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Με σειρά εκδηλώσεων μνήμης η ανθρωπότητα τίμησε τα εκατομμύρια των
θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας με την ευκαιρία των 60 χρόνων από την
απελευθέρωση του Αουσβιτς, στις 27 Ιανουαρίου 1945.
Στις 24.1.05, ο ΟΗΕ συγκάλεσε ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης -την
πρώτη στην ιστορία του Οργανισμού αφιερωμένη στο Ολοκαύτωμα- με
κεντρικό ομιλητή τον νομπελίστα και τέως όμηρο των στρατοπέδων, Ελι
Βίζελ, ο οποίος έθιξε την &quot;αδιάντροπη αδιαφορία που σκέπαζε τα μαύρα
εργοστάσια του θανάτου…&quot;
Ο Γεν. Γραμματέας του ΟΗΕ κ. Κόφι Ανάν τόνισε σχετικά με τον αφανισμό
των Εβραίων: &quot;Ενας ολόκληρος πολιτισμός που προσέφερε στον
πνευματικό και πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης και όλου το κόσμου πολύ
περισσότερα από αυτά που ο πληθυσμός του θα δικαιολογούσε, ξεριζώθηκε,
καταστράφηκε…&quot;. Ο κ. Ανάν κατέληξε λέγοντας ότι &quot;πρέπει να
επαγρυπνούμε απέναντι σε ιδεολογίες που βασίζονται στο μίσος και στον
αποκλεισμό&quot;.
Στο ίδιο πνεύμα, ο πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης του ΟΗΕ κ. Ζαν Πινγκ
δήλωσε ότι η ειδική σύνοδος είναι &quot;τόσο ιστορική όσο και συμβολική, γιατί για πρώτη φορά το
σύνολο της διεθνούς κοινότητας αναγνωρίζει την τραγωδία του Ολοκαυτώματος και εκφράζει την
αποφασιστικότητά του να καταδικάσει για πάντα τέτοιες τυραννικές και βάρβαρες τακτικές
οπουδήποτε κι αν εμφανιστούν&quot;.

Την ίδια ημέρα κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κοινή πρόταση ψηφίσματος
σχετικά με τη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος, τον αντισημιτισμό και τον
ρατσισμό. Το Ψήφισμα, που ψηφίστηκε από την ολομέλεια στις 27.1.05, αποτίνει φόρο
τιμής στα θύματα του Ναζισμού, καταδικάζει τις ρεβιζιονιστικές απόψεις άρνησης του
Ολοκαυτώματος ως επονείδιστες και αντίθετες προς την ιστορική αλήθεια, εκφράζει
ανησυχία για την άνοδο εξτρεμιστικών και ξενοφοβικών κομμάτων και του αντισημιτισμού,
εξάρει το ρόλο της παιδείας στην καταπολέμηση των φαινομένων ρατσισμού και ζητά στα
σχολικά προγράμματα των χωρών μελών να διδάσκεται η ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου με την ύψιστη δυνατή ιστορική ακρίβεια.
Επίσης, με την ευκαιρία της επετείου της απελευθέρωσης του Αουσβιτς, η προεδρία της
Ε.Ε., που αυτή την περίοδο την έχει το Λουξεμβούργο, και οι υπουργοί Εσωτερικών και
Δικαιοσύνης της Ε.Ε. δεσμεύτηκαν να προωθήσουν τη λήψη κοινών μέτρων, στο πλαίσιο της
γενικότερης νομοθεσίας, για την πάταξη των εγκλημάτων μίσους που πηγάζουν από το
ρατσισμό και τον αντισημιτισμό. Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων περιλαμβάνονται η
απαγόρευση της χρήσης των συμβόλων του ναζισμού και η θέση εκτός νόμου της
παρότρυνσης σε φυλετικό και θρησκευτικό μίσος, διατηρώντας ταυτόχρονα τη νόμιμη
ελευθερία του λόγου.
Σε ειδική συνεδρίαση στο Στρασβούργο, στις 25.1.05, το Συμβούλιο της Ευρώπης ζήτησε από τα
ευρωπαϊκά κράτη να συνεχίσουν τον αγώνα κατά του ρατσισμού και του αντισημιτισμού. Στην
εκδήλωση μίλησαν ο πρόεδρος του Γιαντ Βασέμ και τέως πρόεδρος της Ισραηλινής Βουλής κ. Σέβαχ
Βάις και ο επιζήσας του Αουσβιτς κ. Ζαν Σαμουέλ. Στη συνέχεια έγιναν τα αποκαλυπτήρια
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αναμνηστικής στήλης στο χώρο του Palais de l' Europe.
Στις 25.1.05, στο Παρίσι, ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ, εγκαινιάζοντας Μνημείο για το
Ολοκαύτωμα, υποκλίθηκε μπροστά στο τείχος όπου αναγράφονται τα ονόματα των 76.000 Εβραίων
της χώρας που εξοντώθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα.
Την ίδια μέρα, στην ειδική συνεδρίαση του Γερμανικού Κοινοβουλίου για την επέτειο, συγκίνηση
προκάλεσε η ομιλία του Αρνο Λούστιγκερ, ενός εκ των επιζώντων του Αουσβιτς. Ο Λούστιγκερ
μίλησε για το ταξίδι του &quot;προς την Κόλαση&quot; στη δύσκολη περίοδο του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου, ενώπιον του καγκελαρίου Σρέντερ, μελών του υπουργικού συμβουλίου και Γερμανών
βουλευτών. Ο Γερμανός καγκελάριος Γκέρχαρτ Σρέντερ στην ομιλία του εξέφρασε την ντροπή του
για τις θηριωδίες των ναζί. &quot;Ο δαιμόνιος Χίτλερ δεν πρέπει να θεωρηθεί ο μόνος υπαίτιος για
το Ολοκαύτωμα&quot;, τόνισε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι &quot;και οι απλοί πολίτες ήταν
εκείνοι που υποστήριξαν τους ναζιστές&quot;. Κατά τη συνεδρίαση μίλησε, επίσης, ο εκπρόσωπος
του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου Δρ. Ισραελ Σίνγκερ, προσκεκλημένος της Γερμανικής
Κυβέρνησης.
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