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Όηαλ θαλείο πιεζηάδεη ηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο, 
ζηνλ δξόκν πνπ νδεγεί από ηελ πόιε ηεο Κξαθνβίαο, ζηελ πνισληθή ύ-

παηζξν, θπξηεύεηαη από έλα παξάδνμν ζπλαίζζεκα. Από ηε κία, γλσ-

ξίδνληαο ήδε ηα θξηθώδε εγθιήκαηα πνπ έιαβαλ ρώξα εθεί, πεξηκέλεη λα 

ζπλαληήζεη θάηη απόιπηα απνθξνπζηηθό. Πεξηκέλεη πσο ε θξίθε ζα έρεη 

απνηππσζεί ζηα θηήξηα θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, ζηελ ίδηα ηε γε.  

Όηαλ θαλείο πιεζηάδεη ην Άνπζβηηο ΙΙ, ην ζηξαηόπεδν Μπίξ-

θελανπ, είλαη δύζθνιν λα κελ αηζζαλζεί αζθπμία αληηθξίδνληαο ηηο απν-

θξνπζηηθέο θαη απάλζξσπεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο αλαγθάζηεθαλ λα 

δήζνπλ –αλ αξκόδεη ε ιέμε «δσή» ζε απηή ηελ πεξίζηαζε– θαη κέζα ζηηο 

νπνίεο ζπζηάζηεθαλ εθαηνκκύξηα ζπλάλζξσπνί καο. 

Από ηελ άιιε όκσο, ην θαηαπξάζηλν ηνπίν κάο θάλεη λα ζθε-

θηνύκε πσο εμαθνινπζνύκε λα βξηζθόκαζηε ζε γλώξηκν έδαθνο. Τν εύ-

ηαθην ζπγθξόηεκα θηηζκάησλ από θόθθηλν ηνύβιν ζην Άνπζβηηο, ε ίδηα 

ε νξγάλσζε ησλ ζηξαηνπέδσλ, καο θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ην 

έγθιεκα απηό δελ ήηαλ έλα αλνξζνινγηθό μέζπαζκα θάπνησλ παξα-

λντθώλ: ε θόιαζε ηεο εμόλησζεο ππήξμε πξντόλ ηεο πην κεζνδηθήο 

επεμεξγαζίαο, πξνεηνηκάζηεθε θαη εθηειέζηεθε από αλζξώπνπο ζαλ 

θη εκάο. Σπλέβε δίπια καο, ζηελ ίδηα θαηαπξάζηλε γε πνπ θαηνηθνύκε 
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θαη εκείο. Απηό είλαη θαη ην πην ζπγθινληζηηθό δίδαγκα ησλ ζηξαηνπέδσλ 

ζαλάηνπ: ε ίδηα ε ύπαξμή ηνπο αθπξώλεη θάζε απιντθό αλζξσπηζκό. 

Ό,ηη ζπλέβε κπνξεί λα μαλαζπκβεί. Απηό εμάιινπ απνδεηθλύνπλ 

νη ζύγρξνλεο αλαβηώζεηο ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ηεο κηζαιινδνμίαο. Καη απηό 

αθξηβώο νθείινπκε λα απνηξέςνπκε. Γελ πξέπεη λα μεράζνπκε πνηέ όηη 

ν θαζηζκόο θαη ν λαδηζκόο άθεζαλ πίζσ ηνπο κηα επηθίλδπλε θιεξν-

λνκηά: παλίζρπξνπο κύζνπο γηα κηα θνπιηνύξα θαηαζηξνθήο ρσξίο 

εζηθνύο θξαγκνύο, ρσξίο πξνζρήκαηα ή εμεγήζεηο. Απηή είλαη θαη ε 

δειεηεξηώδεο «γνεηεία» ηνπο. 

Τν είρε δηαηππώζεη θαζαξά ν Μάλνο Χαηδηδάθηο ζηα πξν-

θεηηθά ηνπ ιόγηα, ην 1993, ιίγν πξηλ θύγεη από ηε δσή. Ο θαζηζκόο θαη ν 

λενλαδηζκόο είλαη «…η μεγεθςμένη έκθπαζη-εκδήλωζη ηος κηήνοςρ πος 

πεπιέσοςμε μέζα μαρ σωπίρ εμπόδιο ζηην ανάπηςξή ηος, όηαν κοινωνικέρ ή 

πολιηικέρ ζςγκςπίερ ζςνηελούν, βοηθούν, ενιζσύοςν ηη βάπβαπη και ανηι-

ανθπώπινη παποςζία ηος». 

