To Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συμβούλιο αποκαλεί τη δικαστική απόφαση για τον έλληνα νεοναζιστή «Κακοδικία» *
(Παρίσι, 7 Απριλίου 2009). – Το Eυρωπαϊκό Εβραϊκό Συμβούλιο  εκφράζει τον αποτροπιασμό του αντιδρώντας στη δικαστική ανατροπή από ένα Εφετείο της Ελλάδας, το οποίο ακύρωσε την απόφαση του 2007 που καταδίκασε σε φυλάκιση τον αυτοαποκαλούμενο αρνητή του Ολοκαυτώματος Κώστα Πλεύρη για το βιβλίο του «Οι Εβραίοι: Όλη η Αλήθεια».
Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συμβούλιο, ο κεντρικός συντονιστικός οργανισμός των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη, θεωρεί ασύλληπτο πως μόλις εξήντα χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, και ενώπιον της επανεμφάνισης του χειρότερου αντισημιτισμού και εμπάθειας στην Ευρώπη από την εποχή του Ολοκαυτώματος, ένα Ελληνικό Εφετείο σιωπηρά επικύρωσε την υποκίνηση ρατσιστικής βίας και μίσους, υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της έκφρασης.
Ο Πλεύρης καταδικάστηκε το Δεκέμβριο του 2007 και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 μηνών με τριετή αναστολή για «ρατσιστική προσβολή», «υποκίνηση σε μίσος και ρατσιστική βία» με βάση τον ελληνικό αντιρατσιστικό νόμο του 1979.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συμβουλίου δρ. Μωσέ Κάντορ σχολίασε ότι, «Η απόφαση του Ελληνικού Εφετείου να ανατρέψει την καταδίκη του Κώστα Πλεύρη, ενός ορκισμένου νεοναζιστή και αντισημίτη, αποτελεί κακοδικία και εμπαιγμό του ελληνικού αντιρατσιστικού νόμου. Με την ανατροπή της καταδίκης Πλεύρη, το εφετείο ουσιαστικά νομιμοποίησε την επέκταση της βίας εναντίον της εβραϊκής κοινότητας – τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για κάτι αποτρόπαιο».
Στο βιβλίο του ο Πλεύρης, θέτει ανοικτά σε αμφισβήτηση το Ολοκαύτωμα ενώ δικαιώνει το Ναζισμό, αναφέροντας, «Η απαλλαγή της Ευρώπης από τους Εβραίους είναι επιβεβλημένη, διότι ο Εβραϊσμός συνιστά απειλή, κατά της ελευθερίας των Εθνών» (σελ.432). Και «Συνεπώς κατηγορώ τους Γερμανούς Ναζί διότι δεν απήλλαξαν την Ευρώπην μας, από  τον Εβραιοσιωνισμό, ενώ ηδύναντο να το πράξουν» (σελ. 1221).
Επίσης σημειώνει, «Και τώρα έφθασε η ώρα να δώσωμεν στον Εβραίο τον χαρακτηρισμόν, που του αξίζει…Είναι ο υπάνθρωπος Εβραίος!» (σελ.266). Και, «Φταίει ο πολιτισμένος κόσμος που ανέχεται τα διεθνή παράσιτα, που λέγονται Ιουδαίοι…φθάνει η ώρα των αντιποίνων» (σελ. 138-139).
Ο δρ. Κάντορ υπογραμμίζει, «Μόνον κάποιος δειλός καλύπτει το μίσος και την παρακίνησή του εναντίον άλλων ανθρώπων κάτω από το μανδύα της άνεσης και της προστασίας που παρέχει η «ελευθερία της έκφρασης».  Σε συμπόσιο που οργανώθηκε για τη θρησκευτική και φυλετική ανοχή  από το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις την περασμένη εβδομάδα, η υπόθεση Πλεύρη και η παρακίνησή του εναντίον των Εβραίων αναδείχθηκαν παρουσία πλήθους Ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συμβούλιο θα συνεργαστεί με διάφορους οργανισμούς πολιτικών δικαιωμάτων για την ανάκληση της απόφασης του δικαστηρίου και για να ασκήσει επιρροή στους Ελληνικούς οργανισμούς και την Ελληνική κυβέρνηση ώστε να διασφαλίσει ότι τελικά, ο Πλεύρης θα εκτίσει την ποινή του για υποκίνηση μίσους και ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη».
Ο δρ. Κάντορ προσθέτει: «Ο τρόπος με τον οποίο η Ελληνική κυβέρνηση και τα δικαστήρια θα αντιμετωπίσουν αυτή τη δικαστική απόφαση και άλλες υποθέσεις αυτής της φύσης θα αποτελέσει την πραγματική δοκιμασία όσον αφορά στη σοβαρότητα με την οποία οι Έλληνες ηγέτες θεωρούν τον Αντισημιτισμό και την άρνηση του Ολοκαυτώματος. Θα παρακολουθούμε στενά».
* Το παραπάνω αποτελεί μετάφραση του κειμένου που δημοσιεύεται στα αγγλικά στην ιστοσελίδα του EJC, στη δ/νση
http://www.eurojewcong.org/ejc/news.php?id_article=3858#



