
 

 

 

Ομιλία του Βρετανοφ Πρζσβθ κ. Τηων Κίττμερ κατά τθ διάρκεια εκδιλωσθς για τθν 
Ημζρα Μνιμθς των Ελλινων Εβραίων Μαρτφρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος 
(Θεςςαλονίκθ, 1 Φεβρουαρίου 2015) 
 
Κφριε Ρεριφερειάρχα, Κφριε Διμαρχε, Κφριε Ρρόεδρε τθσ Εβραϊκισ Κοινότθτασ  
Θεςςαλονίκθσ, κυρίεσ και κφριοι που βρίςκεςτε ςιμερα μαηί μασ για να τιμιςουμε, να 
κυμθκοφμε και να δείξουμε τον ειλικρινι ςεβαςμό μασ: 
 
Ρριν από 70 χρόνια, ςτισ 27 Ιανουαρίου του 1945 ο Κόκκινοσ Στρατόσ απελευκζρωνε τουσ 
εναπομείναντεσ εγκλείςτουσ ςτο ςτρατόπεδο κανάτου του Auschwitz-Birkenau.  Οι 
περιςςότεροι είχαν ιδθ ξεκινιςει μια πορεία κανάτου και οι επτάμιςι χιλιάδεσ που 
βρίςκονταν ακόμα ςτο ςτρατόπεδο, δζχτθκαν τθ κερμι και ηωογόνο αγκαλιά τθσ 
ελευκερίασ. Οι άνκρωποι αυτοί βίωςαν μια πραγματικότθτα που δεν τθ χωράει ο νουσ, 
πζρα από κάκε φανταςία.  Πςεσ φορζσ και με όποιον τρόπο κι αν ζχει ειπωκεί ς’ αυτά τα 
εβδομιντα χρόνια, εξακολουκεί να προκαλεί ζνα δυςάρεςτο μοφδιαςμα ς’ εμάσ που 
γενθκικαμε μετά το τζλοσ του Δεφτερου Ραγκοςμίου Ρολζμου. 
 
Και είναι αλικεια – ξεκινϊντασ να γράψω τθν ομιλία μου αναρωτιόμουν πϊσ κα ζβριςκα 
τα κατάλλθλα λόγια, πϊσ κα ζβριςκα οποιαδιποτε λόγια, που κα ανταποκρίνονταν ςτθν 
εμπιςτοςφνθ που μου δείχνετε ςιμερα: να τιμιςω τθ μνιμθ ζξι εκατομμυρίων ανκρϊπων 
– και μεταξφ αυτϊν, ενάμιςι εκατομμυρίων παιδιϊν – που κανατϊκθκαν με τρόπο 
κτθνϊδθ και ςυςτθματικό από τουσ εκφραςτζσ μιασ ιδεολογίασ βάρβαρθσ και παράλογθσ.  
 
Ζνασ από τουσ μεγάλουσ μασ Εβραίουσ διανοθτζσ και ςυγγραφείσ ζχει πει: 
 

«Ο κόςμοσ του Auschwitz βρίςκεται πζρα από τον λόγο, πζρα από τθ λογικι.  
Μιλϊντασ για το ανείπωτο διακινδυνεφει κανείσ τθν επιβίωςθ τθσ γλϊςςασ ωσ 
δθμιουργοφ και φορζα μιασ ανκρϊπινθσ και λογικισ αλικειασ.  Λζξεισ κορεςμζνεσ 
από ωμότθτα και ψζμμα  δεν ξαναηωντανεφουν εφκολα [Steiner] 

 
Κατ’ αυτιν τθν ζννοια, το να μιλιςει κανείσ για το Ολοκαφτωμα – για τα ψζμματα που το 
ζκρεψαν, τθν  ωμότθτα που το δθμιοφργθςε και το διατιρθςε - κζτει ςε κίνδυνο τον 
ανκρϊπινο χαρακτιρα και τθ λογικι τθσ ίδιασ τθσ γλϊςςασ.  Ρϊσ κα μποροφςε να χωρζςει 
ςε λζξεισ κάτι τόςο τερατϊδεσ, τόςο παράλογο, τόςο ανελζθτο, τζτοιασ μαηικισ, 
βιομθχανικισ ςχεδόν,  κλίμακασ? 
 
