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Οικουμενικός Πατριάρχης: Εκφράζουμε την αγανάκτηση 
και την απογοήτευσή μας για την επανεμφάνιση και 
διάδοση νεοναζιστικών τάσεων και κινημάτων

Τ
ην αγανάκτηση και την απο-
γοήτευσή του για την επα-
νεμφάνιση και διάδοση 
νεοναζιστικών τάσεων και 

κινημάτων στο σημερινό κόσμο, εξέ-
φρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος, με αφορμή την πρώ-
τη επίσημη παρουσίαση του βιβλίου 
του κ.Γεωργίου Πηλιχού, «Άουσβιτς: 
Έλληνες – Αριθμός Μελλοθανάτου», 
η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 
Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, με πρω-
τοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης της Ελλάδος. Ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης, σε μαγνητοσκο-
πημένο μήνυμά του, επισήμανε ότι 
το εκδοθέν βιβλίο αποτυπώνει, στις 
1188 σελίδες του, «τας ειδεχθεστάτας 
σελίδας απανθρωπίας της ιστορίας, 
αι οποίαι συνδέονται με το «Ολοκαύ-
τωμα» και ειδικώτερον με τον εκτο-
πισμόν και αφανισμόν του 90% των 
Ελλήνων Εβραίων εις το στρατόπε-
δον συγκεντρώσεως, καταναγκαστι-
κής εργασίας και εξοντώσεως, Άου-
σβιτς, το σύμβολον του ριζικού κακού 
και της απυθμένου θηριωδίας».

«Το Άουσβιτς», συνέχισε ο Οικουμε-
νικός Πατριάρχης, «είναι η απόδει-
ξις, μέχρι ποίου σημείου καταστρο-
φικότητος και βιαιότητος δύναται να 
φθάση ο άνθρωπος, όταν καταστή έρ-
μαιον πλύσεως εγκεφάλου και ρητο-
ρικής του μίσους, όταν νεκρωθούν τα 
συναισθήματά του και στερεύσουν αι 
δημιουργικαί του δυνάμεις. Η εικών, 
την οποίαν έχομεν διά τον άνθρω-
πον, καθορίζει την συμπεριφοράν μας 
προς αυτόν. Η βία γεννάται πρώτον 
εις τον νούν και την καρδίαν του αν-
θρώπου, πριν εκφρασθή εμπράκτως. 
Δυστυχώς, η ανθρωπότης δεν φαίνε-
ται ότι διδάσκεται από την ιστορίαν. 
Αι συγκλονιστικαί εμπειρίαι εξευτε-
λισμού του ανθρωπίνου προσώπου, 
κατά τον 20ον αιώνα, δεν εσυνέτισαν 
το ανθρώπινον γένος, δεν απέτρε-
ψαν την συνέχισιν της βίας, των πο-
λέμων, της εκμεταλλεύσεως του αν-
θρώπου από τον συνάνθρωπόν του. 
Ανεπτύχθησαν καταστροφικά πυρη-
νικά όπλα, τα οποία απειλούν και αυ-
τήν ταύτην την διατήρησιν της ζωής 
επί της γης. Ο κόσμος μας παραμένει 
πλήρης ανταγωνισμών, διακρίσεων 
και αδικίας, στυγνής καταπατήσεως 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου. Είναι απογοητευτικόν το 
γεγονός ότι, ενώ το 2018 συμπληρώ-
νονται 70 έτη από της Οικουμενικής 

Διακηρύξεως των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, η οποία, εκφράζουσα τον 
αποτροπιασμόν της παγκοσμίου κοι-
νότητος απέναντι εις την απανθρω-
πίαν του ολοκληρωτικού πολέμου 
και την φρίκην του Ολοκαυτώματος, 
ανέδειξε τας θεμελιώδεις αξίας και τα 
οικουμενικά ιδανικά, τα οποία οφεί-
λουν να σέβωνται και να προάγουν 
όλοι οι λαοί και τα κράτη, σήμερον, 
σκόπιμοι παρερμηνείαι, αθετήσεις 
της Διακηρύξεως και καταχρήσεις 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου διά 
πολιτικούς σκοπούς, υποσκάπτουν 
τον σεβασμόν και την πραγμάτωσίν 
των».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισή-
μανε ότι «οφείλομεν να αγωνισθώμεν 
άπαντες, πρόσωπα και λαοί, κράτη 
και διεθνείς οργανισμοί, η κοινωνία 
των πολιτών, τα ανθρωπιστικά κινή-
ματα, αι θρησκείαι και η Εκκλησία, 
διά την ειρήνην και την δικαιοσύνην, 
διά τον σεβασμόν της ελευθερίας και 
της αξιοπρεπείας του ανθρώπου, διά 
να μη βιώση η ανθρωπότης νέα Ολο-
καυτώματα. Το Οικουμενικόν Πατρι-
αρχείον αγωνίζεται διά την νίκην της 
αγάπης εναντίον της μισανθρωπίας, 
διά την ειρήνην και την καταλλαγήν, 
διά την συνεργασίαν των θρησκειών, 
διά την προστασίαν του ανθρώπου 
και της κτίσεως. Η χριστιανική ημών 
πίστις είναι ανάχωμα εναντίον των 
τάσεων αντικειμενοποιήσεως του αν-
θρώπου, του «ηγαπημένου του Θεού», 
και αρνήσεως του σεβασμού της ιε-

ρότητος του προσώπου του». 

