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Είμαστε εδώ για να θυμηθούμε!  Ίσως όχι απαραίτητα δίνοντας τα αδιάσειστα ιστορικά 
στοιχεία που όλοι μας λίγο πολύ ξέρουμε ή τους αριθμούς των νεκρών και περιγράφοντας τις 
ακρότητες που σίγουρα έγιναν εκείνη την εποχή. 

Θα σας παρακαλούσα πολύ, τον καθένα και τη καθεμία προσωπικά, να νοιώσουμε όλοι μας 
ότι σήμερα το απόγευμα, δεν είμαστε εδώ για μια ακόμη εκδήλωση. Είμαστε εδώ, όχι μόνο 
για να τιμήσουμε τους νεκρούς του παρελθόντος, αλλά για να σκεφτούμε τους πιθανούς 
νεκρούς του μέλλοντος. 

Το πρόσφατο σχετικά παρελθόν, με διάφορες ανθρώπινες δικαιολογίες, έγινε μάρτυρας 
εκατομμυρίων θανάτων, εκατομμυρίων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της 
διαφορετικότητάς τους. Εξαιτίας ίσως πολιτικών, θρησκευτικών και κοινωνικών διαφορών. 

Σήμερα το πρωί στην εκκλησία μίλησα με μια κυρία στην είδσοδο, που με παράπονο μου 
είπε ότι «…είναι δυνατόν να μας μιλούν σήμερα για τους Eβραίους και να μας αναγκάζουν με 
αυτό το τρόπο να μένουμε έξω από την εκκλησία;». 

Αν σκεφτόμαστε έτσι, τότε ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά αν θα πρέπει να 
ξαναπεράσουμε  την πόρτα της εκκλησίας.  

Γιατί κι ο Ιησούς Χριστός ήταν διαφορετικός. Ο θεμελιωτής της θρησκείας της αγάπης ήταν 
Εβραίος, ήταν μετανάστης και ήταν φτωχός, μη έχοντας σπίτι να μείνει. Και οι τάσεις της 
κοινωνίας μας σήμερα, είναι να καταδικάζουν αυτή τη διαφορετικότητα και κάθε 
διαφορετικότητα.  

Σήμερα θα ήθελα να θυμηθούμε αυτό που είπε ο Ντίτριχ Μπονχέφερ, Λουθηρανού ποιμένα 
και θεολόγου, που τελικά πέθανε για τις απόψεις του, ότι, «Είναι τραγικό κάποιος χριστιανός 
να υποστηρίζει ναζιστικές απόψεις». Σήμερα θα ήθελα να θυμηθούμε τη στάση τόσων και 
τόσων Ορθόδοξων και μη, ιερέων και αρχιερέων και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. 
Να αγκαλιάσουμε τη διαφορετικότητα, να την αγαπήσουμε και να τη βοηθήσουμε.  

Σαν εκπρόσωπος στην Ελλάδα του μεγαλύτερου χριστιανικού οργανισμού στον κόσμο, 
χαίρομαι που στηρίζουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά την εκδήλωση της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Βόλου για το Ολοκαύτωμα, με τη συμμετοχή της τοπικής Μητρόπολης 
Δημητριάδος και Αλμυρού. 

Η Agape εδώ και χρόνια στηρίζει ενεργά, οικονομικά, ως το τέλος της ζωής τους, πολλούς 
από τους επιζήσαντες του ολοκαυτώματος που ζουν στο Ισραήλ. Κι αυτό για να βάλουμε κι 
εμείς το λιθαράκι μας για να τιμήσουμε τους νεκρούς  όπως και το λιθαράκι μας για να μείνει 
ζωντανή η ιστορία και να μη γίνει τίποτε παρόμοιο ξανά. 

Γιατί, όπως διάβασα σε μια επιγραφή στο Άουσβιτς, “Αν αδυνατούμε να θυμόμαστε την 
ιστορία και να μαθαίνουμε από τα λάθη που κάναμε, τότε είμαστε προορισμένοι να κάνουμε 
ξανά τα ίδια λάθη”. 



Ας μάθουμε λοιπόν! Ποτέ ξανά! Ας μη ξανακάνουμε τα ίδια λάθη! Ας αγαπήσουμε το 
συνάνθρωπό μας, όποιος κι αν είναι αυτός! Αυτό άλλωστε είναι το θεμελιώδες μήνυμα του 
Ιησού Χριστού. 

Σας ευχαριστώ. 
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