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Χαιρεηιζμός Περιθερειάρτη Αηηικής, Ρένας Δούροσ  

ζηην εκδήλωζη για ηην 

Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρηύρων και Ηρώων ηοσ 

Ολοκασηώμαηος 

 

Αμηόηηκνη πξνζθεθιεκέλνη,  

εβαζηνί όκεξνη, 

 

“Σν λα μεράζνπκε ηνπο λεθξνύο, είλαη ζαλ λα ηνπο ζθνηώλνπκε γηα δεύηεξε 

θνξά”. 

Σα ιόγηα ηνπ κεγάινπ απόληα γηα ηα ζύκαηα ηνπ ρεηξόηεξνπ εγθιήκαηνο θαηά 

ηεο Αλζξσπόηεηαο, καο εγθαινύλ. 

Τπελζπκίδνληαο εθείλν ην ρξένο πνπ θξαηά άζβεζηε ηε κλήκε. 

Δηδηθά ζήκεξα πνπ δνύκε ζε έλα λαξθνζεηεκέλν πεδίν. 

Έλα πεδίν πνπ νξίδεηαη θαη θαζνξίδεηαη  

από ηηο πνιιαπιαζηαδόκελεο απεηιέο θαηά ηεο Γεκνθξαηίαο, 

από ηηο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ ηζηνξηθνύ αλαζεσξεηηζκνύ,  

από ηελ αλάθακςε ησλ πνιιώλ εθθάλζεσλ ηνπ θαζηζκνύ,  

από ηελ απαμίσζε ηεο έλλνηαο ηεο Πνιηηηθήο,  

από ηελ ππνρώξεζε ηεο Παηδείαο, κε ηελ άγλνηα ηεο ηζηνξίαο ηεο Αληίζηαζεο 

ελόο ηόπνπ πνπ έρεη καηώζεη από ηηο καδηθέο ζπζίεο. 

Έλα λαξθνζεηεκέλν πεδίν πνπ ζθηάδεηαη από ηελ επίκνλε παξνπζία ηνπ 

αληηζεκηηηζκνύ –  
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ην είδακε πξόζθαηα ζε έλα παλό ζηε δηαδήισζε γηα ην Μαθεδνληθό ζην 

ύληαγκα. “Δβξαίνη θαη Βαιθάληνη ηεο Βνπιήο ηε βάςαηε”  

έγξαθε ην παλό πνπ θξέκαζαλ άγλσζηνη ζε απόζηαζε ιίγσλ κόιηο κέηξσλ 

από ην θελνηάθην ηνπ Άγλσζηνπ ηξαηηώηε,  

ρσξίο λα πξνθιεζεί θακία επίζεκε αληίδξαζε. 

Θεέ κνπ ειπίδσ λα κελ ζπλεζίζακε. 

Σν δηαπηζηώλνπκε επίζεο κε ηε ζπζηεκαηηθή βεβήισζε εβξατθώλ κλεκείσλ θαη 

κλεκείσλ γηα ην εβξατθό Οινθαύησκα ζε όιε ηε ρώξα. 

Σν επηβεβαηώλνπλ επηζηεκνληθέο έξεπλεο,  

από ηελ ακεξηθαληθή νξγάλσζε Anti-Defamation League σο ην Παλεπηζηήκην 

ηεο Ομθόξδεο,  

πνπ θαηαηάζζνπλ ηε ρώξα καο κεηαμύ εθείλσλ όπνπ ν αληηζεκηηηζκόο είλαη 

ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο θαη ζε πνιιά επίπεδα.  

Μόλν ηελ πεξζηλή ρξνληά θαηαγξάθεθαλ πιένλ ησλ 18 βεβειώζεσλ εβξατθώλ 

ρώξσλ ζηελ παηξίδα καο, δείρλνληαο όηη νη λνζηαιγνί ηνπ ζθνηαδηζκνύ θάζε 

άιιν παξά έρνπλ θαηαζέζεη ηα όπια... 

Καη δελ ρξεζηκνπνηώ ηπραία, θπξίεο θαη θύξηνη, πνιεκηθνύο όξνπο. 

Γηαηί έρνπκε πόιεκν. 

Έλαλ πόιεκν γηα ηελ επαλαλνεκαηνδόηεζε ηεξώλ ελλνηώλ. 

Έλαλ πόιεκν γηα ην κπαιό θαη ηελ θαξδηά ησλ παηδηώλ καο.  

