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Κυρίες και Κύριοι, 

 

Θέλω, κατ’ αρχάς, να σας εκφράσω την μεγάλη τιμή που αισθάνομαι σήμερα, να 

μοιραστούμε μαζί, την ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του 

Ολοκαυτώματος. 

Στέκομαι εδώ, ενώπιον σας, ακριβώς 75 χρόνια από την ημέρα της απελευθέρωσης του 

Άουσβιτς. 

Στέκομαι εδώ, ενώπιον σας, συναισθανόμενος την υποχρέωση να μην ομιλούμε για το 

Ολοκαύτωμα, μόνον ως απαράγραπτο χρέος και άσβεστο στίγμα στη συνείδηση της 

ανθρωπότητας. 

Στέκομαι εδώ, ενώπιον σας Κυρίες και Κύριοι, όντας βέβαιος, ότι όλοι μαζί θέλουμε να 

στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα: Πως αυτή την ευθύνη της ιεράς μνήμης του Ολοκαυτώματος, 

υποχρεούμαστε και θέλουμε να τη μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά. Να δώσουμε τη 

σκυτάλη στους νέους ανθρώπους, όπως ξέρουμε να κάνουμε σε αυτόν τον Τόπο από 

αρχαιοτάτων χρόνων, τη σκυτάλη και την ευθύνη να διατηρήσουν τη μνήμη αυτή ζωντανή 

και να σταθούμε ως κοινωνίες, μαζί με τους λαμπρούς νέους μας, μπροστά και απέναντι σε 

κάθε φαινόμενο, σε κάθε ενέργεια που επιχειρεί να διαχωρίσει τους ανθρώπους με βάση τη 

θρησκεία, την καταγωγή, το χρώμα ή το φύλο.   
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Κυρίες και Κύριοι, 

 

Όπως γνωρίζετε η Προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του 

Ολοκαυτώματος για το έτος 2021 ανατέθηκε στην Ελλάδα. Η δε ανάληψη της Προεδρίας 

συμπίπτει με το επετειακό έτος εορτασμού των 200 χρόνων από την Εθνεγερσία του 1821. 

Ένας λαμπρός συμβολισμός!  

Η απόφαση της ανάθεσης από την Ολομέλεια της Συμμαχίας αντανακλά την εφαρμογή 

μιας συνεπούς και διαχρονικής εθνικής στρατηγικής από μέρους της Ελλάδος αναφορικά με 

τα ζητήματα της καταπολέμησης του αντισημιτισμού και της προάσπισης της μνήμης του 

Ολοκαυτώματος.  

Η άσκηση της ενιαύσιας προεδρίας το 2021 θα φέρει τη χώρα μας στο επίκεντρο 

διαχείρισης αυτών των θεμάτων. Έχουμε ήδη σκιαγραφήσει στους εταίρους μας το σχέδιο 

της Ελληνικής Προεδρίας, που εκτός από τις πάγιες υποχρεώσεις θα ευρύνεται με 

ακαδημαϊκές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές δράσεις σε πόλεις της Ελλάδος με σημαντική 

εβραϊκή ιστορία. Η θετική συμβολή της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Διεθνή Συμμαχία 

και η άρτια κατάρτιση του δυναμικού της συνέβαλαν ώστε σήμερα να είμαστε στον πυρήνα 

των κρατών που μάχονται τον αντισημιτισμό και έχουν αποφασιστικό λόγο στην κατάρτιση 

και την εφαρμογή νομοθετικών και μορφωτικών προτάσεων. 

 

Τώρα, είναι η ώρα πια, Κυρίες και Κύριοι, τώρα όχι αύριο, που πρέπει να κοιτάξουμε 

στα μάτια τη νέα γενιά.  

Και σε μια ταραγμένη εποχή, όπου γύρω μας ξυπνούν τα πάθη και οι διχασμοί του 

παρελθόντος, να βεβαιώσουμε ότι η ιστορία του Ολοκαυτώματος καθημερινά, μέσα από τα 

μικρά και τα μεγάλα μηνύματα, περνά στις επόμενες γενιές την ευθύνη της εγρήγορσης.  

Λιγοστεύουν πια οι επιζώντες που με ένα απλό σήκωμα του μανικού τους δείχνουν τον 

φριχτό γαλαζωπό αριθμό στον αριστερό τους βραχίονα. Λιγοστεύουν πια οι επιζώντες που 

μπορούν να διηγηθούν την ιστορία τους και μόνον με το βλέμμα.  

