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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ Καθηγητού ΜΑΝΟΥ 

ΑΛΧΑΝΑΤΗ 

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2020 – Ίδρυμα Στ.Νιάρχος 

 

6 εκατομμύρια Εβραίοι της Ευρώπης… από αυτούς το 

1,5 εκατομμύριο ήταν παιδιά…και οι 

67.000 Έλληνες Εβραίοι…  

Ήταν οι συγγενείς μας, ήταν οι συμπατριώτες σας… 

30 εβραϊκές κοινότητες σε ελληνικές πόλεις… 

8 απέμειναν…. 

Αυτοί είναι οι αμείλικτοι αριθμοί το Ολοκαυτώματος! 

Του απίστευτου εγκλήματος μιας υποτίθεται πολιτισμένης 

κοινωνίας 

Μεγάλωσα με τις ιστορίες της Κατοχής. Εγώ όπως και κάθε 

Εβραίος... Στο μυαλό μου όμως παρέμειναν ιστορίες, ώσπου πήγα 

εκεί στο Άουσβιτς, 33 χρόνια πριν, και οι ιστορίες έγιναν φριχτά 

γεγονότα όταν είδα μαζεμένα τα χιλιάδες παιδικά παπουτσάκια και 

τις σχολικές τσάντες με τα ονόματα των παιδιών... Ραχήλ, Ερρίκος, 

Αβραάμ... 

Όταν ήμουν νέος πίστευα -και το πίστευα ολόψυχα ότι 

μεγαλώνοντας θα ζούσα σε μια εξελιγμένη κοινωνία απαλλαγμένη 

από φόβους και διωγμούς. Πίστευα ότι η γενιά μου θα δημιουργούσε 

ένα καλύτερο αύριο.  
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Κι όμως… 50 χρόνια μετά το Άουσβιτς και την ήττα της 

ναζιστικής Γερμανίας μιλούσαμε πάλι για αντισημιτισμό και για 

τα μαθήματα που η ανθρωπότητα ούτε έμαθε, ούτε δίδαξε. 

Σήμερα, 75 χρόνια μετά, ακόμη μιλάμε για τον αντισημιτισμό. 

Και τα συνεχιζόμενα κρούσματα έχουν γίνει η σημερινή αμείλικτη 

καθημερινότητά μας: 

Δολοφονίες, όπως εκείνη της 85χρονης Μιρέιγ Νολ στο Παρίσι, και 

των θυμάτων της συναγωγής του Πίτσμπουργκ. Επιθέσεις με 

μαχαίρι, όπως τον περασμένο μήνα στη Νέα Υόρκη, όπου ο 

φανατικός δράστης εισέβαλε σε σπίτι Ραββίνου την ώρα που 

γιόρταζαν το Χανουκά και μαχαίρωσε 5 άτομα. Ή παλαιότερα 

μαχαιρώματα Εβραίων στο Μιλάνο και στο Στρασβούργο. Ένοπλες 

επιθέσεις με θύματα, όπως στο Εβραϊκό Σχολείο της Τουλούζης, 

στο Εβραϊκό Μουσείο των Βρυξελλών και στη συναγωγή της 

Κοπεγχάγης. Εκρηκτικοί μηχανισμοί, όπως εκείνοι στη Συναγωγή 

του Γκέτεμποργκ.  

"Ο αντισημιτισμος τελικά  είναι ένα ανθεκτικό μικρόβιο που βρίσκει 

κρυψώνες σε διάφορες γωνιές χαμηλής αντίστασης ολου του 

πολιτικο-κοινωνικού φάσματος. Διασπείρει εύπεπτες θεωρίες 

όπως της δήθεν εβραικής συνομωσίας στην τρομοκρατικη επίθεση 

στους διδυμους πυργους. Ο αντισημιτισμος είναι εχθρος ολων 

μας ανεξαρτήτως φυλής η θρησκείας" 

Ο φανατισμός και το μίσος συνεχίζουν να δημιουργούν θύματα 

και να δηλητηριάζουν κοινωνίες. Τα επεισόδια αντισημιτικής και 

ρατσιστικής βίας μάς δείχνουν ότι ο δρόμος που θα οδηγήσει σε μια 

ανεκτική κοινωνία είναι μακρύς και δύσβατος: Χρειαζόμαστε 

αστείρευτη υπομονή  και επιμονή για να καταπολεμήσουμε τα 

στερεότυπα, να καταρρίψουμε δεισιδαιμονίες, να αντικρούσουμε 
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συκοφαντίες, να αναστρέψουμε την εξωφρενική ντροπή της 

άρνησης του Ολοκαυτώματος.  

Το δικό μας είναι το δύσκολο έργο!...  

Οι αντισημίτες και οι ρατσιστές έχουν το εύκολο!... Εκείνο που 

βασίζεται στην άγνοια και την αμάθεια, που εκμεταλλεύεται την 

ένδεια, που αναπαράγει ψεύδη, που αλλάζει προσωπεία… 

Η παιδεία είναι το μόνο όπλο μας, η μοναδική απάντηση στα 

επικίνδυνα σημεία των καιρών που απειλούν όχι μόνον τους 

Εβραίους αλλά τις ίδιες της θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού και 

της Δημοκρατίας. 

Σημαντικές πρωτοβουλίες έχουν τα τελευταία χρόνια 

υιοθετηθεί και εφαρμόζονται στην Ελλάδα για την διατήρηση της 

Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Προγράμματα ουσίας που γεμίζουν 

τη νέα γενιά με γνώση και δίνουν ελπίδα. Με το Υπουργείο Παιδείας, 

τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, την Ελληνική Αντιπροσωπεία 

στον IHRA, τα Πανεπιστήμια της Χώρας και την Ακαδημαϊκή 

κοινότητα, τους Δήμους και τις Περιφέρειες να παίζουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Η πρόσφατη 

ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την υιοθέτηση των Ορισμών 

του Αντισημιτισμού και της Άρνησης Ολοκαυτώματος του IHRA από 

την Ελλάδα, αποτελεί μία ακόμη απόδειξη για τη σαφή επιλογή της 

χώρας μας να σταθεί απέναντι στο φαινόμενο του αντισημιτισμού 

και να το καταπολεμήσει με έργα. Το μήνυμα αυτό μετέδωσε και 

σήμερα ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με την 

παρουσία του στην Τελετή Μνήμης στο Άουσβιτς, αλλά και προ 

ημερών ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης 

Παυλόπουλος στο Φόρουμ για το Ολοκαύτωμα στην Ιερουσαλήμ. 
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Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, με επίκεντρο τα προγράμματα 

παιδείας, είναι η ελπίδα μας για ένα μέλλον με λιγότερη 

αδιαφορία για τον «Άλλο» και περισσότερο σεβασμό στον 

Άνθρωπο και τα δικαιώματά του.  

Ας είναι αυτή η υπόσχεσή μας για το μέλλον. Κι ας τη δώσουμε 

με συναίσθηση ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ… 

 

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ 

 

Σας ευχαριστώ 

 

 

 

 

Αθήνα, 27.1.2020 

 

ΜΑΝΟΣ  ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ 

Α΄ Αντιπρόεδρος 
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