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Η παραίτηση ενός ηγετικού συμβούλου του Έλληνα πρωθυπουργού, ύστερα από την
καταγραφή της συνομιλίας του με στέλεχος του κόμματος της Χρυσής Αυγής σχετικά με
τις έρευνες για τη δράση του νεοναζιστικού κόμματος, σηματοδοτεί το γεγονός πως οι
Ευρωπαίοι «πρέπει να υιοθετήσουν μία κοινή τακτική για την αντιμετώπιση των
νεοναζιστικών, ρατσιστών και αντισημιτικών στοιχείων, καθώς και μία ξεκάθαρη πολιτική»
δήλωσε ο πρόεδρος του WJC κ. Ρόναλντ Λόντερ.
«Είναι εξωφρενικό το γεγονός πως ένας στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού της
Ελλάδας κ. Αντώνη Σαμαρά είχε συζήτηση με γνωστό αντισημίτη και αρνητή του
Ολοκαυτώματος και το μόνο που έγινε ήταν να παραιτηθεί το πρόσωπο αυτό», δήλωσε ο κ.
Λόντερ. «Αυτό το ανήκουστο επεισόδιο σηματοδοτεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα νόμιμα
Ευρωπαϊκά κόμματα πρέπει να απομονώσουν τους ρατσιστές και τους αντισημίτες, όπως
είναι το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Μία τέτοια πολιτική γίνεται ακόμα πιο επιτακτική λόγω
των επερχόμενων Ευρωεκλογών τον Μάιο, όταν τέτοια αποκρουστικά κόμματα ενδέχεται
να κερδίσουν σημαντικά ποσοστά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη».
Ο Τάκης Μπαλτάκος, σύμβουλος του πρωθυπουργού, παραιτήθηκε μετά τη
δημοσιοποίηση από τη Χρυσή Αυγή ενός βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται ο κ. Μπαλτάκος
να λέει στο βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασσιδιάρη πως ο πρωθυπουργός φέρεται να
ασκεί πιέσεις στο δικαστικό σώμα ώστε να συλληφθούν τα μέλη της Χρυσής Αυγής για
πολιτικούς λόγους. Οι δικαστικές και οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν τις κατηγορίες κατά
του κόμματος της Χρυσής Αυγής για το γεγονός πως μέλη και υποστηρικτές της
εμπλέκονται σε σειρά βίαιων επιθέσεων, όπως τη δολοφονία ενός αριστερού μουσικού το
Σεπτέμβριο, καθώς και για το ότι έχουν σχηματίσει μια εγκληματική οργάνωση. Ο αρχηγός
της Χρυσής Αυγής και άλλα ανώτερα στελέχη της είναι υπό κράτηση, εν αναμονή της δίκης
τους, με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
Σε δήλωσή
του ο πρόεδρος του WJC επεσήμανε πως «εμπιστεύεται απόλυτα το νομικό πλαίσιο της
Ελλάδας και πως αν οι κατηγορίες γίνουν αποδεκτές στο δικαστήριο και η Χρυσή Αυγή
χαρακτηριστεί ως εγκληματική οργάνωση, θα πρέπει να της επιβληθούν πλήρως οι
συνέπειες του νόμου».
Την προηγούμενη εβδομάδα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε την άρση της ασυλίας του
Ηλία Κασιδιάρη, καθώς και άλλων τεσσάρων βουλευτών ξεκινώντας με τον τρόπο αυτό ένα
νέο κύκλο διώξεων κατά μελών της Χρυσής Αυγής. Τέσσερις βουλευτές της Χ.Α.,
συμπεριλαμβανομένης και της συζύγου του αρχηγού της Ελένης Ζαρούλια, κατηγορούνται
για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για κατοχή μη νόμιμων όπλων.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, μέλος του WJC, για το θέμα «εκφράζει τη
βαθιά του θλίψη για το γεγονός ότι πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος είχε διαβουλεύσεις
με ένα δεδηλωμένο αντισημίτη και αρνητή του Ολοκαυτώματος. Επαναλαμβάνουμε την
πάγια θέση μας και καλούμε τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν από
κοινού τα μορφώματα του Ναζισμού στη χώρα μας, στα πλαίσια πάντοτε του Συντάγματος
και του κράτους Δικαίου. Η Ελλάδα και η Ευρώπη, 70 χρόνια μετά την αποκάλυψη της
Χιτλερικής βαρβαρότητας, οφείλουν να απομονώσουν τους νοσταλγούς του Ναζισμού και
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τους εκφραστές του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού για την
προστασία της δημοκρατίας και του πολιτισμού μας».

WJC, 8 Απριλίου 2014
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