ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ

Η εκλογή των νοσταλγών του Ναζισμού αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την Ελληνική
Δημοκρατία. Το επιβεβαίωσε με τα λόγια του ο επικεφαλής τους, ως νοσταλγός των πιο
μαύρων σελίδων της ευρωπαϊκής ιστορίας και θιασώτης των δεινών του Ναζισμού σε
ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, σε συνέντευξή του στο Mega (εκπομπή
«Πρωταγωνιστές», κ. Στ. Θεοδωράκη), ισχυριζόμενος μεταξύ άλλων ότι στο Αουσβιτς δεν
υπάρχουν φούρνοι και θάλαμοι αερίων.

Προσβάλλει την ιστορική αλήθεια, τη μνήμη έξι εκατομμυρίων Εβραίων αδελφών μας
(μεταξύ των οποίων 70.000 Έλληνες Εβραίοι) που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα θανάτου
του Άουσβιτς, Νταχάου, Τρεμπλίνκα και στους άλλους τόπους της βιομηχανίας εξόντωσης
που εγκατέστησε ο Αδόλφος Χίτλερ για την εφαρμογή της «Τελικής Λύσης» του εβραϊκού
προβλήματος. Προσβάλλει αυτούς που ακόμα είναι ζωντανοί μάρτυρες αυτής της
θηριωδίας. Προσβάλλει όλους όσους πολέμησαν και αντιστάθηκαν στη ναζιστική λαίλαπα.
Προσβάλλει την ιστορία της Ελλάδας, τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού για
την υπεράσπιση των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία του τόπου, τους
κοινωνικούς φορείς, την εκπαιδευτική κοινότητα, τους ανθρώπους του Πνεύματος
και του Πολιτισμού να καταδικάσουν απερίφραστα και να απομονώσουν τις
δυνάμεις που επιδιώκουν την αναβίωση των πλέον σκοτεινών ιδεών της
ευρωπαϊκής ιστορίας.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2012
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: CNN.com , 15
Μαΐου 2012
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Παντελής Καψής απαντώντας
σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα της Χρυσής
Αυγής που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Mega Channel δήλωσε (14
Μαΐου 2012):
«Θέλω να καταδικάσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις
απόψεις, που αποτελούν διαστρέβλωση της ιστορίας και βάναυση προσβολή της μνήμης
των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά ότι και ο
ίδιος θρήνησε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από τον ναζισμό, ανάμεσά τους και δεκάδες
χιλιάδες Έλληνες Εβραίους. Τιμούμε τη μνήμη τους και αντιστρατευόμαστε κάθε απόπειρα
λήθης, παραποίησης των πραγματικών γεγονότων και αναβίωσης της μισαλλοδοξίας».
Αθήνα, 15 Μαΐου 2012
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