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Ύστερα από την ανάγνωση αποσπάσματος από τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών»,
από τα έδρανα της Βουλής τον περασμένο Οκτώβριο, ο βουλευτής της Χ.Α. Η. Κασιδιάρης,
στην ολομέλεια της Βουλής της 6.6.13, προέβη σε νέα προκλητική δήλωση αυτή τη φορά
δηλώνοντας αρνητής του Ολοκαυτώματος.
Αντιδρώντας με αμεσότητα και εκφράζοντας
τη θέση του Ελληνικού Εβραϊσμού,
το ΚΙΣΕ,
στις 7.6.13, απέστειλε
&#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#959;&#955;&#942;
στον πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη και στους κοινοβουλευτικούς
εκπροσώπους των κομμάτων Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.ΕΛ., ΔΗΜ.ΑΡ και ΚΚΕ, ζητώντας
από την Ελληνική Βουλή τη θέσπιση ισχυρής αντιρατσιστικής νομοθεσίας, καθώς και να
αποδοκιμάσει και να απομονώσει τους αρνητές του Ολοκαυτώματος. Όπως τονίζει το ΚΙΣΕ
«η άρνηση του Ολοκαυτώματος αποτελεί προτροπή στην επανάληψη του ειδεχθέστερου
εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας και προσβάλει το ίδιο το Ελληνικό Κοινοβούλιο που
θέσπισε την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, προσβάλει, επίσης, τους αγώνες των
Ελλήνων για τη Δημοκρατία».
Την ίδια ημέρα, σε
&#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#959;&#955;&#942; &#964;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#959;&#962; &#964;&#959; &#922;&#921;&#931;&#917;, &#959;
&#949;&#954;&#960;&#961;&#972;&#963;&#969;&#960;&#959;&#962;
&#964;&#951;&#962; &#925;.&#916;.
&#924;. &#914;&#959;&#961;&#943;&#948;&#951;&#962;
τόνισε χαρακτηριστικά:
«Αναφερόμενος στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 383/7-6-2013 επιστολή σας, συμμεριζόμενος
απολύτως την αγανάκτηση και την ανησυχία σας για το πρωτοφανές και κατάπτυστο
γεγονός της Αρνήσεως του Ολοκαυτώματος από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σας
δηλώνω ότι η θέση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της «Νέας Δημοκρατίας» αλλά και εμού
προσωπικώς είναι σαφής, ενιαία, καθαρή: η Άρνηση του Ολοκαυτώματος αποτελεί πράξη
εγκληματική και η «Νέα Δημοκρατία» έχει ήδη προτείνει σχετική νομοθεσία.
Θα παρακολουθήσατε ασφαλώς, στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου που έχει διεξαχθεί τις
τελευταίες ημέρες με αφορμή το λεγόμενο «αντιρατσιστικό» νομοσχέδιο, ότι οι βουλευτές
της Ν.Δ. επισημάναμε την ιδιαίτερη ανάγκη για νομοθεσία που θα ποινικοποιεί την Άρνηση
του Ολοκαυτώματος.
Με φόβο ότι επαναλαμβάνω τα αυτονόητα, επισημαίνω ότι το Ολοκαύτωμα των Εβραίων
έχει μοναδικά χαρακτηριστικά: τα 6.000.000 Εβραίοι που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά
στρατόπεδα, ο μεθοδικός τρόπος εξοντώσεώς τους, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, το
λεπτομερές σχέδιο που εφαρμόστηκε, το γεγονός ότι η εξόντωσή τους είχε ως
αποκλειστικό αίτιο την εθνική φυλετική και θρησκευτική τους ταυτότητα καθιστούν το
Ολοκαύτωμα μοναδικό παράδειγμα εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.
Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Γραμματεύ,
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Δεχθείτε την διαβεβαίωσή μου ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της «Νέας Δημοκρατίας», ως η
μεγαλύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα θα ενεργήσει ό,τι είναι αναγκαίο προκειμένου
να υιοθετηθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η ήδη υποβληθείσα πρόταση νόμου με την οποία
ποινικοποιείται η άρνηση του Ολοκαυτώματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά ο αντισημιτισμός και ρατσιστικός λόγος που βρίσκεται σε ευθεία
σύγκρουση με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
Δύο ημέρες μετά, ο βουλευτής Αχαΐας της Χ.Α. Μιχ. Αρβανίτης, σε ομιλία του στα γραφεία
του κόμματος στο Αγρίνιο, έδωσε μαθήματα ιστορίας τονίζοντας ότι ο όρος «Ολοκαύτωμα»
είναι απαράδεκτος. Εξηγώντας τη δική του «ιστορική εκδοχή» ο βουλευτής της Χ.Α.
