ΑΟΥΣΒΙΤΣ, 27.1.2015: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΟΙ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΟΜΗΡΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ!… Ας ακούσουμε τη φωνή
τους...

«Στις 27 Ιανουαρίου όλος ο κόσμος θα ακούσει τις φωνές του Άουσβιτς». Με αυτό το
σύνθημα ξεκινά το βίντεο [ &delta;&epsilon;ί&tau;&epsilon; &tau;&omicron; &epsilon;&delta;ώ ]
που ετοίμασε το
&Mu;&omicron;&upsilon;&sigma;&epsilon;ί&omicron; &tau;&omicron;&upsilon;
Ά&omicron;&upsilon;&sigma;&beta;&iota;&tau;&sigmaf;
για τη φετινή Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, παρουσιάζοντας φωτογραφίες
από το αρχείο του με τα ονόματα ορισμένων εκ των εικονιζόμενων ομήρων, όπως
ταυτοποιήθηκαν ύστερα από έρευνα. Οι φωτογραφίες δεν είναι απλώς ντοκουμέντα και
σίγουρα δεν είναι απρόσωπα ντοκουμέντα. Σε αυτές εικονίζονται άνθρωποι όπως εμείς,
όπως όλοι, με ονοματεπώνυμο και χώρα και οικογένεια.

Πώς έφτασε η πολιτισμένη ανθρωπότητα να επιτρέψει να συντελεστεί το Ολοκαύτωμα;
Στο ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει το Μουσείο Μνήμης του Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ,
με το ντοκυμαντέρ παραγωγής του «Ο δρόμος προς τη ναζιστική γενοκτονία» [ &delta;&e
psilon;ί&tau;&epsilon; &tau;&omicron; &epsilon;&delta;ώ
]. Στόχος: η ενθάρρυνση της σκέψης, της ανασκόπησης και του προβληματισμού γύρω από
τις ευθύνες για το έγκλημα της γενοκτονίας 6 εκατομμυρίων Εβραίων.

Αντίστοιχο είναι και το μήνυμα που θέλησε να μεταδώσει το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο
(WJC) με την πρωτοβουλία «Το παρελθόν είναι Παρών» συγκεντρώνοντας ομήρους
επιζώντες απ΄ όλον τον κόσμο, στην τελετή της 27 ης Ιανουαρίου που θα γίνει την προσεχή
Τρίτη, στον χώρο του στρατοπέδου εξόντωσης που έχει ταυτίσει το όνομά του με το
Ολοκαύτωμα. Η ανταπόκριση ήταν συγκινητικά μεγάλη για τους υπερήλικες ομήρους που
-70 χρόνια μετά το δικό τους προσωπικό δράμα- θα βρεθούν και πάλι στο παγωμένο
Άουσβιτς για να δηλώσουν ότι ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, αδιάψευστοι μάρτυρες των συνεπειών από την
επικράτηση της ιδεολογίας του μίσους και του ρατσισμού, για να ξαναδείξουν τον αριθμό
του στρατοπέδου στα χέρια τους, σ΄ έναν κόσμο που μοιάζει ήδη από καιρό να έχει ξεχάσει.
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Τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων, από την Ελλάδα, στα πλαίσια της εθνικής
αντιπροσωπείας, με επικεφαλής την πρέσβη της χώρας μας στην Πολωνία κα Τασία
Αθανασίου, και την προϊσταμένη του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου
Εξωτερικών κα Φωτεινή Τομαή-Κωνσταντοπούλου, θα μετάσχει και διευρυμένη
αντιπροσωπεία του Ελληνικού Εβραϊσμού αποτελούμενη από εκπροσώπους του ΚΙΣΕ, του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, και
του Συλλόγου Απογόνων. Από την Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος του WJC, θα
μετάσχουν και δύο επιζώσες του Άουσβιτς, η κα Φορτουνή Γκανή από την Αθήνα και η κα
Νάκη Μπέγα από τη Λάρισα, που θα συνοδεύονται από τις κόρες τους.

Όταν απελευθερώθηκαν, το 1945, και επέστρεψαν στην Ελλάδα για να ξαναρχίσουν τη
ζωή τους, η Νάκη και η Φορτουνή δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα έβλεπαν ξανά την αναβίωση
του Ναζισμού και των ακραίων ιδεολογιών, σκηνές ρατσιστικού μίσους, φονταμενταλισμού
και τρομοκρατίας να εκτυλίσσονται σε όλη την Ευρώπη, όπως πρόσφατα στο Παρίσι.

Και αν για τον υπόλοιπο κόσμο η βία και βαρβαρότητα φέρνουν φρίκη και
προβληματισμό, για τη Φορτουνή και τη Νάκη -και για όλους τους επιζώντες του
Άουσβιτς- αποτελούν ένα δεύτερο Ολοκαύτωμα… Παρ΄ όλα αυτά οι όμηροι που στις
27.1.2015 θα ξαναβρεθούν στο Άουσβιτς –επίπονα και αυτή τη φορά- θα αγωνιούν να
ακουστεί η φωνή τους και θα ελπίζουν αυτή τη φορά ο κόσμος να κάνει συνείδηση
και οδηγό το μήνυμά τους.

Φέτος ο κόσμος θα έχει μία από τις τελευταίες ευκαιρίες να έρθει σε επαφή
ζωντανά με την ιστορία. Ας ακούσουμε τη φωνή των ομήρων …
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