Ο λαδηζκόο, ν θαζηζκόο, ν ξαηζηζκόο δελ είλαη ηδενινγίεο. 
Είλαη όςεηο ηεο ίδηαο αγσλίαο λα εμνλησζεί ν «άιινο». Είλαη «αλαγθα-

ζηηθέο» ζπκκαρίεο απηάξεζθσλ «Εγώ» πνπ αλαδεηνύλ ηνλ «ερζξό» κέζα 

ζηα ζθνηάδηα ηεο παζνινγίαο ηνπο. 

Σην κεηαμύ, κηα νιόθιεξε βηνκεραλία θαηαλαισηηζκνύ 

θαη πνηθίισλ ζπκθεξόλησλ αλζεί γύξσ από ηηο ππνθνπιηνύξεο ηνπ 

θαζηζκνύ θαη ηνπ λενλαδηζκνύ, πιαζάξνληαο ινγήο-ινγήο θαθόγνπζηα 

παξαθεξλάιηα. Οη εηθόλεο πνπ θζάλνπλ ζην δηαδίθηπν πξνθαινύλ θπξίσο 

ζιίςε: ζύκβνια κίζνπο ζε reproduction, θεηίρ imitation από ηηο καδηθέο 

βηνκεραλίεο ηεο Αζίαο, αιιά θαη απζεληηθά ιάβαξα, ζηξαηησηηθό πιηθό θαη 

ινηπά κνπζεηαθά είδε εηο αλάκλεζηλ κεξηθώλ από ηηο ρεηξόηεξεο ζηηγκέο ηεο 

αλζξσπόηεηαο. Νόκηκα ή θαη παξάλνκα όπια θσηνγξαθίδνληαη ζηα ρέξηα 

λεαξώλ αηόκσλ πνπ δηάγνπλ κηα θαηαθαλώο ηξηθειή δσή. Πνπ εθπιε-

ξώλνπλ θαληαζηώζεηο «εξσηζκνύ» θνξώληαο ζηνιή «παξαιιαγήο» κπξν-

ζηά ζηνλ θαζξέθηε. 

Όκσο, ε αηζζεηηθή ηεο γεινηόηεηαο δελ πξέπεη λα καο 

παξαπιαλά. Μέζα ζηηο ππνθνπιηνύξεο ηνπ κίζνπο θαιιηεξγνύληαη 

ζπκπεξηθνξέο βίαο, παξαραξάζζεηαη ε ηζηνξία, βξίζθνπλ θαηαθύγην 

αξλεηέο ηνπ Οινθαπηώκαηνο. 

Δίλαη θαζήθνλ καο λα δηαθπιάμνπκε ηα δηδάγκαηα ηεο 

ηζηνξίαο, όρη κόλν από ηε ιήζε, αιιά θαη από ηελ παξαπνίεζε. Με νκό-

θσλε απόθαζε ηεο ειιεληθήο Βνπιήο ην 2004 θαζηεξώζεθε ε 27ε Ια-

λνπαξίνπ σο «Ηκέξα Μλήκεο ησλ Ειιήλσλ Εβξαίσλ Μαξηύξσλ θαη Ηξώσλ 

ηνπ Οινθαπηώκαηνο». Τηκάηαη ε κλήκε ησλ ρηιηάδσλ Ειιήλσλ Εβξαίσλ, 

πνπ βξήθαλ ηνλ ζάλαην ζηα λαδηζηηθά ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο, αιιά θαη 

ν εξσηζκόο ησλ ρξηζηηαλώλ Ειιήλσλ, πνπ κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο, 

έζσζαλ Εβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο από βέβαην ζάλαην. 
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Αο καο ζπκίδεη ε 27ε Ιαλνπαξίνπ ηη κπνξεί λα ζπκβεί 

όηαλ ε κηζαιινδνμία θπξηαξρήζεη, όηαλ ε αδξάλεηα θαη ε 

αδηαθνξία ην επηηξέςεη. 
 
 

* Βάζω Κόλλια, Γενική Γπαμμαηέαρ Ιζόηηηαρ ηων Φύλων. 
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