Κι όμωσ, βριςκόμαςτε ςιμερα εδϊ ακριβϊσ επειδι οι λζξεισ, όςο ανεπαρκείσ κι αν είναι, 
ζχουν ςθμαςία.  Εμείσ που είμαςτε εδϊ ςιμερα ξζρουμε ότι ζχουμε τθν θκικι υποχρζωςθ 
να μιλάμε για το Ολοκαφτωμα.  Είναι ιερό μασ κακικον να μεταφζρουμε αυτι τθν φοβερι 
γνϊςθ για το Ολοκαφτωμα.  Εμείσ ξζρουμε πϊσ με τισ λζξεισ μασ, τισ λζξεισ που 
αρκρϊνουμε με ταπεινοφροςφνθ,  οφείλουμε να κρατιςουμε τθ μνιμθ ηωντανι και να 



διδάξουμε τισ επόμενεσ γενιζσ.  Ξζρουμε πωσ θ παιδεία ςε κζματα ολοκαυτϊματοσ και θ 
διατιρθςθ τθσ μνιμθσ είναι θ ιςχυρότερι μασ άμυνα απζναντι ςτθν πικανότθτα 
επανάλθψθσ του Ολοκαυτϊματοσ και απζναντι ςτθν βάρβαρθ ιδεολογία που το γζννθςε.   
Ρρζπει να αφομοιϊςουμε και, με τθ ςειρά μασ, να διδάξουμε ςε κάκε επερχόμενθ γενιά, 
όλα όςα δίδαξε το Ολοκαφτωμα ςτθ γενιά των παπποφδων μασ. 
 
Φζτοσ, θ χϊρα που εκπροςωπϊ, ζχει τθν τιμι να προεδρεφει ςτθν Διεκνι Συμμαχία για τθ 
Μνιμθ του Ολοκαυτϊματοσ.  Η Συμμαχία, που ςιμερα αρικμεί 31 κράτθ-μζλθ, 8 κράτθ-
παρατθρθτζσ και 7 διεκνείσ μόνιμουσ εταίρουσ, ςκοπό ζχει να κινθτοποιεί και να ςυντονίηει 
τισ προςπάκειεσ για τθν διατιρθςθ τθσ μνιμθσ, τθν ζρευνα και τθν παιδεία για το 
Ολοκαφτωμα τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. 
 
Οι δράςεισ τθσ Συμμαχίασ βαςίηονται ςτθ Διακιρυξθ τθσ Στοκχόλμθσ θ οποία περιγράφει 
και τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ.  Φζτοσ ςυμπλθρϊνονται δζκα πζντε χρόνια από τθν υπογραφι 
τθσ Διακιρυξθσ.  Ρριν πζντε μζρεσ, τιμϊντασ τθν εβδομθκοςτι επζτειο τθσ απελευκζρωςθσ 
του Auschwitz, τα μζλθ τθσ ςυμμαχίασ επαναβεβαίωςαν το περιεχόμενο τθσ Διακιρυξθσ 
και τισ ςοβαρζσ δεςμεφςεισ που ανζλαβαν οι κυβερνιςεισ μασ το δφο χιλιάδεσ.  Επιτρζψτε 
μου να ςασ διαβάςω το ςχετικό κείμενο: 
 

«Ο πρωτόγνωροσ χαρακτιρασ του Ολοκαυτϊματοσ κα ζχει πάντα για μασ ζνα 
κακολικό νόθμα.  Ραραμζνουμε ςτακεροί ςτθ δζςμευςι μασ να κρατάμε τθν μνιμθ 
ηωντανι, να αποδίδουμε φόρο τιμισ ςτα κφματα, να υπεραςπιηόμαςτε τθν φοβερι 
αλικεια του Ολοκαυτϊματοσ, να υψϊνουμε το ανάςτθμά μασ ζναντι οποιουδιποτε 
επιχειρεί να παραποιιςει ι να αρνθκεί τα πραγματικά γεγονότα αλλά και να 
δίνουμε μάχθ κατά του αντιςθμιτιςμοφ, του ρατςιςμοφ και τθσ προκατάλθψθσ κατά 
των ομά και των Σίντι. 
 
Είμαςτε αποφαςιςμζνοι να ςυνεχίςουμε τθν οικοδόμθςθ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ 
γφρω από τθν ζρευνα, τθν παιδεία και τθν διατιρθςθσ τθσ μνιμθσ του 
Ολοκαυτϊματοσ αλλά και για τθν αποτροπι γενοκτονίασ ςτο μζλλον.» 

 
Αυτι είναι θ δζςμευςι μασ, αυτιν επαναβεβαιϊςαμε.   
 
Από τθν ανάλθψθ τθσ Ρροεδρίασ πζρυςι, είχα το εξαιρετικό προνόμιο να ςυνεργαςτϊ με 
τισ εβραϊκζσ κοινότθτεσ, εβραϊκοφσ φορείσ και τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, για τθν προϊκθςθ 
των ςκοπϊν τθσ Συμμαχίασ ςτθν Ελλάδα. 
 