Τώρα, χρειάζεται εμείς να βάλουμε τα χέρια μας γύρω απ’ τη φλόγα της μνήμης. Η 

ευθύνη να μεταφέρουμε στη νέα γενιά μια βαθιά και οδυνηρή αλήθεια. 

 Όλοι όσοι είμαστε παρόντες σήμερα, σε αυτή την εκδήλωση μνήμης, δεχόμαστε ότι το 

Ολοκαύτωμα είναι χωρίς αμφιβολία το γεγονός που τέμνει στα δύο την ιστορία του 

ταραγμένου 20ου αιώνα και επισφραγίζει με την αβυσσαλέα βία και θηριωδία του, τη 

μακραίωνη ιστορία διωγμού των Εβραίων της Ευρώπης. Με τον χιτλερικό ναζισμό, το 



 

3 

 

απάνθρωπο πνεύμα του αντισημιτισμού φτάνει στο απόγειό του, καταμεσής της 

διαφωτισμένης και πολιτισμένης Ευρώπης.  

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται και η βαθιά και οδυνηρή αλήθεια που πρέπει να 

μεταλαμπαδεύσουμε: η θηριωδία, Κυρίες και Κύριοι, δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκην, 

απολίτιστα, πρωτόγονα και διεστραμμένα τέρατα προκειμένου να διαπραχθεί. Η πολιτική 

έκφραση του αντισημιτισμού, με τη διεστραμμένη λογική και τις φαντασιακές στρεβλώσεις, 

είναι συνειδητά προγραμματισμένη και οργανωμένη. Παρά την ανορθολογική ουσία της, η 

αντισημιτική προπαγάνδα δεν εξυπηρετείται από παράλογους μηχανισμούς προώθησης. 

Αρκούν μερικές φορές, οι λεγόμενοι κανονικοί άνθρωποι, οι πολιτισμένοι και μορφωμένοι, 

οι στοργικοί πατέρες, οι καλοί σύζυγοι, οι φιλήσυχοι γείτονες και οι ευσυνείδητοι 

επαγγελματίες, όπως ακριβώς ήσαν οι Γερμανοί ναζί, που ανήκαν, μάλιστα, στην πιο 

πολιτισμένη χώρα της Ευρώπης, τη χώρα της μουσικής και της φιλοσοφίας, των κλασικών 

και βιβλικών σπουδών, της τέχνης και της λογοτεχνίας.  

Άλλωστε και η σύγχρονη Ελλάδα δεν υστέρησε –δυστυχώς- και σε αυτό. Είναι πολύ 

πρόσφατες οι μνήμες από τη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κομματικού μορφώματος 

της βίας και του μίσους, που παρέσυρε και φανάτισε φιλήσυχους κατά τ’ άλλα, συμπολίτες 

μας. Και που ευτυχώς, πατάθχηκε και απαξιώθηκε, εν τη γενέσει του. Ο αντισημιτισμός, ως 

πολιτική άποψη, ως θρησκευτική αντίληψη, ως ιδεολογική τάση, αποτελεί μείζον κοινωνικό 

ζήτημα που στοιχειώνει την Ευρώπη για αιώνες και κρίνει την ηθική υπόσταση του Δυτικού 

Πολιτισμού. 

 

Μόνο αντίδοτο σε αυτό το μίασμα που δεν διακρίνει έθνη, χώρες και πολιτισμούς είναι 

η άσβηστη μνήμη. Η διατήρηση της ακοίμητης κανδήλας, που στην ταπεινή αλλά δυνατή της 

φλόγα, θα καίγεται εν άμα τη εμφανίσει της κάθε προσπάθεια αναβίωσης της μισαλλοδοξίας. 

Κι αν στην προσπάθεια διατήρησης αυτής της μνήμης, πρέπει να ειπωθούν και κάποιες 

σκληρές αλήθειες, όπως αυτή που σας είπα προηγουμένως, ας γίνει. Όποια χώρα και αν 

αφορούν, μη εξαιρουμένης της αγαπημένης μας Πατρίδας.  