Έλαλ πόιεκν γηα ηε Μλήκε θαη ηε Γλώζε, πνπ δελ πξέπεη λα επηηξέςνπκε 

ζηνπο ζύγρξνλνπο νπαδνύο ηνπ Ναδηζκνύ, ηνπο ζαπκαζηέο ησλ ζπλεξγαηώλ 

ησλ Ναδί ηεο Καηνρήο θαη ησλ ζηξαηνπέδσλ ζαλάηνπ, λα ηνλ θεξδίζνπλ. 

Καη όζν πην γξήγνξα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη απηόο είλαη ν δηθόο καο, 

ζύγρξνλνο πόιεκνο,  

πόιεκνο δηαξθείαο θαηά ηεο Λήζεο,  
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ηεο παξαπιεξνθόξεζεο,  

ηεο ζρεηηθνπνίεζεο,  

ηεο παξαθκήο θαη ηνπ ζθνηαδηζκνύ, 

ηόζν πην απνηειεζκαηηθά ζα αληαπνθξηζνύκε ζην ύςηζην, νηθνπκεληθό καο 

ρξένο:  

λα αληηκεησπίζνπκε ηε θπζηθή απώιεηα ηεο δώζαο κλήκεο. 

Σε θπζηθή θζνξά θαη ησλ ηειεπηαίσλ Μαξηύξσλ.  

Σσλ Δπηδήζαλησλ πνπ κεηαιακπάδεπαλ ηε Γλώζε,  

ζπληεξώληαο ηε Μλήκε θαη ιεηηνπξγώληαο σο νη ζπλδεηηθνί θξίθνη ηνπ ρζεο κε 

ην ζήκεξα.  

Αθνινπζώληαο ηα ηειεπηαία ιόγηα ηνπ γλσζηνύ Δβξαίνπ ηζηνξηθνύ ίκνλ 

Νηνύκπλνθ,  

ιίγν πξηλ δνινθνλεζεί από ηνπο Ναδί θαηά ηελ εθθέλσζε ηνπ γθέην ζηε Ρίγα, 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1941, ζε ειηθία 81 εηώλ: 

“Να γξάθεηε θαη λα καξηπξάηε”. 

Γηαζθαιίδνληαο έηζη ηε Μλήκε γηα ην κέιινλ, όρη κίαο θνηλόηεηαο αιιά ηεο 

Αλζξσπόηεηαο νιόθιεξεο. 

Γηαηί ε ππόζεζε ηνπ εβξατθνύ Οινθαπηώκαηνο καο αθνξά όινπο.  

Δηδηθά ζήκεξα πνπ ε αθξνδεμηά ζεθώλεη θεθάιη,  

απαηηώληαο δηαξθή εγξήγνξζε θαζώο,  

ε επηρείξεζε εγθαζίδξπζεο ηνπ λαδηζκνύ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε 

απνηειεί παξαδνμόηεηα ζηα όξηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο.  
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Κπξίεο θαη θύξηνη 

ήκεξα ζηελ Δπξώπε,  

 

όπσο καξηπξνύλ θαη ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ,  

ηα θαληάζκαηα ηνπ ρζεο,  

ηνπ ζθνηαδηζκνύ,  

νη ακεηαλόεηνη ζαπκαζηέο θαη κηκεηέο ησλ εκπλεπζηώλ ηνπ 

βηνκεραλνπνηεκέλνπ ζαλάηνπ, επηρεηξνύλ λα θαζνξίζνπλ ηηο ηύρεο κηαο 

επείξνπ πνπ ζηηγκαηίζηεθε αλεμίηεια από ηε λαδηζηηθή ζεξησδία. 

Δπηρεηξνύλ λα πιήμνπλ ην επξσπατθό νηθνδόκεκα. 

Σελ θνηλσληθή Γηθαηνζύλε.  

Σελ Δηξήλε.  

Απηό αθξηβώο πνπ θηίζηεθε ζηα εξείπηα ηνπ Γεύηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

από ηελ αλάγθε ζσξάθηζεο ησλ επξσπατθώλ θνηλσληώλ απέλαληη ζηελ απεηιή 

ηνπ λαδηζκνύ θαη ηνπ εζληθηζκνύ. 

ήκεξα νη λνζηαιγνί ηνπο επηρεηξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζύγρπζε, λα ζπείξνπλ 

μαλά ηνλ θόβν, ηελ άγλνηα. 

Απνδεηθλύνληαο ηελ επηθαηξόηεηα ηεο αλάιεςεο ηεο επζύλεο.   