Στθρίξαμε και ςτθρίηουμε τθν διατιρθςθ τθσ μνιμθσ και τθ ςυηιτθςθ για το ρόλο τθσ 
παιδείασ, και ςυμβάλλουμε ςτθν ζρευνα για το πϊσ οι Ζλλθνεσ αντιλαμβάνονται το 
Ολοκαφτωμα.  Συγκεκριμζνα κα αναφερκϊ ςε μια ζρευνα θ οποία ζχει τθν ςτιριξθ και των 
ςυναδζλφων μου Ρρζςβεων του Καναδά και τθσ ουμανίασ – κα ξεκινιςει τον Μάρτιο 
ςτθν Ακινα και εδϊ ς’ αυτιν τθν ςπουδαία πόλθ. 
 
Ρριν πζντε μζρεσ, ο Βρετανόσ Ρρωκυπουργόσ ανανζωςε τθν υπόςχεςθ να διατθριςει θ 
Βρετανία τθ μνιμθ ηωντανι.  Ανταποκρινόμενοσ ςτθ μελζτθ τθσ Βρετανικισ Επιτροπισ για 
το Ολοκαφτωμα, θ Βρετανικι Κυβζρνθςθ κα διακζςει 50 εκατομμφρια ςτερλίνεσ για τθν 
ανζγερςθ ενόσ νζου, επιβλθτικοφ εκνικοφ Μνθμείου για το Ολοκαφτωμα, για τθν 



δθμιουργία ενόσ παγκοςμίου φιμθσ κζντρου παιδείασ για το Ολοκαφτωμα και για 
εξαςφάλιςθ πόρων για εκπαιδευτικά προγραμμάτα για το Ολοκαφτωμα ςε βάκοσ χρόνου. 
 
Ο Βρετανόσ Ρρωκυπουργόσ ιταν ςαφισ ςτθν πεποίκθςι του ότι πρζπει να διατθριςουμε 
τθν μνιμθ του Ολοκαυτϊματοσ ηωντανι.  Είπε: 
 

«Δεν κα επιτρζψουμε καμμία δικαιολογία για τθν ανάπτυξθ αντιςθμιτιςμοφ ςτθ 
χϊρα μασ.  Δεν κα επιτρζψουμε καμμιά μορφι προκατάλθψθσ να καταςτρζψει τθν 
πολφ-κρθςκευτικι, πολφ-εκνοτικι δθμοκρατία μασ για τθν οποία είμαςτε τόςο 
υπεριφανοι.  Θα διδάξουμε ςε όλεσ τισ γενιζσ τισ αξίεσ του ςεβαςμοφ και τθσ 
ανεκτικότθτασ που είναι για μασ πολφτιμεσ.  Και κα φροντίςουμε ϊςτε να 
διδαχκοφν όλεσ οι γενιζσ από τισ ιςτορίεσ που ζχουν να διθγθκοφν οι επιηϊντεσ του 
Ολοκαυτϊματοσ, για χρονιά μετά από μασ.» 

  
Εδϊ ςτθ Θεςςαλονίκθ, θ Εβραϊκι Κοινότθτα, με τθν ςτιριξθ του Διμου και πολλϊν άλλων, 
ςχεδιάηει ζνα Μνθμείο για το Ολοκαφτωμα κι ζνα Εκπαιδευτικό Κζντρο, ςτο χϊρο του 
ςιδθροδρομικοφ ςτακμοφ από όπου εκτοπίςτθκαν οι Εβραίοι τθσ πόλθσ – τθσ Μθτζρασ του 
Ιςραιλ, τθσ Ιερουςαλιμ των Βαλκανίων.   Τα ςχζδιά τουσ αποτελοφν για μζνα ζμπνευςθ κι 
εφχομαι να είναι ζμπνευςθ και για ςασ. 
 
Το προθγοφμενο Σαββατοκφριακο είχα τθν τιμι να είμαι επικεφαλισ μιασ αποςτολισ 
μελϊν τθσ Διεκνοφσ Συμμαχίασ για τθ Μνιμθ του Ολοκαυτϊματοσ εδϊ ςτθν Θεςςαλονίκθ.  
Οι περιςςότεροι από μασ είχαμε ιδθ διαβάςει ςχετικά για τθ ςθμαντικι εβραϊκι κοινότθτα 
που άνκιςε εδϊ αλλά και για τθν εγκλθματικι εξόντωςι τθσ ςτα χζρια των Ναηί.  Γνωρίηαμε 
πωσ οι Ναηί δεν επεχείρθςαν μόνο να εξολοκρεφςουν τον εβραϊκό πλθκυςμό.  
Ρροςπάκθςαν, επιπλζον, να διαγράψουν τον πολιτιςμό και τθν ιςτορικι μνιμθ. 
 