 

 

Οι κοινωνίες, Κυρίες και Κύριοι, προχωρούν χωρίς επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη 

μόνον όταν τακτοποιούν τα ιστορικά χρέη τους. Για να είναι λοιπόν πιο εύληπτο το μήνυμά 

μας στη νέα γενιά, πρέπει να ξεπεράσουμε τον ξύλινο- ανούσιο- λόγο και να κοιτάξουμε την 

πραγματικότητα κατάματα. Και αυτήν την πραγματικότητα να τους δείξουμε. Μόνον τότε, 

θα αποδώσουμε στους μάρτυρες του Ολοκαυτώματος τον σεβασμό που τους αξίζει. Και 
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μόνον τότε, θα αρχίσουν, όχι απλώς να επουλώνονται πληγές που δυστυχώς παραμένουν 

ανοιχτές 75 χρόνια μετά. Αλλά θα έχουμε κι εμείς μια αυξημένη βεβαιότητα ότι η νέα γενιά 

και γνωρίζει και επαγρυπνά. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεριζώσουμε το μίσος από κάθε 

ανθρώπινη ψυχή. Ούτε να εξαφανίσουμε το μίασμα του αντισημιτισμού. Θα έχουμε 

διαμορφώσει όμως σε ικανό βαθμό, ενημερωμένους, ευαισθητοποιημένους και ενεργούς 

πολίτες. Που θα διακρίνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, τη γέννηση του αβγού του φιδιού.  

 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Από το 2004, οπότε η Ελληνική Βουλή ψήφισε νόμο ορίζοντας την 27η Ιανουαρίου ως 

την «Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του 

Ολοκαυτώματος» η απόδοση τιμής στα θύματα αυτής της τραγικής περιόδου της Ιστορίας 

απέκτησε νέα διάσταση για την Ελληνική Πολιτεία.  

Αυτή τη στιγμή, που είμαστε, εδώ, συγκεντρωμένοι, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης επισκέπτεται τον τόπο του Μαρτυρίου, στο Άουσβιτς. 

Η σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί και οι πολλές εκδηλώσεις Μνήμης του 

Ολοκαυτώματος που γίνονται από άκρου εις άκρον της χώρας μας αναδεικνύουν και 

πιστοποιούν τους διαχρονικούς και ευρύτερους δεσμούς που συνδέουν το Ελληνικό Πνεύμα 

με την Εβραϊκή Παράδοση. Δύο σημαντικά και πανάρχαια ρεύματα που όταν έσμιξαν 

δημιούργησαν τον ποταμό του Δυτικού Πολιτισμού. Ο Έλληνας Ιουδαίους φιλόσοφος, 

Φίλων ο Αλεξανδρεύς, εξύμνησε την Ελλάδα γράφοντας: «Μόνη γαρ η Ελλάς αψευδώς 

ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα 

οικειούμενον επιστήμη». Κι αυτή η μεγάλη ελληνοεβραϊκή παράδοση συνεχίζεται έως τις 

μέρες μας μέσα στη λαμπρή παρουσία της κοινότητας των Ελλήνων Ιουδαίων στο 

θρήσκευμα, οι οποίοι, κατά το Έπος του 1940 και σε όποια στιγμή η Πατρίδα το ζήτησε, 

απετέλεσαν παράδειγμα αυτοθυσίας, προασπίζοντας το Έθνος και τις αξίες του.   

Είναι γνωστό άλλωστε ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης υπήρξε το ιστορικό κέντρο των 

Σεφαραδιτών Εβραίων, των οποίων οι πρόγονοι είχαν εκδιωχθεί από την Ισπανία του 

Φερδινάνδου και της Ισαβέλλας το 1492. Μισόν αιώνα περίπου μετά την εγκατάστασή τους 

ξεκίνησε η χρυσή εποχή του ιουδαϊκού πνεύματος στην πόλη. Η Θεσσαλονίκη έγινε ένα 

σημαντικό κέντρο των εβραϊκών θεολογικών σπουδών, προσείλκυσε σπουδαστές από όλο 

τον κόσμο και επέτρεψε να αναδειχθούν προσωπικότητες μεγάλης φήμης, ραβίνοι, ποιητές 
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και λόγιοι. Ο Μαράνος ποιητής, Σάμιουελ Ούσκουε, τον 15ο αιώνα την περιέγραφε ως «μία 

μητρόπολη του Ισραήλ, πόλη της δικαιοσύνης, πιστή πόλη, μητέρα του ιουδαϊκού έθνους 

όπως η Ιερουσαλήμ παλιότερα». Επίσης, είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι οι Ρωμανιώτες 

Εβραίοι ήσαν όλοι ελληνόφωνοι Εβραίοι, απόγονοι των Εβραιών της ελληνιστικής περιόδου, 

οι οποίοι διατήρησαν όχι μόνον τους δεσμούς τους με την Ελληνική Γλώσσα, αλλά και έτερα 

στοιχειά του Ελληνικού Πολιτισμού. Οι απόδημοι Ρωμανιώτες μέχρι σήμερα προβάλλουν 

την ελληνικότητά τους στους τόπους λατρείας, στα έθιμα και σε κάθε έκφραση του 

κοινωνικού βίου τους.  

