ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΡΕΝΑΣ ΔΟΥΡΟΥ «ΠΕΝΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛ

Το βιβλίο της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, με τίτλο, «Πέντε ομιλίες για το
Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων», από τις Εκδόσεις Λιβάνη, παρουσιάστηκε στις
9.5.2019, ημέρα της αντιφασιστικής νίκης και ημέρα της Ευρώπης, στο Polis Art Café. Τον
συντονισμό της παρουσίασης έκανε η δημοσιογράφος Ελένη Τσερεζόλε. Το βιβλίο
προλογίζουν η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος και
η Α.Ε. ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ, κ. Reuven Rivlin.

Κατά την έναρξη της παρουσίασης σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο εκδότης Ηλίας
Λιβάνης
. Για το
βιβλίο μίλησε ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Απογόνων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, Μάριος Σούσης
, ο οποίος, παρουσιάζοντας τις πέντε ομιλίες της Περιφερειάρχη, υπογράμμισε τον
παιδαγωγικό χαρακτήρα του βιβλίου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να μοιραστεί σε
όλα τα σχολεία.

Ο Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός - Πανεπιστήμιο Αθηνών, από την πλευρά του
υπογράμμισε τις δυσκολίες της ένταξης της ιστορίας του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων
Εβραίων στη σύγχρονη ελληνική ιστορία με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε όλα τα επίπεδα,
ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, ενώ αναφέρθηκε και στην παιδαγωγική της μνήμης σχετικά
με το Ολοκαύτωμα.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Αθηνών, Ζοζέφ Μιζάν
ευχαρίστησε τη Ρένα Δούρου για
τη συμβολή της στη διατήρηση της Μνήμης και επισήμανε ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει το
«ποτέ ξανά» πραγματικότητα είναι η παιδεία.
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Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η ηθοποιός του Θεάτρου Τέχνης, Ιωάννα Μαυρέα.

Κατά την τοποθέτησή της η κα Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε ισχυρά
αναχώματα Μνήμης». «Αναχώματα Μνήμης που να αφορούν κυρίως τους νέους ανθρώπους.
Δεν σας κρύβω ότι η απόφασή μου για την έκδοση αυτού του ολιγοσέλιδου βιβλίου, έχει να
κάνει κυρίως με τους νέους. Εκείνους στους οποίους πρέπει να εξηγούμε, ξανά και ξανά, και
να τους διδάσκουμε την αλήθεια του Ολοκαυτώματος. Να τους μαθαίνουμε τα γεγονότα. Να
τους καθιστούμε κοινωνούς της Γνώσης», σημείωσε η ίδια.

“Γνώση και Μνήμη είναι τα καλύτερα αντίδοτα κατά του ναζισμού και του
αντισημιτισμού”

«Γιατί Γνώση και Μνήμη είναι τα καλύτερα αντίδοτα κατά του ναζισμού και του
αντισημιτισμού». «Και κατά των νοσταλγών τους, των εχθρών της Δημοκρατίας, που
σήμερα τολμούν, και μάλιστα εδώ, σε μια χώρα που έχει ματώσει στη Βιάννο και τα
Καλάβρυτα, να σηκώνουν κεφάλι, να βρίσκονται στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, να
βεβηλώνουν Μνημεία και τάφους. Να ρυπαίνουν με αντισημιτικά έντυπα. Γνώση και Μνήμη
είναι ό,τι πρέπει να ενσταλάξουμε στους νέους, για το αύριο του τόπου, το αύριο της
Ευρώπης» ανέφερε η Ρένα Δούρου, επισημαίνοντας: «Μια μικρή ψηφίδα σε αυτή την
τεράστια προσπάθεια, είναι και αυτός ο μικρός τόμος».

Πρόκειται για ένα βιβλίο, μία μικρή συλλογή με τις πέντε ομιλίες που έκανε η Ρένα
Δούρου, με την ιδιότητα της Περιφερειάρχη Αττικής, στο πλαίσιο της ετήσιας Ημέρας
Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, της 27ης
Ιανουαρίου. Μιας Ημέρας - Σύμβολο Μνήμης και Γνώσης, η οποία στην πατρίδα μας έχει
καθιερωθεί εδώ και 15 χρόνια, και η οποία συνδιοργανώνεται από την Ισραηλιτική
Κοινότητα Αθηνών και την Περιφέρεια Αττικής.