Εδϊ, ς’ αυτι τθν πόλθ, που για αιϊνεσ βίωνε τουσ ρυκμοφσ, τον παλμό και τθν ιδιοφυϊα 
τθσ Εβραϊκισ Κοινότθτασ, είμαςτε αναγκαςμζνοι ακόμα να κατανοιςουμε το Ολοκαφτωμα 
ερμθνεφοντασ τθν απουςία:  τθν απουςία του μεγάλου κοιμθτθρίου, τθν απουςία των 
ςυναγωγϊν, τθν απουςία των μεγάλων εμπορικϊν οίκων και κοινωνικϊν κζντρων.  Η 
Εβραϊκι Κοινότθτα είναι βζβαια πλζον μικρι αλλά διακζτει και καρδιά και ψυχι και 
μυαλό.  Αυτό το μνθμείο εδϊ, το νζο μνθμείο ςτο χϊρο του κοιμθτθρίου αλλά και τα 
ςχζδια για τθν ανζγερςθ Κζντρου Μνιμθσ και Εκπαίδευςθσ ςτον ςιδθροδρομικό ςτακμό 
είναι πολφ ςθμαντικά ςτθ μάχθ κατά του ςτόχου των Ναηί, κατά τθσ εξαφάνιςθσ, κατά τθσ 
λικθσ, κατά τθσ ςιωπισ. 
 
Τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και αλλοφ το ζργο μασ επείγει.  Ο αντιςθμιτιςμόσ και ο ρατςιςμόσ – 
τα ταπεινά ζνςτικτα τθσ γενοκτονίασ – υπάρχουν ακόμα. Τα τραγικά γεγονότα ςτθ Γαλλία 
και το Βζλγιο.  Η βεβιλωςθ των μνθμείων.  Η άρνθςθ του Ολοκαυτϊματοσ.  Η άνοδοσ 
πολιτικϊν κομμμάτων που τροφοδοτοφν, εκ νζου, μίςθ και ψζμματα του παρελκόντοσ.  
Πλα αυτά απαιτοφν τθν προςοχι μασ, τθ δζςμευςι μασ και τθν ανάλθψθ δράςθσ. 
 
Τθν περαςμζνθ εβδομάδα, γνϊριςα εδϊ ζναν επιηιςαντα του Ολοκαυτϊματοσ, ζναν 
άνκρωπο που όλοι ςασ γνωρίηετε, ιπιων τόνων και μεγάλθσ ακτινοβολίασ.  Μου είπε το 
όνομά του, Heinz Kounio, και μου ζδωςε ζνα αντίγραφο του βιβλίου του ςτο οποίο 
περιγράφει τθν εμπειρία του ςτα ςτρατόπεδα κανάτου.  Και είναι τζτοιεσ απλζσ κινιςεισ – 



θ αναφορά ενόσ ονόματοσ, θ μεταφορά μιασ εμπειρίασ με τθ μορφι ενόσ δϊρου, θ 
ανάγνωςθ ενόσ βιβλίου – που αποτελοφν τθν ουςία αυτισ τθσ ςκυταλοδρομίασ τθσ μνιμθσ. 
 
Τα λόγια μου ςιμερα αποτελοφν μαρτυρία αυτισ ακριβϊσ τθσ μνιμθσ και δεν βρίςκω 
καλφτερο επίλογο από τθν αφιγθςθ ενόσ επιηϊντοσ, αφιγθςθ που δεν επιδζχεται  
αμφιςβιτθτθ και αποτελεί ταυτόχρονα θκικι παρακατακικθ.  Τα λόγια του κ. Kounio: 
  
 

«Το θμερολόγιό μου είναι μία ακόμα μαρτυρία τθσ ωμότθτασ του Ολοκαυτϊματοσ.  
Ρρζπει να τισ δθμοςιοποιοφμε αυτζσ τισ ιςτορίεσ.  Ρρζπει κάποια μζρα να 
καταφζρουμε να εξαλείψουμε τθν άγνοια και τθν προκατάλθψθ.  Και οφείλουμε να 
δθμιουργιςουμε ςτουσ ανκρϊπουσ εκείνθ τθν θκικι επίγνωςθ, ϊςτε να μθ 
μείνουμε ποτζ ξανά αδρανείσ και να μθν επιτρζψουμε ποτζ ξανά να εξοντωκεί ζνασ 
ολόκλθροσ λαόσ.» 

 
Το μόνο που κα προςζκετα είναι – αμιν. 
 