Η μακραίωνη παρουσία του ελληνικού εβραϊσμού έχει αφήσει το ανεξίτηλο σημάδι της 

στην ελληνική κοινωνία. Το ίδιο και οι οργανωμένες εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, οι 

οποίες αριθμούν ιστορία δύο και πλέον χιλιετιών. Σε αυτές ανήκαν προσωπικότητες 

χαρισματικές, που έδωσαν σημαντικά δείγματα γραφής στην οικονομική, κοινωνική και 

παραγωγική ανάπτυξη της χώρας μας.  

Εκτός όμως της προσφοράς των μελών της στην Ελλάδα, την ιστορία και τον 

πολιτισμό της, η Εβραϊκή κοινότητα αποτελεί τον συνδετικό μας κρίκο με την φίλη και 

σύμμαχο χώρα του Ισραήλ.  

Η Ελληνική Εβραϊκή Κοινότητα είναι ο θησαυρός των εβραϊκών κοινοτήτων των 

Βαλκανίων.  

Δεν ήσαν όμως τα πράγματα πάντοτε εύκολα ούτε για τους Έλληνες Εβραίους. Το 

αντίθετο. Η σημερινή, λοιπόν, εκδήλωση μας δίνει την ευκαιρία να τιμήσουμε τα θύματα της 

μισαλλοδοξίας και του φασισμού, σε μία από τις πιο μελανές περιόδους της παγκόσμιας 

ιστορίας, που ξεκινά από τις αρχές τις δεκαετίας του ΄30 και ολοκληρώνεται με τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Είναι γεγονός ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος επεφύλαξε δοκιμασίες, οδυνηρές, 

δυσβάστακτες για όλους τους Έλληνες. Οι δοκιμασίες όμως υπήρξαν ασύλληπτες για τους 

Εβραίους Έλληνες που βίωσαν ως ατομικό και συλλογικό πάθος την απόλυτη έκπτωση των 

αξιών της ανθρωπότητας, το αναίτιο κακό.  

Αποτελεί δυστύχημα τραγικό για τη χώρα μας ότι μεταξύ 1943 και 1945 

εξολοθρεύθηκε η πλειονότητα των Ελλήνων Εβραίων στο ανατριχιαστικό ποσοστό του 90%. 

«Ευτυχώς μας ξεπλένουν, θαρρώ, κι απ’ αυτό ορισμένες πράξεις υψηλής θυσίας», γράφει ο 
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μεγάλος διηγηματογράφος Γιώργος Ιωάννου, που η πρώτη του ποιητική συλλογή «Τα 

Ηλιοτρόπια» ήταν μία αναφορά στα κίτρινα άστρα που εξαναγκάζονταν να φέρουν οι 

Εβραίοι.  

Σε εκείνα τα πολύ δύσκολα χρόνια βρέθηκαν αρκετοί γενναίοι που έγιναν αιτία 

σωτηρίας αθώων ζωών συμπατριωτών τους. Ο ρόλος σημαντικών πνευματικών 

προσωπικοτήτων αποδείχθηκε καταλυτικός για την επιβίωση πολλών Εβραίων. Μέσα από 

την ενεργό τους δράση σώθηκαν ανθρώπινες ζωές.  

Αποτελούν οι άνθρωποι αυτοί, που κινδύνευσαν για να σώσουν τους συνανθρώπους 

τους, οι «δίκαιοι των εθνών», ένδειξη σαφή του κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν, απόδειξη 

ύπαρξης ενός ευγενέστερου προορισμού για το ανθρώπινο γένος. Τα παραδείγματα είναι 

πολλά για την προσπάθεια διάσωσης Εβραίων από Ορθόδοξους Χριστιανούς. Τα ονόματα 

των Ελλήνων που βρίσκονται εγγεγραμμένα στον τοίχο των Δικαίων, ξεπερνούν τα 310. 

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ μόνον σε ορισμένα.  

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, κάτω από την καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 

πάσης Ελλάδος, Δαμασκηνού έδωσε δυναμικό παρών στη διάσωση των Εβραίων. 