ανέφερε ότι τα στρατόπεδα των Ναζί ήταν στρατόπεδα εργασίας, ότι οι Γερμανοί δεν ήταν
ανόητοι ώστε να βάζουν στους φούρνους τους εργάτες τους, ότι τα θύματα οφείλονταν
στον τύφο και ότι οι Γερμανοί αναγκάζονταν να καίνε τα πτώματα (!...).
Και ο βουλευτής της Χ.Α. συνέχισε: «Το μόνο που απασχολεί τα εβραιόπληκτα και
εβραιοκίνητα κόμματα που ρυπαίνουν το κοινοβούλιο είναι ότι εμείς δεν αναγνωρίσαμε το
ολοκαύτωμα».
Παράλληλα, την αντίδρασή τους στις πρακτικές της Χ.Α. και στις δηλώσεις άρνησης
Ολοκαυτώματος εξέφρασαν με δηλώσεις τους ο πρωθυπουργός, κυβερνητικά στελέχη, ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στελέχη κομμάτων και με ανακοίνωσή της η ΔΗΜΑΡ.
- Ο πρωθυπουργός
Α. Σαμαράς, κατά την
&#959;&#956;&#953;&#955;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965; &#964;&#951;&#962; 9.6.13,
&#963;&#964;&#951;
&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#959;&#957;&#943;&#954;&#951;
κατά το προσυνέδριο της Ν.Δ., τόνισε: «Οι αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, οι κραυγές και
οι απεχθείς θέσεις τους δεν εκφράζουν κανένα! Απλά δείχνουν πως ένα μέρος της
κοινωνίας μας νιώθει απελπισία ή νιώθει φόβο ή και τα δύο».
-Ο
&#965;&#960;&#959;&#965;&#961;&#947;&#972;&#962;
&#917;&#952;&#957;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#902;&#956;&#965;&#957;&#945;&#962;
Π. Παναγιωτόπουλος, επίσης από το βήμα του προσυνεδρίου της Ν.Δ., τόνισε: «Eίναι
απαράδεκτο στην Ελλάδα, σε μία χώρα που έχει θρηνήσει εκατοντάδες χιλιάδες θύματα
από τη θηριωδία του ναζισμού, σε μία χώρα όπου οι Έλληνες Εβραίοι υπήρξαν και αυτοί
θύματα αυτής της θηριωδίας, να γίνονται δηλώσεις με τις οποίες αμφισβητείται η ιστορική
αλήθεια του Ολοκαυτώματος. Το Ολοκαύτωμα υπήρξε έγκλημα κατά του εβραϊσμού αλλά
και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και με αυτή την έννοια πρέπει να είναι
καταγεγραμμένο στις συνειδήσεις όλων. Ιδιαίτερα στη συνείδηση του ελληνικού λαού, ο
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οποίος έχει υποστεί στη μακρά ιστορική του πορεία πολλές γενοκτονίες και πολλούς
διωγμούς, με πιο πρόσφατους τους διωγμούς των Ελλήνων της Μικράς Ασίας κατά τη
Μικρασιατική Καταστροφή και βεβαίως τους διωγμούς εναντίον των Ελλήνων του Πόντου.
Καλό είναι λοιπόν, να λάβουμε ως Ελλάδα, αλλά και ως διεθνής έννομη τάξη, όλα εκείνα τα
μέτρα που χρειάζονται ώστε η ιστορική μνήμη να αποκαθίσταται στις πραγματικές της
διαστάσεις».
- Το
&#928;&#913;&#931;&#927;&#922;
-όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του κόμματος Ευ. Βενιζέλος, στη διάρκεια της
ομιλίας του με θέμα την κοινωνική συνοχή στο Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών, στη
Θεσσαλονίκη- θεωρεί ανατριχιαστική και απροκάλυπτη την αμφισβήτηση του
Ολοκαυτώματος από τη Χρυσή Αυγή μέσα στην ίδια τη Βουλή των Ελλήνων. Ο κ. Βενιζέλος
τόνισε, επίσης, ότι αυτή η επιλογή της Χρυσής Αυγής δείχνει ότι οι ωμά ναζιστικές
πεποιθήσεις του ηγετικού πυρήνα της βρίσκονται σε απόσταση από την αντισυστημική και
αντιθεσμική ροπή των δημοκοπικών οπαδών της ΧΑ.