Με σαφή και κατηγορηματικό τρό-
πο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κα-
ταδίκασε, για άλλη μια φορά, κάθε 
μορφή ρατσισμού, φυλετικού μίσους 
αλλά και κάθε ιδεολογία που προ-
ωθεί την επιβολή της ισχύος ενός 
ανθρώπου σε έναν άλλο άνθρωπο. 
«Απορρίπτομεν τας ιδέας και τας ιδε-
ολογίας, αι οποίαι τροφοδοτούν και 
ευνοούν τας τάσεις αυτοαποθεώσεως 
του ανθρώπου και του τιτανισμού της 
ισχύος, του ρατσισμού και του φυλε-
τικού μίσους, της μετατροπής του αν-
θρώπου εις αριθμόν, εις απρόσωπον 
οντότητα, εις μετρήσιμον μέγεθος και 
εκμεταλλεύσιμον αντικείμενον. Εκ-
φράζομεν την αγανάκτησιν και την 
απογοήτευσιν ημών διά την επανεμ-
φάνισιν και διάδοσιν νεοναζιστικών 
τάσεων και κινημάτων εις τας ημέρας 
μας. Παρακαλούμεν αδιαλείπτως τον 
πανοικτίρμονα Θεόν να διαφυλάξη 
την ανθρωπότητα από την βίωσιν και 
την εμπειρίαν νέας απανθρωπίας εις 
το παρόν και το μέλλον. Προσευχό-
μεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών 
των θυμάτων της πρωτοφανούς θη-
ριωδίας, των ακάκων παιδίων, των 
αμετρήτων αθώων ανδρών και γυ-
ναικών, των αγνών ανθρώπων με 
ειδικάς ανάγκας, όλων αυτών, οι 
οποίοι ηφανίσθησαν με κριτήριον 
την καταγωγήν, την θρησκείαν, τον 
πολιτισμόν, τας πολιτικάς των πε-
ποιθήσεις, την διανοητικήν, ψυχικήν 
και σωματικήν των κατάστασιν», τό-

νισε χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης.

Στο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης συνεχάρη όλους τους συ-
ντελεστές της έκδοσης και ιδιαιτέρως 
τον συγγραφέα κ.Γεώργιο Πηλιχό, ο 
οποίος με τον καρπό της πολυετούς 
έρευνάς του, «εγχαράσσει βαθέως εις 
την μνήμην και εις την συνείδησιν 
της ανθρωπότητος τα παθήματα, τα 
μαρτύρια και τας μαρτυρίας των θυ-
μάτων της βίας, τα οποία εβίωσαν τον 
φόβον και τον τρόμον, την πώρωσιν 
και την σκληροκαρδίαν των συναν-
θρώπων των, και υπέστησαν ανει-
πώτους ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, 
αφορήτους βασάνους και βιαίαν θα-
νάτωσιν».  Τόνισε δε, πως το έργο 
«Άουσβιτς: Ελληνες - Αριθμός Μελ-
λοθανάτου» συμβάλλει καθοριστι-
κά στον εμπλουτισμό των γνώσεών 
μας για τον αφανισμό των Ελλήνων 
Εβραίων. «Μας υπενθυμίζει το βάθος 
της εκπτώσεως και του εκβαρβαρι-
σμού του ανθρώπου, αποκαλύπτει 
όμως, εκ παραλλήλου, ότι, ακόμη και 
μέσα εις το πέλαγος και τας αβύσσους 
της βαρβαρότητος, διασώζεται το με-
γαλείον της ψυχής και η αξιοπρέπεια, 
το φως της θυσιαστικής αγάπης, η ευ-
σπλαχνία και η αυτοθυσία, η δύναμις 
της αντιστάσεως εις το κακόν και του 
αγώνος διά την ελευθερίαν». 

• Διαβάστε το πλήρες κείμενο του 
Μηνύματος στην ιστοσελίδα του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου, www.ec-patr.org

ΑΡΘΡΟ

Μήνυμα κατά την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου «Άουσβιτς: 
Έλληνες – Αριθμός Μελλοθανάτου» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης


