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ΔΗΛΩΣΗ του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ο &#913;&#957;&#964;&#953;&#
960;&#961;&#972;&#949;&#948;&#961;&#959;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#922;&#965;&#946;&#941;&#961;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#933;&#960;&#959;&#965;&#961;&#947;&#972;&#962;
&#917;&#958;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#974;&#957;
κ. Ευάγγελος Βενιζέλος
προέβη στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του
Ολοκαυτώματος:

«Σήμερα 27 Ιανουαρίου, επέτειο της απελευθέρωσης του στρατοπέδου του Άουσβιτς, η
ανθρωπότητα τιμά διεθνώς τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των εκατομμυρίων
Εβραίων που εξολοθρεύτηκαν με τα εγκλήματα του χιτλερικού καθεστώτος.
Οι Έλληνες, σήμερα, Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Ηρώων και Μαρτύρων
του Ολοκαυτώματος, τιμούν τη μνήμη και αποτίουν το δικό τους φόρο τιμής στους χιλιάδες
συμπατριώτες τους, Έλληνες Εβραίους, που έπεσαν θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.
Η Ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί την άρνηση του Ολοκαυτώματος κατάφωρα αποκρουστική
και αποδίδει τη μέγιστη σημασία στην αταλάντευτη εφαρμογή της υφιστάμενης
αντιρατσιστικής νομοθεσίας και στην κατηγορηματική καταδίκη του αντισημιτισμού.
Ε
κφράζει δε τη βεβαιότητα ότι νεοναζιστικά στοιχεία, τα οποία επιτίθενται στη Δημοκρατία
και στο κράτος δικαίου, θα περιθωριοποιηθούν από την ελληνική κοινωνία, η οποία
αποδοκιμάζει τη μισαλλοδοξία.
Η Ελληνική Πολιτεία, με συστηματικές της ενέργειες, συνδράμει ανελλιπώς τις διεθνείς
προσπάθειες για το σεβασμό της μνήμης του Ολοκαυτώματος και την καταπολέμηση του
Αντισημιτισμού.
Η Ελλάδα, σήμερα, ενώνει τη φωνή της με τη συνείδηση της ανθρωπότητας, αντιστέκεται
στη λήθη και τιμά τα εκατομμύρια αθώα θύματα της Ολοκαυτώματος».
ΑΝΑΚΟΙΝΩ
ΣΗ του ΣΥΡΙΖΑ
Σε ανακοίνωση προχώρησε το
&#915;&#961;&#945;&#966;&#949;&#943;&#959; &#932;&#973;&#960;&#959;&#965;
&#964;&#959;&#965; &#931;&#933;&#929;&#921;&#918;&#913;
για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος:

«Τιμούμε τη διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Φασισμού και του Ολοκαυτώματος.
Τιμούμε τους Έλληνες Εβραίους, που σύρθηκαν και μαρτύρησαν στα χιτλερικά στρατόπεδα
συγκέντρωσης, καθώς και εκείνους που συμμετείχαν στον αντιφασιστικό αγώνα μέσα από
το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης.

Η εξάπλωση των φαινομένων της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και της
μισαλλοδοξίας, δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σήμερα που οι σύγχρονοι
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υμνητές του Χίτλερ δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία με τα μισαλλόδοξα κηρύγματά
τους, η μάχη ενάντια στο ναζισμό και στους εκφραστές του είναι πιο επίκαιρη από ποτέ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΠΑΣΟΚ

O
&#932;&#959;&#956;&#941;&#945;&#962;
&#913;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#943;&#957;&#969;&#957;
&#916;&#953;&#954;&#945;&#953;&#969;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#953;
&#924;&#949;&#964;&#945;&#957;&#940;&#963;&#964;&#949;&#965;&#963;&#951;&#96
2; &#964;&#959;&#965; &#928;&#913;&#931;&#927;&#922;
, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, εξέδωσε την
παρακάτω ανακοίνωση:
Η σημερινή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος έχει έναν ισχυρό συμβολισμό
για την απομόνωση και καταπολέμηση του σύγχρονου νεοναζιστικού φαινομένου που έχει
κάνει την επανεμφάνισή του στην πατρίδα μας. Η ιστορική μνήμη διδάσκει πως κανείς δεν
δικαιούται να μένει απαθής στα εγκλήματα των νεοναζί.
Υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν σε θεσμικό επίπεδο, στο πλαίσιο του
κράτους Δικαίου για να αντιμετωπιστεί η παραστρατιωτική και νεοναζιστική οργάνωση της
Χρυσής Αυγής. Ένα από αυτά είναι και η ψήφιση του αντιρατσιστικού νόμου.
Οι επιθέσεις και προκλήσεις των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής το προηγούμενο
Σάββατο στο Κερατσίνι και ειδικότερα στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας,
δείχνει ότι είναι αμετανόητοι. Δείχνει όμως και την ανάγκη όλα τα κόμματα του
συνταγματικού τόξου αλλά και η κοινωνία να απομονώσουν τους νεοναζί.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ των
&#913;&#925;&#917;&#926;&#913;&#929;&#932;&#919;&#932;&#937;&#925;
&#917;&#923;&#923;&#919;&#925;&#937;&#925;
Το Ολοκαύτωμα αποτελεί την κορύφωση της φρίκης που ξεκίνησε με τις γενοκτονίες των
χριστιανών γηγενών της Ανατολής. Η αναγνώριση και η διδασκαλία των εγκλημάτων του
Κεμάλ, του Μουσολίνι και του Χίτλερ δεν είναι απλώς ιστορική υποχρέωση. Ειδικά για τους
Έλληνες είναι παρακαταθήκη ελευθερίας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΚΚΕ
Το
&#915;&#961;&#945;&#966;&#949;&#943;&#959; &#932;&#973;&#960;&#959;&#965;
&#964;&#959;&#965; &#922;&#922;&#917;
εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση
:

Τιμούμε σήμερα την Ημέρα Μνήμης των Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του
Ολοκαυτώματος. Συμπληρώνονται σήμερα 69 χρόνια από την απελευθέρωση του
στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό στις 27 Γενάρη 1945.
Το Άουσβιτς στάθηκε το μεγαλύτερο συγκρότημα εξόντωσης ανθρώπων, Εβραίων,
κομμουνιστών και αντιστασιακών από την Πολωνία, τη Σοβιετική Ένωση, την Ελλάδα, τη
Γαλλία και πολλές άλλες χώρες. Η απελευθέρωση του Άουσβιτς αποτελεί αποκάλυψη για
την ιστορική μνήμη της φρίκης του κολαστηρίου των στρατοπέδων συγκέντρωσης και της
ναζιστικής θηριωδίας. Αποκάλυψη μιας τραγικής και απίστευτης αλήθειας για το μέγεθος
της ανθρώπινης αγριότητας: της προγραμματισμένης, μαζικής και με απάνθρωπες
μεθόδους εξόντωσης εκατομμυρίων ανθρώπων από τη βάρβαρη ναζιστική μηχανή.
Είναι ανάγκη, σήμερα, όλοι οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι μαζικοί φορείς, οι
εκπαιδευτικοί, αλλά και κάθε τίμιος άνθρωπος, με την πάλη τους να απομονώσουν τη
ναζιστική ιδεολογία και δράση, τους υμνητές τους, την εγκληματική Χρυσή Αυγή. Να
πρωτοστατήσουν στους χώρους δουλειάς, τα σχολεία, τις σχολές, τις γειτονιές για να
μάθουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία όλη την αλήθεια για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το
φασισμό, την αντιφασιστική νίκη των λαών. Να μην περάσει η παραχάραξη και η
διαστρέβλωση της ιστορίας των λαών που επιχειρεί η Ε.Ε.
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