Σε
&#945;&#957;&#945;&#954;&#959;&#943;&#957;&#969;&#963;&#942;
&#964;&#951;&#962;
&#951; &#916;&#919;&#924;&#913;&#929;
(7.6.13) τονίζει: «Η χθεσινή προκλητική θέση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής για την
άρνηση του Ολοκαυτώματος, σε άλλες χώρες θα έθετε ζήτημα άμεσων κυρώσεων. Στην
Ελλάδα δεν υπάρχει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο. Ακριβώς και για αυτό το λόγο
γίνεται απολύτως αναγκαία η ψήφιση της πρότασης νόμου που έχουμε καταθέσει για την
αντιμετώπιση ρατσιστικών ενεργειών και δηλώσεων. Οι συνεχείς φασιστικές προκλήσεις
δεν αντιμετωπίζονται μόνο με ιδεολογικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η Δημοκρατία
χρειάζεται να αμυνθεί με όλα τα νόμιμα και συνταγματικά μέσα απέναντι σε όσους την
αμφισβητούν και την υπονομεύουν. Απέναντι σε όσους αμφισβητούν τα κρεματόρια, τους
θαλάμους αερίων, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις μαζικές εκτελέσεις».
- Σε επιστολή που απέστειλε στο ΚΙΣΕ, στις 17.6.13, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της
ΔΗΜΑΡ Βασίλης Οικονόμου αναφέρει χαρακτηριστικά:
"
Κύριε Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε ήμουν ο μόνος Βουλευτής που αντέδρασα δημοσίως, άμεσα και έντονα
στην προκλητική και προσβλητική τοποθέτηση του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής σε σχέση
με την άρνησή του για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων από το Βήμα της Βουλής στις 6-6-2013.
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Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων Βουλευτών και των πολιτικών κομμάτων της
χώρας μας, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν ταυτίζεται με τα
ανιστόρητα φασιστικά ιδεολογήματα. Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και ο αντισημιτισμός δεν
συνάδουν με τον πολιτισμό μας, με τις δημοκρατικές αρχές μας, με την προσήλωσή μας
στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κηρύγματα μίσους και από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων
αποδεικνύουν ότι πρέπει να υπάρξουν πολυεπίπεδες παρεμβάσεις της πολιτείας τόσο με
την υιοθέτηση νόμου κατά του ρατσισμού και της βίας που αυτός συνεπάγεται, όσο και
μεγαλύτερες προσπάθειες από όλους μας για την βέλτιστη εμπέδωση και πίστη στα
ανθρώπινα δικαιώματα από όλους τους κατοίκους της χώρας.
Η φασιστική υστερία της Χρυσής Αυγής δεν έμεινε αναπάντητη, καθώς απαντήθηκε από
εμένα δημόσια από το Βήμα της Βουλής των Ελλήνων. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο
προσβλητικό για όλους μας γεγονός κατέδειξε πολλά στους Έλληνες πολίτες για το ποιοι
είναι πραγματικά αυτοί “οι εχθροί του συστήματος”. Λυπάμαι που δεν αντέδρασε το
Προεδρείο της Βουλής σε αυτή την προσβολή και λυπάμαι επίσης για το ότι δεν αντέδρασε
ο παρακείμενος εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Σε ό,τι με αφορά δεν πρόκειται να αφήσω
καμία προσβολή κατά της ανθρωπότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων αναπάντητη,
όχι γιατί είμαι σταθερά κοντά στο λαό του Ισραήλ μέσα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Φιλίας των δύο χωρών (της οποίας διετέλεσα και πρόεδρος επί σειρά ετών) αλλά γιατί
αυτές είναι οι πεποιθήσεις μου και η κοσμοθεωρία μου.
Θα είμαι στο πλευρό σας σε κάθε ενέργεια που θα συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση
των δημοκρατικών και ανθρώπινων ιδανικών, που θα αποκαλύπτει στους πολίτες την φρίκη
του ναζισμού, θα κρατάει ζωντανή τη μνήμη για το Ολοκαύτωμα και τις συνέπειες της
επικράτησης της βίας και του μίσους".

