools through special programs of the General Secretariat for Religious Affairs, the Jewish 

Museum of Greece and Yad Vashem along with the decision to establish a Holocaust Museum 

in Thessaloniki.  

 

There have been harsh condemnations of anti-Semitic incidents both in Greece and abroad 

in the media and in international organizations. These are all essential steps in keeping the 

memory of the Holocaust alive in the ongoing struggle to combat anti-Semitism by all means.  

They send a powerful message - that Greece stands against anti-Semitism, fanaticism 

and xenophobia, and that here is no place for antisemitism in modern society.  

 

The Greek IHRA Presidency, which coincides with the 200th anniversary of the Greek 

Revolution, next year, will assist in promoting academic, educational and cultural activities 

that will focus on the role of education and social media in preserving Holocaust 

Remembrance, as well in promoting the two-thousand-year-old history of Greek Jews. Our 

task, as individuals and institutions, is to enlarge these activities stressing universal human 

values in our effort to create a better world, teach the dangers inherent in antisemitism, 

racism and xenophobia, and encourage research about the Holocaust. 

 

I would like to end with words of a prayer for the victims of the Holocaust:  

 

“May the memory of the victims of the Holocaust be engraved in our hearts forever and their 

souls be bound up in the bond of life”. Amen.  

 

Thank you 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αγαπητοί επιζώντες 

Μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών  

Διακεκριμένοι  επισκέπτες, 

 



Περίπου 3 μήνες πριν, η κα Μελπομένη Ντίνα, μια 92χρονη Ελληνίδα, ξανασυναντήθηκε για 

πρώτη φορά μετά από χρόνια με τα δύο αδέλφια Μορδεχάι, τα οποία έσωσε από τους Ναζί κατά 

τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου στη Βέροια. Η πόλη της Βέροιας, που φιλοξενούσε μια 

ιστορική εβραϊκή κοινότητα, έχασε 460 Εβραίους οι οποίοι απελάθηκαν στα στρατόπεδα 

εξόντωσης την 1η Μαΐου 1943. 

Η επανασύνδεση της Ντίνα με τα δύο αδέλφια Σάρα και Γιόση Μορδεχάι, που πλαισιωνόντουσαν  

από 40 παιδιά και εγγόνια, πραγματοποιήθηκε στο Γιαντ Βασέμ, το Μουσείο του  

Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ, μετά από επτά δεκαετίες. Ήταν πιθανόν ένα από τα 

τελευταία περιστατικά αυτού του είδους. 

Με πολλούς τρόπους, αυτή η συναισθηματική τελετή μεταφέρει την ουσία του καθήκοντός μας, 

της γενιάς μας δηλαδή, να μεταλαμπαδεύσει τη φλόγα της ευθύνης για τη διατήρηση της 

μνήμης στη νέα γενιά. 

Απόψε, έχουμε την επέτειο της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Τιμούμε τα 6 

εκατομμύρια Εβραίους, συμπεριλαμβανομένων των σχεδόν 67 χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, 

που έχασαν τη ζωή τους μόνο και μόνο επειδή ήταν Εβραίοι. 

Φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς. Ωστόσο, αυτή η 

μνημόνευση πραγματοποιείται ενώ πληθαίνουν οι φωνές άρνησης του Ολοκαυτώματος και οι 

αυξημένες εκφράσεις αντισημιτικού μίσους και βίας σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ευρώπη. 

Η εκπαίδευση είναι το κύριο όχημα για τη μετάδοση της ευθύνης της μνήμης στη νέα γενιά. 

Μαθαίνοντας για το Ολοκαύτωμα στα σχολεία, συναντώντας σωτήρες και επιζώντες, 

ακούγοντας τις ιστορίες τους και μαθαίνοντας για τις ανθρώπινες αξίες −οι οποίες ήταν 

φιμωμένες κατά τη διάρκεια της σκοτεινής περιόδου κατά την οποία η ανθρωπότητα απέτυχε−, 

είναι οι κατάλληλοι τρόποι να μεταφέρουν στην επόμενη γενιά τη μνήμη του Ολοκαυτώματος. 

Η δέσμευση της Ελληνικής Πολιτείας για τη μνημόνευση της Ελληνικής Εβραϊκής Κοινότητας, 

η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, φαίνεται από τη συμμετοχή του 

πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη σημερινή επέτειο στο Άουσβιτς και την πρόσφατη 

απόφασή του να υιοθετήσει τον ορισμό του IHRA (Διεθνής Συμμαχία για τη Μνήμη του 

Ολοκαυτώματος) για τον  αντισημιτισμό  

Σε αυτό μπορεί κανείς να προσθέσει τη συμμετοχή του Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου στο 

Διεθνές Συνέδριο του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ την περασμένη εβδομάδα, τον 

διορισμό μελών μιας δημόσιας επιτροπής για την επιστροφή των εβραϊκών ιδιοκτησιών στους 

νόμιμους ιδιοκτήτες τους, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων εδώ και 

πολλά χρόνια για τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος στα ελληνικά σχολεία μέσω 

ειδικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, του Εβραϊκού Μουσείου της 

Ελλάδας και του Yad Vashem μαζί με την απόφαση ίδρυσης Μουσείου Ολοκαυτώματος στη 

Θεσσαλονίκη. 

Υπήρξαν σκληρές καταδίκες αντισημιτικών περιστατικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τόσο 

στα μέσα ενημέρωσης όσο και σε διεθνείς οργανισμούς. Όλα αυτά είναι απαραίτητα βήματα για 

τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος στον συνεχιζόμενο αγώνα για την 

καταπολέμηση του αντισημιτισμού με όλα τα μέσα. Στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα - ότι η Ελλάδα 

βρίσκεται αντιμέτωπη με τον αντισημιτισμό, τον φανατισμό και την ξενοφοβία και ότι σ’ αυτήν 

τη χώρα δεν υπάρχει χώρος για τον αντισημιτισμό στη σύγχρονη κοινωνία. 

Η  Ελληνική Προεδρία στον IHRA την επόμενη χρονιά, η οποία συμπίπτει με την 200ή επέτειο 

της Ελληνικής Επανάστασης, θα βοηθήσει στην προώθηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων που θα επικεντρωθούν στον ρόλο της εκπαίδευσης και των 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης για τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, και την 

αναφορά στην ιστορία δύο χιλιάδων ετών των Ελλήνων Εβραίων. Το καθήκον μας, ως ιδιώτες 

και θεσμοί, είναι να διευρύνουμε αυτές τις δραστηριότητες δίνοντας έμφαση στις καθολικές 

ανθρώπινες αξίες στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο, να 

διδάξουμε τους κινδύνους που ενυπάρχουν στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό και την 

ξενοφοβία και να ενθαρρύνουμε την έρευνα για το Ολοκαύτωμα.  



Θα ήθελα να τελειώσω με λόγια προσευχής για τα θύματα του Ολοκαυτώματος:  

"Είθε η μνήμη για τα θύματα του Ολοκαυτώματος να είναι χαραγμένη στις καρδιές μας για 

πάντα και οι ψυχές τους να αναδεικνύουν την αξία της ζωής ".  

Αμέν ! 

 

Σας ευχαριστώ 


