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Ομιλία εκπροσώπου ΚΙΣΕ, κ. Βίκτωρα Ι. Ελιέζερ  
 

Κυρίες και κύριοι,  

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μπροστά στο μνημείο των θυμάτων του πλοίου 
Ταναϊς, για δύο κυρίως λόγους:  

Ο ένας είναι η «ΜΝΗΜΗ».  

Τα χαράματα της 20ης Μαΐου του 1944, σε όλα τα Εβραϊκά σπίτια της Κρήτης 
δόθηκε η διαταγή γραμμένη στα Ελληνικά: «Εσείς, οι οικογένειες σας και οι 
φίλοι σας Εβραίοι, προκειμένου να μεταφερθείτε πρέπει να προετοιμασθείτε 
αμέσως για αναχώρηση…». Στις 21 Μαΐου είχαν ήδη συλληφθεί από τους 
Ναζί περίπου 350 Εβραίοι, προκειμένου να μεταφερθούν «εις την 
Ηπειρωτικήν Ευρώπην», όπως έγραφε η εφημερίδα «Παρατηρητής».  
Στις 7 Ιουνίου οι 350 Εβραίοι μαζί με 250 Κρητικούς κρατουμένους και 192 
Έλληνες και Ιταλούς αιχμαλώτους φορτώνονται στο πλοίο Ταναϊς με 
προορισμό τον Πειραιά. Στις 9 Ιουνίου το πλοίο βυθίζεται και μαζί του μια 
ολόκληρη Κοινότητα, η Εβραϊκή Κοινότητα της Κρήτης. Είναι λοιπόν σήμερα 
ημέρα μνήμης για τους Έλληνες και Ιταλούς αντιστασιακούς που χάθηκαν στο 
ναυάγιο αυτό αλλά και για τους 350 Κρητικούς Εβραίους που συνελήφθησαν 
και εκτοπίσθηκαν με τελικό προορισμό το Άουσβιτς, μόνο και μόνο επειδή 
ήταν Εβραίοι. 
 
Ο δεύτερος λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι το «ΜΗΝΥΜΑ». 
 
Είναι το μήνυμα της νίκης της ανθρωπιάς απέναντι στην απανθρωπιά, του 
πολιτισμού απέναντι στη βαρβαρότητα, της ανεκτικότητας του διαφορετικού 
απέναντι στο φανατισμό του σκοταδισμού. Μιάς νίκης όμως που κόστισε τη 
ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στα πεδία των μαχών, αλλά και τη ζωή 
6.000.000 Εβραίων που μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες Τσιγγάνους, 
ομοφυλόφιλους, κομμουνιστές και άλλους «διαφορετικούς» ανθρώπους 
βρήκαν φρικτό θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Η συναγωγή «Ετς Χαγίμ» των Χανίων, ή αλλιώς το «Δέντρο της ζωής», είναι 
το μοναδικό απομεινάρι της Εβραϊκής Κοινότητας ολόκληρης της Κρήτης. 
Είναι τόπος προσευχής, είναι τόπος διαλόγου, είναι τόπος πολιτισμού. Είναι 
ένα στολίδι ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για τους πολίτες των 
Χανίων, για ολόκληρη τη Κρήτη. Και για εμάς, τους Έλληνες Εβραίους, και 
τους Εβραίους όλου του κόσμου, μοναδικό σημείο αναφοράς των αδελφών 
μας, Εβραίων της Κρήτης που χάθηκαν…  
 
Οφείλουμε λοιπόν, όλοι να γνωρίζουμε το παρελθόν μας, να διδασκόμαστε 
από αυτό για να μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον με όρους ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, σεβασμού και κατανόησης προς το διαφορετικό, και κυρίως με 
όρους ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων και πολιτισμών. 