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ Δ. Σαλτιέλ, είχαν ο
Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής
Ιω. Τραγάκης, ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
Παν. Κουρουμπλής και η
βουλευτής της Ν.Δ.
Φωτ. Πιπιλή, οι οποίοι καταδίκασαν την άρνηση του Ολοκαυτώματος.
Καταδικαστικές δηλώσεις από βουλευτές, καθώς και από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ Δ. Σαλτιέλ
και το μέλος του Δ.Σ. Β. Ελιέζερ, προβλήθηκαν σε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.
Η
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&#948;&#942;&#955;&#969;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#959;&#941;&#948;&#961;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965;
&#922;&#921;&#931;&#917;, &#916;&#945;&#965;&#943;&#948;
&#931;&#945;&#955;&#964;&#953;&#941;&#955;
, &#963;&#964;&#959; &#917;&#920;&#925;&#927;&#931;
(8.6.13), είναι χαρακτηριστική:
«Οφείλουμε να επιμείνουμε στη νομική θωράκιση της Δημοκρατίας, δίνοντας
παράλληλα μέσα από την εκπαίδευση τα εφόδια στις νεότερες γενιές ώστε να μην
είναι ποτέ ξανά δυνατή η επικράτηση όσων νοσταλγούν την ιδεολογία και τις
πρακτικές που οδήγησαν την ανθρωπότητα στη μεγαλύτερη ύβρη της Ιστορίας»
.
Ο
πρόεδρος του ΚΙΣΕ
μίλησε επίσης στο Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ (7.6.13) τονίζοντας: "
Σαν Έλληνας και σαν Εβραίος θλίβομαι από την αδυναμία αντιμετώπισης του
ρατσισμού από το ελληνικό κοινοβούλιο. Η άρνηση του ολοκαυτώματος
συνεπάγεται με την άρνηση της εξόντωσης 6 εκατομμυρίων ανθρώπων με μοναδικό
κριτήριο την φυλετική καταγωγή τους".
Και ο κ. Σαλτιέλ συμπλήρωσε:
"Η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που της παρέχει η Δημοκρατία,
καθώς και την απόγνωση ενός τμήματος του πληθυσμού που βρίσκει καταφύγιο σ'
αυτήν. Οι πολίτες αυτοί δεν είναι νεοναζί".
Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του
μέλους του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ Β. Ελιέζερ
στην πρωινή ενημέρωση του
&#961;&#945;&#948;&#953;&#959;&#966;&#974;&#957;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965;
&#931;&#922;&#913;&#938;
, της 11.6.13, στην οποία τόνισε ότι είναι σοκαριστικό να ρωτάμε σήμερα, όταν ακόμη ζουν
ανάμεσά μας όμηροι, εάν υπήρξε ή όχι Ολοκαύτωμα!
«Στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου αυτή τη στιγμή βρίσκεται η καταπολέμηση και
η απομόνωση του ρατσισμού. Όσοι θέλουν να βάλουν στο κέντρο της συζήτησης την
άρνηση του Ολοκαυτώματος, βλέπουν το δέντρο αλλά χάνουν το δάσος! Ο κίνδυνος
ο μεγάλος για την ελληνική κοινωνία δεν είναι οι αρνητές του Ολοκαυτώματος
–αυτοί είναι το σύμπτωμα. Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι η βία την οποία έχουν ως
σημαία οι άνθρωποι που θέλουν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία. Αυτό είναι το
σημαντικό και γι΄αυτό καλούνται οι δημοκρατικές δυνάμεις –όχι μόνον από το ΚΙΣΕνα συμφωνήσουν σ΄ ένα εργαλείο καταπολέμησης του ρατσισμού. Γιατί ο νόμος
είναι ένα εργαλείο και μόνον. Το θέμα είναι η Παιδεία και σε πιο βαθμό θα
μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τα μηνύματα της εποχής…»,
τόνισε ο κ. Ελιέζερ.
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Με την παρακάτω ανοιχτή επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε στην
&#171;&#922;&#913;&#920;&#919;&#924;&#917;&#929;&#921;&#925;&#919;&#187;
(9.6.2013)
, άνθρωποι του Πνεύματος και των Γραμμάτων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο
ρατσισμό, τις ακραίες ιδεολογίες και το νεοναζισμό.
