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Υπάρχουν στιγμές στο πέρασμα του χρόνου, που οι άνθρωποι, 

οι λαοί και τα έθνη σταματούν και κοιτάζουν με δέος πίσω. 

Κοιτάζουν πίσω τους γεγονότα και χρονικές περιόδους που ση-

μάδεψαν την ανθρωπότητα με μελανά χρώματα. Είναι στιγμές 

που δεν σβήνονται από τη μνήμη και πληγές που δεν γιατρεύο-

νται με το χρόνο. 

 

Τέτοια τραγική στιγμή είναι και η σημερινή, που καλούμαστε 

να φέρουμε στη μνήμη μας και να αναλογιστούμε την θυσία 

των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, που άφησαν την τελευταία 

τους πνοή στους θαλάμους αερίων της Ναζιστικής Γερμανίας 

και κάηκαν στα κρεματόρια και στους φούρνους του Άουσβιτς, 

του Νταχάου και των άλλων στρατοπέδων συγκέντρωσης.  

 

Πρόκειται για μία από τις πιο μαύρες σελίδες της παγκόσμιας 

ιστορίας, που το φυλετικό μίσος, οι φανατισμοί, οι διακρίσεις 

και οι  διαχωρισμοί, στιγμάτισαν ανεξίτηλα την ανθρωπότητα 

και τραυμάτισαν το ανθρώπινο είδος, καταρρακώνοντας κάθε 

έννοια σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή και στο συνάνθρωπο, 

αλλά και κάθε έννοια αξιοπρέπειας και ανθρωπισμού γενικότε-

ρα.  

 

Στην περίοδο του Β παγκοσμίου πολέμου και ιδιαίτερα τα έτη 

1943 και 1944 η Ναζιστική Γερμανία με το Ολοκαύτωμα άφησε 

πίσω της 11 εκατομμύρια νεκρούς. Από αυτούς, περίπου 6 εκα-

τομμύρια ήταν Εβραίοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και 

οι 65 περίπου χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι συμπατριώτες μας.  

Άνθρωποι που ζούσαν μαζί μας, δίπλα μας, μοιραζόμασταν μαζί 

τους τις χαρές και τις λύπες της ζωής, τα παιδιά μας παίζανε με 

τα παιδιά τους στις ίδιες γειτονιές, ξαφνικά έγιναν αποδιοπο-

μπαίοι, ξένοι, διαφορετικοί, παιδιά κατώτερου Θεού. Τους φό-

ρεσαν το άστρο του Δαυίδ, τους μάζεψαν σε γκέτο, τους στοί-

βαξαν σαν τα ζώα σε εμπορικά βαγόνια και  τους έστειλαν σε 

ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Με βουρδουλιές τους κατέβαζαν νύ-

χτα σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης, από το οποίο θα έ-

φευγαν μόνο οι ψυχές τους προς τον ουρανό, μέσα από τις ψη-

λές καμινάδες των κρεματορίων.   
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Η 27η Ιανουαρίου, έχει καθιερωθεί ως ημέρα ιστορικής μνήμης 

του Ολοκαυτώματος των Εβραίων, καθώς την ίδια ημερομηνία 

του 1945 απελευθερώθηκε το Άουσβιτς.  

 

Εμείς, ως Έλληνες έχουμε ζήσει πολλές φρίκες και τραγωδίες. 

Η πατρίδα μας, έχει δοκιμαστεί σκληρά από διώξεις, ξεριζω-

μούς  και  σφαγές. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από  τη γε-

νοκτονία των Ποντίων και του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, 

αλλά και αυτή των Αρμενίων και άλλων  λαών.  Τέτοια γεγονό-

τα πρέπει να μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη των ανθρώπων, διότι 

η διατήρηση της ιστορικής μνήμης είναι αποτρεπτική για την 

επανάληψη παρόμοιων αποτροπιαστικών ενεργειών για το αν-

θρώπινο είδος.  

 

Κάποιοι Εβραίοι Έλληνες, ιδιαίτερα στην Αττική, διασώθηκαν 

χάρη στη βοήθεια Χριστιανών Ελλήνων συμπολιτών τους, οι 

οποίοι με κίνδυνο ακόμη και της ζωής τους, τους έκρυψαν και 

τους περιέθαλψαν, διακινδυνεύοντας ακόμη και τις ζωές και την 

ύπαρξη και των δικών τους οικογενειών.  Πρέπει να προβάλ-

λουμε τέτοιες περιπτώσεις δίκαιων ανθρώπων και να εμπνευ-

στούμε από αυτές. Το Ολοκαύτωμα είναι ένα ιστορικό γεγονός 

που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο. 

 

Σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2020, 75 χρόνια μετά από αυτές τις τρα-

γικές πτυχές της ιστορίας, οφείλουμε να διδάξουμε στις νέες γε-

νιές τις πληγές που άφησαν πίσω τους η μισαλλοδοξία και ο ρα-

τσισμός, ώστε η ανθρωπότητα να μην ζήσει πότε ξανά τέτοια 

γεγονότα.  

 

 

 

 

 

 