Γηαηί ζήκεξα, όπσο θαη ρζεο, ε παζεηηθόηεηα, ε αδηαθνξία θαη ε νπδεηεξόηεηα 

ήηαλ θαη είλαη ζπλελνρή. 

Ζ επηινγή ζηξαηνπέδνπ απέλαληη ζηε ζύγρξνλε απεηιή ηνπ θαζηζκνύ θαη ηνπ 

αληηζεκηηηζκνύ, επηβάιιεηαη εηδηθά ζηνλ 21ν αηώλα. 

«Σν Οινθαύησκα γελλήζεθε θαη εθηειέζηεθε ζηε ζύγρξνλε νξζνινγηθή καο 

θνηλσλία, ζην πςειό επίπεδν ηνπ πνιηηηζκνύ καο, ηεο θνξπθαίαο θαηάθηεζεο 

ηεο θνπιηνύξαο καο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό απνηειεί πξόβιεκα απηήο ηεο 

θνηλσλίαο, απηνύ ηνπ πνιηηηζκνύ θαη απηήο ηεο θνπιηνύξαο»,  
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παξαηεξεί ν Είγθκνπλη Μπάνπκαλ, ζθηαγξαθώληαο ην ρξένο καο ζηελ πεξίνδν 

κεηά ηνπο Μάξηπξεο: ηελ νιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

Οινθαπηώκαηνο. 
 

Δηδηθά κάιηζηα ζηελ παηξίδα καο ν λαδηζκόο θαη νη λνζηαιγνί ηνπ, όπνηα 

πξνβηά θη αλ θνξέζνπλ – πνιηηηθή, ζξεζθεπηηθή, θνηλσληθή -,  

όπνηα ζεκαία επθαηξίαο θη αλ αλεκίζνπλ, πξέπεη λα είλαη εμνζηξαθηζκέλνη.  

Γηαηί έηζη επηβάιιεη ην ρξένο πξνζηαζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηνλ ηόπν καο. 

Υξένο λα πςώζνπκε ηείρνο πξνζηαζίαο απέλαληη ζηηο απόπεηξεο λα αισζεί ν 

εκβιεκαηηθόο ρώξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ην Κνηλνβνύιην από ηελ αθξνδεμηά. 

Σείρνο πξνζηαζίαο εθηόο αιιά θη εληόο Βνπιήο.   

Έλα ρξένο πνπ δπζηπρώο νξηζκέλνη παξαβηάδνπλ ζην όλνκα 

κηθξνπαξαηαμηαθώλ ζηνρεύζεσλ.  

Ωζηόζν ην καξηύξην ησλ 67.000 Διιήλσλ Δβξαίσλ ζηα ζηξαηόπεδα ζαλάηνπ 

ησλ Ναδί,  

πνπ απνηειεί θνκκάηη ηεο Ηζηνξίαο ηνπ ηόπνπ καο,  

έρεη ηξαβήμεη αλεμίηειε θόθθηλε γξακκή: 

Τπέξ ή θαηά ηνπ θαζηζκνύ θαη όισλ ησλ κνξθώλ ηνπ. 

Τπέξ ή θαηά ηνπ ηεο αμίαο ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο. 

Μηα θόθθηλε γξακκή πνπ δελ εμαθαλίδεηαη αλάινγα κε ηηο πνιηηηθέο 

ζθνπηκόηεηεο ηεο ζηηγκήο.  

Καη όζνη επηιέγνπλ λα ζσπάζνπλ ή, αθόκε ρεηξόηεξα, λα “μεπιύλνπλ” ησλ 

επζπλώλ ηνπο ηνπο λνζηαιγνύο ησλ Ναδί,  

όπσο θάπνηνη ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1930 θαη ηνπ 1940, 

θέξνπλ αθέξαην ην βάξνο ηεο επηινγήο ηνπο. 

Απέλαληη ζηελ Ηζηνξία,  

απέλαληη ζηε Μλήκε. 
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Απέλαληη ζηε Γεκνθξαηία ζηελ θνηηίδα όπνπ γελλήζεθε.  

«Καη αλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ δνινθόλσλ θαη ησλ ζπλεξγώλ ηνπο, θαλείο δελ 

επζύλεηαη γηα ηνλ πξώην ηνπο ζάλαην, εκείο επζπλόκαζηε γηα ηνλ δεύηεξν» - ν 

κεγάινο απώλ ζα είλαη πάληα παξώλ. 

 

αο επραξηζηώ  

 