&#913;&#957;&#959;&#953;&#967;&#964;&#942;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#959;&#955;&#942; &#960;&#961;&#959;&#962;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#957;&#941;&#959;&#965;&#962;
«Με το δικαίωμά σου νάσαι πολίτης
στων ιδεών την πόλι»
Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ
Εορτάσιμη για την Ευρώπη η 8η Μαΐου 1945. Είναι η ημέρα της νίκης
των ελευθέρων Ευρωπαίων εναντίον της βαρβαρότητας του ναζισμού και του φασισμού.
Όμως, 68 χρόνια μετά την κατατρόπωση, την τελική νομίζαμε εξόντωση των
μελανοχιτώνων, η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι υπό την απειλή οργανωμένων φασιστικών
ομάδων. Τα μέλη τους διαλαλούν και πρεσβεύουν αυτό ακριβώς το οποίο αδιάκοπα και με
θυσίες πολέμησαν οι δημοκράτες του κόσμου στα χρόνια της πιο αιματηρής σύρραξης που
γνώρισε η ανθρωπότητα, στα χρόνια δηλαδή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Κόμματα και κινήματα με ιδεώδη και συνθήματα μισαλλοδοξίας και ξενοφοβίας, με κίνητρα
σκοτεινά και ιδιοτελή, τρομοκρατούν βίαια τους πολίτες, εγκληματούν κατά των ξένων
σχεδόν ατιμωρητί, και βιαιοπραγούν κατά των νομίμων εκπροσώπων της πολιτείας, ακόμη
και της δημοκρατικής τάξεως. Δεν αρκεί η ομόθυμη κατακραυγή σε τέτοια φαινόμενα
βαρβαρότητας. Πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι η δήθεν φιλανθρωπική δράση των
νεοναζιστών προς τις ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες των συμπολιτών μας
αποβλέπει σε επικοινωνιακά μόνο οφέλη. Είναι αναποτελεσματική και επικίνδυνη με τον
διχασμό που προκαλεί, καταστρέφοντας τον ιστό της αλληλεγγύης και της κοινωνικής
συνοχής.
Είναι καθήκον όλων μας όχι μόνο να καταδικάσουμε και να πάρουμε τις πρέπουσες
αποστάσεις από τις ομάδες αυτές, αλλά κυρίως να επιστήσουμε την προσοχή κάθε αρχής
στον κίνδυνο που ελλοχεύει με την αποδοχή, ή την απλή έστω ανοχή της δράσεως των
νεοναζιστών. Η δράση αυτή είναι ύβρις για τον πολιτισμό και μίασμα για τον τόπο που
δίδαξε στον κόσμο την ανθρωπιά. Πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά η απενοχοποίηση
που επιτρέπει φασιστικά έκτροπα ώς και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρέπει να
αντιδράσουμε αμέσως και αποτελεσματικά, πριν η ιστορία μάς ζητήσει να λογοδοτήσουμε
για έναν απαράδεκτο εφησυχασμό.
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Όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο αποφασίσαμε, με τα πνευματικά μέσα που διαθέτουμε,
να εμποδίσουμε τη διάδοση των κηρυγμάτων του μίσους, να αποτρέψουμε εκδηλώσεις
βαρβαρότητας στην πράξη και στον λόγο, να διακηρύξουμε τον σεβασμό των πολιτισμικών
και πολιτικών παραδόσεων του έθνους. Καθήκον μας να καταγγείλουμε και να
καταδικάσουμε κάθε απόκλιση από τα δημοκρατικά θέσμια που μας κληροδότησε η
μακραίωνη ιστορία μας.
Διαλέξαμε από την Αντιγόνη του Σοφοκλή το σύνθημα που μας ενώνει: «Γεννήθηκα για ν’
αγαπώ και όχι για να μισώ» (ου συνεχθείν αλλά συμφιλείν έφυν).

