ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΒΕΒΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τη
βεβήλωση του Μνημείου Ολοκαυτώματος της Αθήνας,
της 30ης Οκτωβρίου 2014:

«Εκφράζω τοv βαθύτατο αποτροπιασμό μου και καταδικάζω απερίφραστα τη βεβήλωση του
Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην Αθήνα [...] Οι ελληνικές Αρχές θα πράξουν ό,τι είναι
ανθρωπίνως δυνατό για να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους υπαίτιους της απροκάλυπτης
αυτής πράξης αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος .

Την θέση του για καμία ανοχή προς εκείνους που βεβήλωσαν το Μνημείο του
Ολοκαυτώματος των Εβραίων στην Αθήνα, εξέφρασε με δήλωσή του ο υπουργός Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας. Ο κ. Κικίλιας, από τις ΗΠΑ που
βρίσκεται, δήλωσε: «Θέλω να καταδικάσω αυτή την αποτρόπαια πράξη και να τονίσω, ότι η
Πολιτεία δεν θα δείξει καμία ανοχή σε αυτούς που προσβάλουν την μνήμη χιλιάδων
συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος».

«Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βεβήλωση του μνημείου
Ολοκαυτώματος στην Αθήνα από ακραία νεοναζιστικά στοιχεία [...] Είμαστε βέβαιοι ότι οι
Αρχές θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι δράστες»,
αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Ασημακοπούλου .

Η βεβήλωση του μνημείου του Ολοκαυτώματος προσβάλλει την ελληνική κοινωνία και τη
μνήμη των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων που πέθαναν στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ .

Η αξιωματική αντιπολίτευση προσθέτει πως «πρέπει να υψώσουμε ένα τείχος απέναντι
στην αναβίωση του αντισημιτισμού και του φασισμού που αποτελούν κίνδυνο για όλη την
Ευρώπη».

Έκκληση στην πολιτεία «να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να μην επαναληφθούν τέτοιου
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είδους ενέργειες, που δηλητηριάζουν την κοινωνία με αντισημιτισμό και
ρατσισμό»,απευθύνει η ΔΗΜΑΡ .

«Τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να ανακόψουν την ανάγκη η νεολαία να μάθει την αλήθεια
για τα εγκλήματα του ναζισμού και ο λαός να δυναμώσει την πάλη του για την απομόνωση
του ναζισμού», αναφέρει από την πλευρά του το ΚΚΕ .

«Πράξεις όπως η σημερινή βεβήλωση του Μνημείου του Ολοκαυτώματος είναι
καταδικαστέες, δεν προσφέρουν τίποτα άλλο παρά τις καλύτερες υπηρεσίες στους
κήρυκες του μίσους και υπονομεύουν την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, σχολίασε το
πουργείο Παιδείας
.

υ

- Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον βανδαλισμό με το παρακάτω
Δελτίο Τύπου :

"Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια
βεβήλωσης του Μνημείου Ολοκαυτώματος Αθηνών που έγινε βράδυ της 30ης Οκτωβρίου
2014.

Η αποτύπωση του συμβόλου της νεοναζιστικής οργάνωσης «Ανένταχτοι Μαιάνδριοι
Εθνικιστές (ΑΜΕ)» προσβάλει όχι μόνον τη Μνήμη των έξι εκατομμυρίων εβραίων, μεταξύ
των οποίων 60.000 Έλληνες, που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα αλλά και αυτούς
που παρά τα όσα έζησαν, επέστρεψαν στην Ελλάδα ξαναχτίζοντας τις ζωές τους από τις
στάχτες του πολέμου.

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ζητά την σύλληψη και την τιμωρία των δραστών,
καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του Μνημείου".
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Πηγές: skai.gr & ethnos.gr

Σχετικά: Το Δελτίο Τύπου της Ι.Κ. Αθηνών και του ΚΙΣΕ

- Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΒΗΝΕΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ
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