
 

… 
Σεβαστοί μας όμηροι 
 
Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί φίλοι 
 
 
Κάθε αριθμός, μία ιστορία 
 
Αριθμός βραχίονα Α15244- Ηλίας Αλμπελανσής 
 
Η ιστορία του παππού μου Ηλία, του πατέρα της μητέρας 
μου που βίωσε το Ολοκαύτωμα. Εκδιώχθηκε από τη Λάρισα 
και βασανίστηκε λόγω του θρησκεύματός του στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Μπούνα και στο Άουσβιτς. 
Σε χώρους που ο θάνατος βιομηχανοποιήθηκε 
υποβαθμίζοντας την αξία της ανθρώπινης ζωής και 
αξιοπρέπειας. Υπέφερε από τις πιέσεις του ναζιστικού 
καθεστώτος,  αλλά ήταν από τους τυχερούς που κατάφερε 
να επιζήσει και να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα. Ωστόσο, 
γύρισε μόνος, έχασε την στενή του οικογένειά και τους 
συγγενείς του. Βέβαια, ποτέ δεν ξέχασε, το νούμερο στο 
μπράτσο του δεν τον άφηνε να ξεχάσει τις εφιαλτικές 
συνθήκες διαβίωσης τις οποίες υπέστησαν. 
 
Έτσι, λοιπόν, από μικρή ηλικία, με προβλημάτιζε κι εμένα 
ένα αναπάντητο γιατί, για όσα ο ίδιος πέρασε άδικα, δίχως 
να ευθύνεται. Με το πέρασμα των χρόνων, τα ερωτηματικά 
πλήθαιναν, ενώ ταυτόχρονα άρχισα να συνειδητοποιώ και 
το βάρος της ευθύνης της μνήμης, που μου κληροδότησε 
όπως και όλοι οι μάρτυρες του Ολοκαυτώματος στις 
επόμενες γενιές. Οι επιζώντες έχουν, είχαν το ψυχικό σθένος 



να υπερνικήσουν τους δισταγμούς τους και να εξιστορήσουν 
τις τραγικές εμπειρίες τους ώστε να διασφαλιστεί πως η 
ιστορία και τα βιώματά τους δε θα επαναληφθούν. Όσοι 
έζησαν τότε όμως λιγοστεύουν και οι απόγονοι τους 
οφείλουμε να συνεχίσουμε να θυμόμαστε και ιδιαίτερα οι 
νεότεροι. Δεν είναι απαραίτητες μόνο οι αναμνήσεις, για να 
αποδεσμευτούμε από τον κλοιό των διακρίσεων. Οι 
υπάρχουσες μαρτυρίες είναι ικανές να γίνουν δικές μας 
ιστορίες, οι οποίες θα μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και 
θα εγγράφονται ανεξίτηλα στο χρόνο. 
 
Είναι χρέος μας η μνήμη. Όλοι πρέπει να θυμόμαστε, την 
εποχή κατά την οποία οι αξίες και τα υψηλά ιδανικά έδωσαν 
τη θέση τους στο μίσος για τη διαφορετικότητα, στην 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην 
περιθωριοποίηση ή ορθότερα εκτόπιση όλων όσων δε 
συμβάδιζαν με το πρότυπο της εποχής, το απόλυτο. 
 
Σήμερα, τη σκυτάλη την αναλαμβάνουμε εμείς οι οποίοι 
γνωρίσαμε το Ολοκαύτωμα από αφηγήσεις συγγενών μας, 
επισκέψεις σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ημέρες μνήμης, 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Εμείς δεν πρέπει να ξεχάσουμε 
ειδικά τις ρίζες που το γέννησαν. Γιατί; Γιατί τόσοι διωγμοί, 
τόση σκληρότητα σε ανθρώπους που φαινομενικά διέφεραν. 
Αναμφίβολα, δεν υπάρχει υπόσταση πίσω από τον 
αντισημιτισμό, το ρατσισμό, την ξενοφοβία, την 
προκατάληψη. 
 
Το πιο στενόχωρο όμως, κυρίες και κύριοι είναι γιατί ακόμα, 
γιατί δεν έχουμε γκρεμίσει το προπύργιο της μισαλλοδοξίας 
στον 21ο αιώνα. Δεν είναι δυνατόν να συναντούμε ακόμα 



και στη σημερινή εποχή αρνητές του Ολοκαυτώματος, 
αρνητές της ιστορίας και να είμαστε αντιμέτωποι με 
συνεχείς αντισημιτικές επιθέσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Δυστυχώς, τα αίτια του Ολοκαυτώματος δεν 
ανήκουν στη σφαίρα του παρελθόντος, δεν είναι πολύ 
μακριά μας όπως ίσως πολλοί λαθεμένα θεωρούν. Αυτό 
συμβαίνει επειδή δε θυμόμαστε, δικαιολογούμε να μη 
θυμόμαστε. 
 
Είναι επιτακτική ανάγκη, λοιπόν,  να αλλάξουμε στάση οι 
άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι σε κάθε μήκος και πλάτος της 
γης. Όσα χρόνια και αν περάσουν,  

- δεν πρέπει να σταματήσουμε να μνημονεύουμε και να 
τιμάμε με δέος και σεβασμό τα θύματα του 
Ολοκαυτώματος, όλους όσους έχασαν της ζωής τους 
σκληρά και άδικα.  

- Δεν πρέπει να σταματήσουμε να θυμόμαστε όλους 
όσους αντιστάθηκαν, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και τη 
ζωή τους, για να βοηθήσουν συνανθρώπους τους στον 
αγώνα τους για την επιβίωση.  

- Δεν πρέπει να σταματήσουμε να θυμόμαστε πως το 
Ολοκαύτωμα δεν έπληξε μόνο μια μερίδα ανθρώπων 
αλλά προκάλεσε καταστροφικές συνέπειες οι οποίες 
άγγιξαν όλη την ανθρωπότητα.  

- Γι’ αυτό και δεν  πρέπει πλέον να επιδεικνύουμε καμία 
ανοχή σε απόπειρες που υποκινούνται από το φόβο για 
το διαφορετικό, σε ενέργειες σε βάρος 
ανυπεράσπιστων πολιτών οι οποίες αποδεικνύουν πως 
οι προκαταλήψεις συνιστούν ακόμα ένα καίριο ζήτημα, 
μια σύγχρονη «απειλή». 

 



Προσωπικά, ως απόγονος επιζώντος του Ολοκαυτώματος, 
ως γονιός και από τη θέση αυτή 
ενστερνίζομαι την ευθύνη της μνήμης και δεσμεύομαι, τόσο 
σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεχή συνεργασία με την 
πολιτεία, εκτιμώντας τη μέχρι σήμερα σημαντική συμβολή 
της,  να συνεχίζουμε ακούραστα την προσπάθεια να 
εμφυσήσουμε ιδιαίτερα στη νέα γενιά, το χρέος της μνήμης 
αντιτασσόμενοι στη μισαλλοδοξία.  
 
Πολλά έχουν γίνει, πολλά ακόμη μπορούν να γίνουν. 
 
Είναι ευθύνη όλων μας να εξασφαλίσουμε παντοτινά ότι το 
Ολοκαύτωμα δε θα συμβεί ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ! 
 
 
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όσους 
εργαστήκανε για την πραγματοποίηση της σημερινής 
εκδήλωσης. 
 
 
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας 
 

 
 