Ελένη Αρβελέρ, Νίκος Αλιβιζάτος, Θανάσης Βαλτινός, Βασίλης Βασιλικός, Θάνος Βερέμης,
Παντελής Βούλγαρης, Κώστας Γαβράς, Χρήστος Γιανναράς, Νίκη Γουλανδρή, Αγγελος
Δεληβορριάς, Αλκη Ζέη, Παντελής Καψής, Χαρά Κιοσσέ, Μιχάλης Κοπιδάκης, Μένης
Κουμανταρέας, Γιώργος Κουρουπός, Εμμανουήλ Κριαράς, Στάθης Λιβαθινός, Γιώργος
Λούκος, Δημήτρης Μαρωνίτης, Ναταλία Μελά, Νίκος Μουζέλης, Γιώργος Νταλάρας, Σταύρος
Ξαρχάκος, Τίτος Πατρίκιος, Γιάννης Πρετεντέρης, Στέλιος Ράμφος, Μιχάλης Σταθόπουλος,
Αννα Συνοδινού, Παναγιώτης Τέτσης, Κώστας Τσόκλης, Μαρία Φαραντούρη, Αλέκος
Φασιανός, Θανάσης Φωκάς, Παναγής Ψωμόπουλος.

&#925;&#913;
&#913;&#925;&#932;&#921;&#916;&#929;&#913;&#931;&#927;&#933;&#924;&#917;
&#932;&#937;&#929;&#913;, &#927;&#931;&#927; &#917;&#921;&#925;&#913;&#921;
&#913;&#922;&#927;&#924;&#913; &#922;&#913;&#921;&#929;&#927;&#931;
...
&#913;&#961;&#952;&#961;&#959; &#964;&#959;&#965; &#924;&#943;&#954;&#951;
&#920;&#949;&#959;&#948;&#969;&#961;&#940;&#954;&#951;
&#963;&#964;&#951;&#957;
&#949;&#966;&#951;&#956;&#949;&#961;&#943;&#948;&#945; &#932;&#913;
&#925;&#917;&#913;
(12.6.2013)
Ο Μίκης Θεοδωράκης μεταξύ άλλων είπε: "Και είναι όνειδος να ακούγονται αυτές οι
φριχτές "απόψεις" μέσα στην ελληνική Βουλή. Το γεγονός ότι υπήρξε βουλευτής που
διανοήθηκε να αμφισβητήσει από το βήμα της Βουλής την ύπαρξη του Ολοκαυτώματος των
Εβραίων από τους Ναζί, που αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε ποτέ στην ιστορία
της ανθρωπότητας, μας εκθέτει στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης και αμαυρώνει την
εικόνα της χώρας μας. Αυτό είναι άδικο και εγκληματικό για την Ελλάδα, δεδομένου ότι ο
λαός μας βρίσκεται ανάμεσα στα μεγάλα θύματα της Χιτλερικής θηριωδίας".
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** Διαβάστε
&#949;&#948;&#974;
ολόκληρο το άρθρο του Μίκη Θεοδωράκη [από την ιστοσελίδα cohen.gr]

Σχετικά:
- Οι δηλώσεις του βουλευτή της Χ.Α. Μιχ. Αρβανίτη (
&#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959;
)
&#916;&#949;&#955;&#964;&#943;&#959;
&#917;&#953;&#948;&#942;&#963;&#949;&#969;&#957; &#931;&#922;&#913;&#938;,
7.6.2013 (&#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959;)
. Δηλώσεις προέδρου του ΚΙΣΕ, αντιδράσεις κομμάτων.

&#916;&#949;&#955;&#964;&#943;&#959;
&#917;&#953;&#948;&#942;&#963;&#949;&#969;&#957; Alpha 9.6.2013
(&#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959;)
. Δείτε από 16' έως 22': οι δηλώσεις άρνησης Ολοκαυτώματος, οι αντιδράσεις των
κομμάτων, δηλώσεις βουλευτών και η αντίδραση του ΚΙΣΕ.
&#932;&#913; &#925;&#917;&#913;, 7.6.13,
"6.000.000 χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Ποιός το αμφισβητεί;"
- Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ, πρωϊνή ενημέρωση, 11.6.13 (
&#951;&#967;&#951;&#964;&#953;&#954;&#972; &#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#959;
)
&#919; &#940;&#961;&#957;&#951;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#927;&#955;&#959;&#954;&#945;&#965;&#964;&#974;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;
, του Τάκη Θεοδωρόπουλου, Καθημερινή 11.6.2013
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Ξένος Τύπος:
&#913;&#957;&#945;&#954;&#959;&#943;&#957;&#969;&#963;&#951; &#160;WJC
(7.6.13)
&#913;&#957;&#945;&#954;&#959;&#943;&#957;&#969;&#963;&#951; ADL
(7.6.13)
JTA
(7.6.13)
Greek Reporter,
(7.6.13)
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