ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Οι ενέργειες του Κ.Ι.Σ. και η απόφαση της Κυβέρνησ

Oπως είναι γνωστό, το ΚΙΣ πρώτο, με επιστολές προς τους υπουργούς Δημόσιας Τάξης,
Δικαιοσύνης και Εξωτερικών, καθώς και με το Δελτίο Τύπου, που εξέδωσε αμέσως μετά τα πρώτα
δημοσιεύματα που ανέφεραν την είδηση ζήτησε την παρέμβαση της Κυβέρνησης για την
απαγόρευση της διεξαγωγής της συνάντησης. Στη συνέχεια, ο πολιτικός κόσμος, τοπικοί φορείς της
Πελοποννήσου και αντιρατσιστικές οργανώσεις αντέδρασαν έντονα ώστε να αποφευχθεί η
συνάντηση νεοναζιστών στη χώρα μας.
Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι ενέργειες του Ελληνικού Εβραϊσμού. Ο πρόεδρος του ΚΙΣ
ενημέρωσε την Ελληνική Κυβέρνηση (τους υπουργούς Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλο και
Εξωτερικών κ. Π. Μολυβιάτη), για την κατηγορηματικά αρνητική θέση του ΚΙΣ. Επίσης, ο κ. Μ.
Κωνσταντίνης έδωσε συνεντεύξεις στον ημερήσιο Τύπο, καθώς και σε ξένα ειδησεογραφικά
πρακτορεία και είχε επικοινωνία με διεθνείς εβραϊκούς οργανισμούς.
Στο εσωτερικό, με ανακοινώσεις και δηλώσεις στελεχών τους στον Τύπο, πολιτικά κόμματα,
νεολαίες, αντιρατσιστικές οργανώσεις και φορείς της Πελοπονήσου, εξέφρασαν την αντίθεσή τους
στο πανευρωπαϊκό φασιστικό φεστιβάλ. Συγκεκριμένα, από το ΠΑΣΟΚ δηλώσεις έκαναν η υπεύθυνη
του τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα Μ. Κοππά και ο βουλευτής Ηλείας κ. Τ. Αντωνακόπουλος,
ενώ η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Ηλείας εξέδωσε ανακοίνωση. Από το Κ.Κ.Ε. ο κ. Παν.
Μεντρέκας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Από τον Συνασπισμό ο πρόεδρος κ. Αλ. Αλαβάνος και
ο κ. Αλέξης Τσίπρας, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας καθώς και ο γραμματέας της Νεολαίας του
ΣΥΝ κ. Τ. Κορωνάκης. Επίσης, την έντονη αντίδρασή τους εξέφρασαν η δήμαρχος του Μελιγαλά κα
Ελ. Καραθανάση-Αλειφέρη, ο νομάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης Δράκος, ο νομάρχης Ηλείας Τ.
Δημητρακόπουλος, ο αντινομάρχης Ηλείας Αντ. Καράμπελας με επιστολή που απηύθυνε προς τον
πρωθυπουργό, οι δήμαρχοι Κυπαρισσίας κ. Ν. Τσίγγανος και Ζαχάρως Ηλείας Π. Χρονόπουλος,
καθώς και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρης .

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημ. Κουσελάς κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τους υπουργούς
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Τουρισμού με την οποία &quot;Ερωτώνται οι κύριοι
Υπουργοί:
- Συμφωνούν με τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων μίσους στη χώρα μας;
- Εχει δοθεί άδεια στους διοργανωτές από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης για τη λειτουργία της τριήμερης
κατασκήνωσης στον Καϊάφα Ν. Ηλείας ή από άλλη αρμόδια αρχή;
- Θα εφαρμόσει η κυβέρνηση τη Διεθνή Σύμβαση του 1966 κατά των πάσης φύσεως φυλετικών διακρίσεων, την
Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις θεμελιώδεις
ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα;
- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να διασφαλιστούν η ενότητα και η ηρεμία των πολιτών και να αποτραπούν
εκδηλώσεις βίας στις περιοχές στόχους των νεοναζί;&quot;.
Για το ίδιο θέμα, Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε επίσης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ηλείας κ. Γιάννης Κουτσούκος .
Η γεν. γραμματέας Νέας Γενιάς κα Βάσω Κόλλια, σε δήλωσή της στον Τύπο, τόνισε ότι &quot;εκδηλώσεις τέτοιου είδους και περιεχομένου το μόνο που
μπορούν να πετύχουν είναι την αποδοκιμασία του ελληνικού λαού και κυρίως των νέων της χώρας μας…. Δεν μπορούμε να δεχθούμε μηνύματα διχαστικά,
μηνύματα που αποπροσανατολίζουν από τα πραγματικά προβλήματα του σήμερα από τις προκλήσεις του αύριο&quot;.
Η &quot;Νεολαία Ενάντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη&quot; ανακοίνωσε τη διοργάνωση αντιρατσιστικού φεστιβάλ υπό τον τίτλο &quot;Ποτέ Ξανά&quot;,
από 16 - 19 Σεπτεμβρίου στην Κυπαρισσία και στο Μελιγαλά. Επίσης, απηύθυνε πρόσκληση προς κόμματα, νεολαίες και αντιρατσιστικές οργανώσεις για
συνεργασία για την αποτροπή του νεοναζιστικού φεστιβάλ .

