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49 ηγέτες από όλον τον κόσμο έδωσαν το παρών στο 5ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το
Ολοκαύτωμα με τίτλο «Θυμόμαστε το Ολοκαύτωμα, Καταπολεμούμε τον Αντισημιτισμό»,
που έγινε στην Ιερουσαλήμ στις 23.1.2020, σηματοδοτώντας τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του
Ολοκαυτώματος και την 75 η επέτειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς. Το Φόρουμ
τέθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου του Ισραήλ Ρεουβέν Ρίβλιν και πραγματοποιήθηκε με
τη συνεργασία του Ιδρύματος Γιάντ Βασέμ. Διοργανωτής και εμπνευστής του Φόρουμ είναι
ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC) Δρ. Μοσέ Κάντορ.

Στη διεθνούς σημασίας συνάντηση, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Προκόπη

Παυλόπουλο ο οποίος συνοδευόταν από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος Δαυίδ Σαλτιέλ. O κ. Προκόπης Παυλόπουλος, σε συνέχεια της
ιδιαίτερης συνάντησής του με τον Ισραηλινό ομόλογό του δήλωσε: «Είχα μια ιδιαίτερα
εγκάρδια συνάντηση με τον φίλο Πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ κ. Ρούβεν Ρίβλιν. Κατά
την συνάντηση αυτή τον διαβεβαίωσα ότι η εδώ παρουσία μου, ως Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας, συνιστά έμπρακτη και ειλικρινή συμμετοχή του Ελληνικού Λαού σε αυτές τις
εμβληματικές εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα αλλά και στον διεθνή αγώνα εναντίον
του αντισημιτισμού». [Διαβάστε
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εδώ
ολόκληρη τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας].

Καλωσορίζοντας τους ξένους ηγέτες, ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ρούβεν Ρίβλιν έδωσε το
στίγμα και τη βαρύτητα του μηνύματος της παγκόσμιας συνάντησης, στη διάρκεια του
δείπνου που παρέθεσε στις 22.1.2020: «Πρόκειται για μία ιστορική συνάντηση, όχι μόνο για
το Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό, αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Σήμερα, καθώς
μνημονεύουμε τα θύματα του Ολοκαυτώματος και του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου,
νοηματοδοτούμε επίσης τη νίκη της ελευθερίας και του ανθρώπινης αξιοπρέπειας», δήλωσε
χαρακτηριστικά.

Στόχος του Φόρουμ, όπως προέκυψε και από τις ομιλίες των ηγετών, είναι να
δημιουργηθεί ένα αρραγές μέτωπο κατά του αντισημιτισμού.

Ομιλίες έγιναν από τους ηγέτες των τότε Συμμάχων, νικητών του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, δηλαδή των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ρωσίας, ως διαδόχου της
ΕΣΣΔ, καθώς και της Γερμανίας. Kατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Πρωθυπουργός του
Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Οι λέξεις ‘ποτέ ξανά’ δεν θα είναι
ένα σλόγκαν χωρίς νόημα αλλά μια συνεχής παρότρυνση για δράση». «Σήμερα έχουμε και
φωνή και γη και ασπίδα». Ο Πρόεδρος του EJC
Μοσέ
Καντόρ
,
αναφέρθηκε στην αύξηση των αντισημιτικών επεισοδίων: «Η εβραϊκή ζωή στην Ευρώπη
απειλείται. Ποτέ δεν ήμουν τόσο ανήσυχος για την αύξηση του αντισημιτισμού στην
Ευρώπη», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν υπογράμμισεότι «Ο αντισημιτισμός και η
ξενοφοβία πρέπει να αντιμετωπιστούν παντού ασχέτως του ποιος βρίσκεται πίσω από τη
διάδοση του μίσους». Ο
Γερμανός
Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ
δήλωσε ότι «με οδύνη υποκλίνεται μπροστά στο χειρότερο έγκλημα στην ιστορία της
ανθρωπότητας το οποίο διαπράχθηκε από συμπατριώτες του». «Θα ήθελα να μπορώ να πω
ότι εμείς οι Γερμανοί μάθαμε μια για πάντα από την ιστορία μας. Αλλά δεν μπορώ να το πω
όταν το μίσος εξαπλώνεται», σημείωσε μιλώντας στα αγγλικά ώστε να μην προκαλέσει
δυσάρεστα συναισθήματα στους επιζώντες από το Ολοκαύτωμα που βρίσκονταν στο κοινό.
«Η ευθύνη της Γερμανίας δεν λήγει. Θέλουμε να ανταποκριθούμε στην ευθύνη που έχουμε.
Απ’ αυτό θα πρέπει να μας αξιολογήσετε», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Γερμανίας. Ο
Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς
δήλωσε ότι «Σήμερα ο κόσμος έχει τόσο την ευθύνη όσο και τη δύναμη να διασφαλίσει πως
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ό,τι συνέβη στο παρελθόν δεν θα ξανασυμβεί», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν ως
χώρα που επίσημα αρνείται το Ολοκαύτωμα και στοχεύει στην καταστροφή του Ισραήλ.

Ο πρίγκιπας Κάρολος της Αγγλίας δήλωσε ότι το Ολοκαύτωμα αποτελεί μια
«παγκόσμια ανθρώπινη τραγωδία και χρειάζεται ο κόσμος να ανανεώσει τη δέσμευσή του
στη διατήρηση της Μνήμης». Ο
Γάλλος Πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν
επαίνεσε τους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στο Φόρουμ για να τονίσουν τη σημασία του
Ολοκαυτώματος. «Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί αυτό που συμβαίνει σήμερα; Όλοι
εμείς να είμαστε ενωμένοι και ταγμένοι στη Μνήμη του Ολοκαυτώματος;». «Δεν θα
επιτρέψουμε τη σιωπή απέναντι στον αντισημιτισμό και στα νέα πρόσωπα του
αντισημιτισμού, διότι υποσχόμαστε να θυμόμαστε και να αναλάβουμε δράση», είπε
χαρακτηριστικά ο Ε. Μακρόν.

Ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δ. Σαλτιέλ, στη διάρκεια του Φόρουμ, είχε ιδιαίτερη επικοινωνία
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλο, με τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε, τον
οποίο κάλεσε στην Ελλάδα προτείνοντάς του να είναι ομιλητής σε εκδήλωση για τα 200
χρόνια από την εθνική παλιγγενεσία. Επίσης συναντήθηκε με τον Γερμανό Πρόεδρο
Σταϊνμάγερ, ο οποίος ως επίτιμο μέλος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον
του για τη διατήρηση της εβραϊκής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Επίσης, σε συζήτηση με την
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσυ Πελόζι αναφέρθηκε σε διεθνείς
εξελίξεις και στις μελλοντικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για την ειρήνευση στη Μ. Ανατολή.
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