Βασικά σημεία από την ομιλία της κας Δούρου κατά την παρουσίαση του βιβλίου της:
Ήταν, είναι και θα είναι, ηθικό χρέος, επιβεβλημένο καθήκον, προσωπική
υποχρέωση, στη μνήμη όλων εκείνων που χάθηκαν για πάντα, στη μνήμη όχι μόνο των
Ελλήνων Εβραίων, αλλά όλων των Εβραίων που χάθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα
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θανάτου.
Και είναι ένα προσωπικό χρέος για έναν ακόμη λόγο. Τον λόγο που έδωσα στον
αστυνομικό πατέρα μου, τον άνθρωπο που πρώτος μου έμαθε την Ιστορία και με δίδαξε τον
απόλυτο σεβασμό απέναντι στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, πέρα από κάθε είδους
διακρίσεις. Απόλυτο σεβασμό στους Εβραίους γείτονες, που από τη μια μέρα στην άλλη
χάθηκαν. Απόλυτο σεβασμό απέναντι στην τραγωδία του Ολοκαυτώματος, σε μια εποχή
που ακόμη κάποια πράγματα λέγονταν, ειδικά στη χώρα μας, ψιθυριστά. Είναι αυτό που
λέει, η γνωστή ρήση, κάτι προσωπικό μας συνδέει, πάντα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο,
με κάτι μεγάλο.
Στις μέρες που ζούμε, μέρες που η Λερναία Ύδρα του αντισημιτισμού, του ναζισμού,
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, σηκώνει ξανά τα πολλά της κεφάλια, και επιχειρεί να
κυκλώσει και να υπονομεύσει τη Δημοκρατία, ο σεβασμός στη Μνήμη των Εβραίων θυμάτων
του Ολοκαυτώματος δεν είναι ούτε εύκολη ούτε μονοσήμαντη υπόθεση.
Είναι οικουμενική υπόθεση, ενός πολυεπίπεδου αγώνα, ενός αγώνα που αφορά τη
Μνήμη, τη Γνώση, τη Δράση. Ενός αγώνα που δεν αφορά μια χώρα ή έναν λαό. Αλλά αφορά,
πρωτίστως, την Ευρώπη, την ήπειρο του Διαφωτισμού αλλά και του Ολοκαυτώματος.
Και υπάρχει η απόλυτα δικαιολογημένη αίσθηση, και το συνειδητοποιούμε αυτό
ειδικά σήμερα, ημέρα της Ευρώπης και ημέρα νίκης κατά του φασισμού, ότι η Ευρώπη, όσο
απομακρύνεται από την αντιφασιστική νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τόσο αυτή
πλησιάζει περισσότερο τον φασισμό...
Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, και οι επερχόμενες ευρωεκλογές είναι πολύ πιθανό να
επιβεβαιώσουν την αίσθηση αυτή, με άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, αυτό θα σημάνει
ήττα του Ανθρωπισμού, και ύβρη για τα εκατομμύρια των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Για
τον λόγο αυτό έχουμε όλοι την υποχρέωση της ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων, σε
όλα τα επίπεδα, ο καθένας από τη θέση ευθύνης του. Η καθιέρωση της Ημέρας Μνήμης είναι
ένα μικρό λιθαράκι προς την κατεύθυνση αυτή.
Και η Ημέρα αυτή μπορεί και πρέπει να γίνει το εφαλτήριο για περισσότερη Γνώση
και μεγαλύτερη Συνειδητοποίηση, για να δώσουμε εμείς τις απαντήσεις που πλέον δεν
μπορούν να δώσουν οι μάρτυρες των στρατοπέδων θανάτου, εκείνοι που επέζησαν αλλά
πλέον εκλείπουν. Να δώσουμε εμείς τις απαντήσεις στον ιστορικό αναθεωρητισμό, που
χωρίς αιδώ επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορική πραγματικότητα.

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων: εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση ο Υπουργός
Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Βουλευτής Δημήτρης Σεβαστάκης εκπροσωπώντας
τον Πρόεδρο της Βουλής, η Υφυπουργός Εσωτερικών Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο Βουλευτής
και πρώην Υπουργός Γιάννης Μπαλάφας, οι Βουλευτές Χαρά Καφαντάρη και
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ο πρώην Υπουργός Αντώνης Κοτσακάς, ο Διευθυντής της ΚΟ
του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Θεόδωρος Σχινάς, οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικού Τομέα Αθηνών Ερμίνα Κυπριανίδου,
Νότιου Τομέα Αθηνών Χρήστος Καπάταης, Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος, Βόρειου Τομέα
Αθηνών Σοφία Κορωναίου, Δυτικού Τομέα Αθηνών Σπύρος Τζόκας, Οικονομικών Χρήστος
Καραμάνος, Πολιτισμού Εύη Αποστολάκη, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Νάσος
Αναγνωστόπουλος, ο Δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού
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και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Κωνσταντίνος Μίχαλος, η Διευθύντρια της
Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, η Γενική
Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών
Υπαίθριων Αγορών Κρατών Μελών Ε.Ε. Κατερίνα Καντεράκη, η Καθηγήτρια του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Τόνια Μοροπούλου, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
Δημοσίων Σχέσεων Αγγελική Λεβέντη, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
Ανάπτυξης και Προβολής Πολιτιστικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής Θεόδωρος
Αγγελόπουλος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ελισσάβετ Τασούλη, Κατερίνα Κρητικού και
Φώτης Χρυσικός, καθώς και υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα www.epoli.gr, 10.5.2019
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