Η &quot;Αντιναζιστική Πρωτοβουλία&quot; εξέφρασε την αντίθεσή της τόσο με δηλώσεις στελεχών της στον Τύπο αλλά και από την ιστοσελίδα της (www.antinazi.gr) στην οποία
καλούνται οι πολίτες να υπογράψουν επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρωθυπουργό. Επίσης, σε Δελτίο Τύπου της η οργάνωση θίγει το θέμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της
ελευθερίας της έκφρασης τονίζοντας μεταξύ άλλων: &quot;… Αυτές οι ελευθερίες δεν αναγνωρίζονται στους ναζιστές σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα. Όπως για παράδειγμα δεν
επιτρέπεται στους παιδεραστές να συγκεντρώνονται και να προπαγανδίζουν την ''άποψή'' τους, ακόμα περισσότερο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο, το σύνταγμα και τις διεθνείς
συμβάσεις, το δικαίωμα ανοιχτών χιτλερικών να συνέρχονται και να υπερασπίζουν τις ''απόψεις'' τους. Γιατί η υπεράσπιση του ναζισμού σημαίνει αυτόματα κάλεσμα σε ρατσιστική βία
.
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κ.κ. Π. Μπεσνενού και Σ. Σβάγκενμπάουμ είχαν ειδική συνάντηση, στις
Βρυξέλλες, με τον πρέσβη κ. Κων. Χαλαστάνη, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στον οποίο επέδωσαν επιστολή εκφράζοντας και εγγράφως τη θέση του ευρωπαϊκού εβραϊσμού και
ζητώντας από την Ελληνική Κυβέρνηση να λάβει σαφή θέση .
Την ικανοποίηση του Ελληνικού Εβραϊσμού εξέφρασε με δήλωσή του στο &quot;Βήμα&quot; (7.9.05), ο πρόεδρος του ΚΙΣ κ. Μ. Κωνσταντίνης
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Χαρακτηριστικές
είναι οι δηλώσεις του προέδρου του
ΚΙΣ που δημοσιεύθηκαν στο ΒΗΜΑ, της 6.9.2005: &quot;από πλευράς Νέας Δημοκρατίας αλλά και κυβέρνησης δεν έχουμε πάρει καν κάποια καταδικαστική δήλωση. Περιμένω από την ελληνική κυβέρνηση τουλάχιστον μια δήλωση, αν τελικά θα απαγορευθεί η διαδήλωση ή όχι….
Το θέμα μας δεν είναι αν θα ζητηθεί άδεια ή όχι. Δεν είναι δυνατόν να επιρέπονται τέτοιες εκδηλώσεις σε μια χώρα η οποία έχει γνωρίσει τρεις διαφορετικές κατοχές και έχει πληρώσει τόσο υψηλό τίμημα σε αίμα και αγώνες εναντίον του φασισμού&quot; .
Την ίδια ημέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Θ. Ρουσόπουλος, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, είπε: &quot;Η Κυβέρνηση δηλώνει πως αποδοκιμάζει τέτοιου είδους εκδηλώσεις που υποθάλπτουν ρατσιστικά φαινόμενα&quot;. Ο κ. Ρουσόπουλος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, διευκρίνισε επίσης: &quot;Τέτοιου είδους συγκεντρώσεις δεν επιπτρέπεται να γίνονται. Το Σύνταγμά μας είναι σαφές σε αυτό το σημείο. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από το Σύνταγμά μας και τη λοιπή έννομη τάξη&quot;,
καθιστώντας
σαφή την πρόθεση της Κυβέρνησης να μην επιτρέψει τη διεξαγωγή του φασιστικού φεστιβάλ.
Στο ίδιο πνεύμα ήταν και οι δηλώσεις του υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γ. Βουλγαράκη, ο οποίος τόνισε: &quot;Δεν υπάρχει σχετικό αίτημα και καμία καταγεγραμμένη αίτηση προκειμένου να υπάρξει αδειοδότηση για μια τέτοια εκδήλωση, η οποία ούτως ή άλλως είναι ανεπιθύμητη για την ελληνική κυβέρνηση. Εχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι όσον αφορά την ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν προτίθεται να φιλοξενήσει τέτοιου είδους εκδηλώσεις&quot;.
Στο πρωτοσέλιδο του ιδίου φύλλου, το ΒΗΜΑ δημοσιεύει σημαντικό σχόλιο στηλιτεύοντας τη στάση της Κυβέρνησης. (Το σχόλιο δημοσιεύεται παρακάτω) .
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Με την ημερομηνία διεξαγωγής της συγκέντρωσης νεοναζιστικών οργανώσεων να πλησιάζει