Συνυπέγραψε ο Αρχιεπίσκοπος δυο μνημόνια υπερασπιζόμενος την Εβραϊκή παρουσία στην 

Ελλάδα. Με απόρρητη εγκύκλιό του προς όλες τις εκκλησίες παρακίνησε τους ιερείς και 

τους πιστούς να δώσουν κάθε βοήθεια στους κατατρεγμένους Εβραίους. Την ίδια στιγμή 

μαζί με τον Διευθυντή του Μητρώου του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτη Χαλδέζο, ανοίγουν 

ειδικό αρχείο, όπου καταχωρήθηκαν οι 560 Εβραίοι, που για να σωθούν προσποιήθηκαν τους 

Χριστιανούς.  

Αλλά και οι ελληνικές αρχές προσπάθησαν: Στην Αστυνομία Πόλεων, υπό τη 

διεύθυνση του αείμνηστου Αγγέλου Έβερτ, όπως και στη Χωροφυλακή, δόθηκαν εντολές να 

εκδίδονται ψεύτικες ταυτότητες σε όσους Εβραίους το επιθυμούσαν. Οι ταυτότητες αυτές, 

είχαν χριστιανικά ονόματα και ανέγραφαν ως θρήσκευμα Χριστιανός Ορθόδοξος.  

Η διάσωση των Εβραίων της Ζακύνθου είναι η σημαντικότερη πράξη 

γενναιοφροσύνης στην κατεχόμενη Ελλάδα. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος και ο Δήμαρχος 

Λουκάς Καρρέρ φυγάδευσαν όλους τους Εβραίους του νησιού σε μία νύχτα και αντί 

καταλόγου με τα ονόματα των Ελλήνων Ιουδαίων, παρέδωσαν μία λίστα με δύο ονόματα: τα 

δικά τους. Όταν συνέβησαν οι καταστροφικοί σεισμοί το 1953 Το πρώτο ξένο πλοίο με 

βοήθεια προς τους σεισμοπαθείς προερχόταν από το Ισραήλ σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη 

σωτηρία των Εβραίων της Ζακύνθου ενώ οι Ζακύνθιοι Εβραίοι, εσαεί ευγνώμονες, με δωρεά 

τους ανακατασκεύασαν τα παράθυρα του Ναού του Αγίου Διονυσίου, σε μία πράξη υψηλού 

συμβολισμού. 
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Όμως δυστυχώς η ελληνική ανθρωπιά υπήρξε σταγόνα στον ωκεανό της Ναζιστικής 

θηριωδίας. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Το μήνυμα, που στέλνει η Ελληνική Κυβέρνηση προς κάθε κατεύθυνση, με τη 

σημερινή αυτή εκδήλωση Μνήμης και την ταυτόχρονη παρουσία του Πρωθυπουργού 

Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άουσβιτς, είναι ότι έχουμε χρέος να καταπολεμήσουμε τον 

φασισμό, να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό, φαινόμενα τα οποία διαχέονται σε όλο 

τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη.  

Για όλους τους Έλληνες πολίτες, Εβραίους, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους ή 

οιουδήποτε άλλου θρησκεύματος, η Ελληνική Δημοκρατία εγγυάται τη ζωή, την περιουσία 

και την αξιοπρέπειά τους, το δικαίωμα στην ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.  

 

Κυρίες και Κύριοι,  

Ως Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, της χώρας που υπέστη σε σημαντικό 

βαθμό τα δεινά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σας καλώ σήμερα, ημέρα μνήμης του 

Ολοκαυτώματος, να ενώσουμε όλοι τις φωνές μας κατά του αντισημιτισμού. 

Να διατηρήσουμε αναλλοίωτα στη μνήμη μας και να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα 

γενιά ως Ιερά Μνήμη, τα δεινά, τον πόνο αλλά και τον θρίαμβο των Ανθρωπίνων Αξιών που 

εν τέλει καταύγασαν και συνέτριψαν κάθε σκότος. 

Να πείσουμε τέλος τις νέες και τους νέους μας ότι η λύτρωση των αθώων και 

αδικοχαμένων ψυχών επιτυγχάνεται μέσα από ανοιχτές κοινωνίες, ευημερούσες, κοινωνίες 

ισότητας, δικαιοσύνης και αδελφοσύνης.        

 

Σας καλώ όλοι μαζί να συμβάλλουμε από κοινού στην ανάπτυξη και ευημερία της 

πατρίδας μας, ως παιδιά του ίδιου Θεού.  

Σας ευχαριστώ για την πραγματικά πολύ θερμή υποδοχή που μου επιφυλάξατε.  


