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Η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, τιμώντας την Ημέρα 

Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος  

συνδιοργάνωσαν τη Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 μια σεμνή τελετή, μέσα σε συνθήκες 

πανδημίας,  με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ολοκαυτώματος παρουσία των Αρχών 

και επισήμων, ομιλίες, καθώς και απόδοση τιμητικής διάκρισης  στον αντιπρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά από την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ανέφερε μεταξύ άλλων:  

«Σήμερα, επέτειο απελευθέρωσης του Άουσβιτς, τιμάμε τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα 

Θύματα του Ολοκαυτώματος — του πιο αποτρόπαιου γεγονότος του 20ου αιώνα, του 

μεγαλύτερου εγκλήματος που διέπραξε ο άνθρωπος, του πλέον οδυνηρού τραύματος 

στο σώμα της Ευρώπης. […] Τιμάμε παράλληλα την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων 

Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Για μας, τους Έλληνες, που χάσαμε δεκάδες 

χιλιάδες Εβραίους συμπατριώτες μας, χάνοντας ταυτόχρονα και ένα σημαντικό κομμάτι 

της πολυπολιτισμικής μας παράδοσης, η επέτειος επιτάσσει μνήμη και γνώση. […]  Το 

Ολοκαύτωμα μας αφορά όλους, όχι μόνον τον εβραϊκό λαό. Αποκαλύπτει, γυμνό, το 

πρόσωπο του κακού και θέτει σε συνεχή δοκιμασία την ηθική μας συνείδηση. 

Αποτίνουμε με δέος και συντριβή φόρο τιμής στα εκατομμύρια θύματα της ναζιστικής 

λαίλαπας. Το σύνθημα «Ποτέ ξανά» μας καλεί να θυμόμαστε ενεργά, να μετατρέπουμε 

τη μνήμη σε πράξη.» 

Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης ο 

οποίος είπε: «Σήμερα, δεν είναι όμως μόνο μια μέρα τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων 

αδελφών μας, αλλά και μια ευκαιρία να αναλογιστούμε το ιστορικό μας χρέος και να 

ανανεώσουμε την υπόσχεσή μας ως δημοκράτες πολίτες και ως ελεύθεροι άνθρωποι, ότι 

θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην ξαναζήσουμε μια τέτοια φρίκη. Να 

δώσουμε την υπόσχεση ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε αυτούς που ονειρεύονται την 

ισχυροποίηση των νοσηρών ολοκληρωτικών ιδεών τους να  επαναφέρουν τον εφιάλτη 

πάνω από την Ευρώπη. […] Η ιερή μνήμη των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων του 

Ολοκαυτώματος, που σήμερα τιμάμε, μας θυμίζει κάθε μέρα το καθήκον μας για έναν 

διαρκή αγώνα που πρέπει να δίνουμε απέναντι σε κάθε μορφής αυταρχισμό, απέναντι σε 

κάθε ιδεολογία που ενσαρκώνει το κακό και το σκοτάδι». 

Στην προσφώνησή του ο Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 

Ελλάδας κ. Μάνος Αλχανάτης ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο του χρέους στη μνήμη: 

«Το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη —που θα αποτελέσει 

ορόσημο για τη χώρα μας— προχωρά πλέον με γρήγορους ρυθμούς. Πρόσφατα, ο 

Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν ανακοίνωσε την επιστροφή στην Ελλάδα των προπολεμικών 

αρχείων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων. Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη της ελληνικής 

διπλωματίας. Τα ντοκουμέντα της ιστορίας μας θα βρουν πλέον στέγη στο νέο Μουσείο, 

όπου θα είναι προσβάσιμα από ερευνητές. […] Ένα ακόμη σχέδιο υπό εξέλιξη είναι η 



διαμόρφωση της Πλατείας Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται το Μνημείο 

Ολοκαυτώματος. Η πλατεία θα ανταποκριθεί στον ιστορικό της ρόλο και θα αναβαθμιστεί 

σε πάρκο Μνήμης». 

Ο Πρέσβης του Κράτους του Ισραήλ κ. Yossi Amrani ανέφερε: «…Εκείνες τις μέρες 

υπό τη ναζιστική Γερμανία εκατομμύρια θανατώθηκαν και η Διεθνής Κοινότητα σε 

μεγάλο βαθμό σιωπούσε. Τα διδάγματα αυτής της σκοτεινής εποχής πρέπει να 

αντληθούν, ώστε οι φρικαλεότητες του παρελθόντος να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά! 

Η δέσμευση ποτέ ξανά δεν είναι απλώς ρητορική, αλλά ένας όρκος να θυμόμαστε, να 

υπενθυμίζουμε, να εκπαιδεύουμε και αυτό που αναμένεται από εμάς ως άνθρωποι είναι 

να διασφαλίσουμε ότι η ανθρωπότητα δεν θα αποτύχει ποτέ ξανά!» 

Ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Αλβέρτος Ταραμπουλούς, 

στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο γεγονός ότι: «Οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος 

σταδιακά λιγοστεύουν κληροδοτώντας στις επόμενες γενιές, στον καθένα από εμάς το 

χρέος της μνήμης. Βαρύ το χρέος της μνήμης. Χρόνο με το χρόνο βαρύτερο… ιδιαίτερα 

μέσα σε μια κοινωνία που δυστυχώς ακόμα εν μέρει αδιαφορεί, αρκετοί τείνουν να 

αποποιηθούν την ευθύνη διαιώνισης της ιστορίας, τη στιγμή που κάποιοι λίγοι 

επιδιώκουν —ανελέητα και αδικαιολόγητα— να ξεχάσουμε… Η απάντησή μας ρητή και 

ξεκάθαρη. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Δεν πρέπει. Δεν θέλουμε. Δεν μπορούμε» Στη 

συνέχεια ανακοίνωσε τη δημιουργία από φέτος θεσμού απονομής τιμητικής διάκρισης σε 

όποιον/όποια έχει συμβάλλει αποδεδειγμένα στη διατήρηση της μνήμης του 

Ολοκαυτώματος και κάλεσε στο βήμα τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

κ. Μαργαρίτη Σχοινά προκειμένου να του απονείμει τη φετινή τιμητική διάκριση για 

την καθοριστική συμβολή του στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής μέσα στο 2021 για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.  

Ο κ. Σχοινάς παρέλαβε συγκινημένος την τιμητική διάκριση και δήλωσε: «Αισθάνομαι 

περήφανος γιατί με την ιδιότητά μου ως Αντιπρόεδρος, η ΕΕ τόλμησε τον περασμένο 

Οκτώβριο ένα καθοριστικό βήμα. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο είχα 

την τιμή να παρουσιάσω την πρώτη στην ιστορία ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της Εβραϊκής ζωής. Το μήνυμά μας 

ξεκάθαρο: Η εβραϊκή ζωή, ο εβραϊκός πολιτισμός είναι και θα αποτελεί πάντα μέρος των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών μας. […] Απόψε, η Βουλή των Ελλήνων εδώ στην Αθήνα, το 

κτήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και πάνω από 50 δημόσια κτήρια ανά 

τον κόσμο θα φωταγωγηθούν για την καμπάνια We Remember, ενώνοντας τις φωνές 

μας με όλους όσους θυμούνται και μάχονται ενάντια στο μίσος. Αρνούμαστε να μείνουμε 

σιωπηλοί παρατηρητές. Ποτέ ξανά».    

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 

πρώην πρωθυπουργός κ. Παναγιώτης Πικραμμένος ο οποίος χαρακτηριστικά 

επισήμανε: «Η θετική συμβολή της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Διεθνή Συμμαχία για 

την Μνήμη του Ολοκαυτώματος —που αποτελείται από 32 κράτη-μέλη—, συνέβαλε 

ώστε σήμερα να είμαστε στον σκληρό πυρήνα των κρατών που μάχονται τον 

αντισημιτισμό και έχουν αποφασιστικό λόγο στην κατάρτιση και την εφαρμογή 

νομοθετικών και μορφωτικών προτάσεων. […] Στην χώρα μας, θέλουμε να κρατήσουμε 



τη μνήμη ζωντανή. […] Το μήνυμα που στέλνει η Ελληνική Κυβέρνηση προς κάθε 

κατεύθυνση, με τη σημερινή αυτή εκδήλωση Μνήμης είναι ότι παραμένουμε σταθεροί 

στο χρέος μας να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό. […] Να διατηρήσουμε 

αναλλοίωτα στη μνήμη μας και να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά ως Ιερά Μνήμη, 

τα δεινά, τον πόνο αλλά και τον σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες. Για να αποφύγουμε 

έτσι την επανάληψη σκοτεινών φαινομένων που δεν τιμούν τον άνθρωπο». 

Στη συνέχεια προβλήθηκε μικρής διάρκειας βίντεο με θέμα τη δημιουργία, το 2010, του 

Μνημείου Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων στη συμβολή των οδών Ερμού και 

Ευβούλου, δίπλα στον Κεραμεικό. 

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββίνο Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν, η 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος και 

ακολούθησε ενός λεπτού σιγή. Η εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση του Εθνικού 

Ύμνου. 

Πέραν των προαναφερόμενων, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο 

Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, ο Εκπρόσωπος του 

Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος Λεωνίδας Κακκαβάς,  ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας 

Μπακογιάννης, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι 

πρεσβειών και άλλοι επίσημοι. 

 

 

 

 


