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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του WORLD JEWISH CONGRESS, 9 Μαΐου 2014:

WJC, Νέα Υόρκη - Διακεκριμένοι Ελληνο-Αμερικανοί έκαναν δηλώσεις κατά της «Χρυσής
Αυγής», του νεοναζιστικού κόμματος στην Ελλάδα, το οποίο στοχεύει στη διάδοση των
ακραίων απόψεών του με την εκλογή υποψηφίων του στις επικείμενες ευρωεκλογές. Οι
δηλώσεις αυτές έγιναν ύστερα από την πρόσφατη δημοσιοποίηση έκθεσης του Παγκόσμιου
Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC) για τον
&laquo;&Nu;&epsilon;&omicron;&nu
;&alpha;&zeta;&iota;&sigma;&mu;ό &sigma;&tau;&eta;
&Sigma;ύ&gamma;&chi;&rho;&omicron;&nu;&eta;
&Epsilon;&upsilon;&rho;ώ&pi;&eta;&raquo;
με την οποία επισημαίνονται οι κίνδυνοι από τη Χρυσή Αυγή, καθώς και από άλλα παρόμοια
κόμματα στην Ευρώπη.

«Ευχαριστούμε τους Ελληνο-Αμερικανούς ηγέτες για την σθεναρή τους στάση κατά της
Χρυσής Αυγής, για την οποία ελάχιστα είναι γνωστά στην Αμερική, αλλά στην Ελλάδα
αποτελεί εν δυνάμει απειλή», δήλωσε ο πρόεδρος του WJC Ronald S. Lauder.
«Ελπίζουμε πως οι δηλώσεις τους θα επηρεάσουν τους Έλληνες πολίτες ώστε να μην
ψηφίσουν αυτό το εξτρεμιστικό κόμμα που υποκινεί το μίσος».

Στους εκλεγμένους Ελληνο-Αμερικανούς ηγέτες που έλαβαν θέση συμπεριλαμβάνονται
ομοσπονδιακοί και πολιτειακοί αντιπρόσωποι από τέσσερις Πολιτείες των ΗΠΑ, και από τα
δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα. Όλοι μαζί εκπροσωπούν εκατομμύρια Αμερικανών.

Μεταξύ αυτών που έκαναν δηλώσεις είναι οι βουλευτές Gus Bilirakis (R-FL), John Sarb
anes
(D-MD) και
Dina
Titus
(D-NV), οι γερουσιαστές της Νέας Υόρκης
Michael
Gianaris
(D) και
Dean
Skelos
(R), και τα μέλη της Συνέλευσης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης
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Nicole
Malliotakis
(R), και
Aravella
Simotas
(D). Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και ο πρώην Ταμίας της Πολιτείας της Καλιφόρνιας
Phil
Angelides
(D), και ο επιφανής επιχειρηματίας από την Καλιφόρνια
Angelo
K
.
Tsakopoulos
.

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το κόμμα της Χρυσής Αυγής μπορεί να
εκλέξει τουλάχιστον ένα μέλος της στις εκλογές που θα γίνουν στις 25 Μαΐου 2014 για το
Ευρωκοινοβούλιο. Το αντισημιτικό, ρατσιστικό και αντι-μεταναστευτικό κόμμα της Χρυσής
Αυγής στις βουλευτικές εκλογές του 2012 εξέλεξε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 18 βουλευτές,
σε σύνολο 300, σε μία περίοδο λιτότητας που διένυε τότε η Ελλάδα.

Η Χρυσή Αυγή είναι σήμερα το τέταρτο μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα, παρά το γεγονός
πως ο αρχηγός της και ορισμένα μέλη της βρίσκονται προφυλακισμένοι με την κατηγορία
σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία προκαλούσε τον τρόμο και τη βία στη χώρα.

Η Χρυσή Αυγή έχει παραρτήματα σε διάφορες χώρες όπου υπάρχουν Έλληνες της
Διασποράς, μεταξύ των οποίων είναι η Ιταλία, η Αυστραλία και η Νέα Υόρκη. Το WJC
ζήτησε από την Ελληνική Κυβέρνηση να καταπολεμήσει το κόμμα της Χρυσής Αυγής και να
θέσει σε ισχύ νόμους που σχετίζονται με τη ρητορική μίσους.

Ακολουθούν οι δηλώσεις των Ελληνο-Αμερικανών ηγετών. Το WJC προτρέπει και άλλους
Ελληνο-Αμερικανούς να κάνουν αντίστοιχες δηλώσεις.

* Gus Bilirakis, βουλευτής: «Έχω εκφράσει τη βαθιά μου ανησυχία στον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά για την πιθανή αποσταθεροποίηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, λόγω
των εξτρεμιστικών στοιχείων. Είμαι βέβαιος ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την
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επιβολή των σχετικών νόμων, όπου χρειαστεί. Ο βίαιος εξτρεμισμός, όπου και αν
συμβαίνει, πρέπει να καταδικάζεται απερίφραστα. Ως μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ, και
συγκεκριμένα της Επιτροπής του Κογκρέσου για τη Θρησκευτική Ελευθερία Διεθνώς, και ως
συνιδρυτής και συν-προεδρεύων της Ελληνο-Ισραηλινής Συμμαχίας, θα υψώνω πάντα τη
φωνή μου για να καταδικάσω τις διώξεις κατά θρησκευτικών ή εθνικών μειονοτήτων όπου
και αν παρουσιάζονται».

* John Sarbanes, βουλευτής: «Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την πρόσφατη έρευνα
του WJC με θέμα «Νεοναζισμός στη Σύγχρονη Ευρώπη» με την οποία τεκμηριώνεται η
άνοδος των εξτρεμιστικών νεοναζιστικών στοιχείων στη Γερμανία, την Ελλάδα και την
Ουγγαρία. Πρόκειται για μία ανησυχητική εξέλιξη η οποία απαιτεί επαγρύπνηση από την
πλευρά όσων επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τον αντισημιτισμό παγκοσμίως. Ως μέλος του
Κοινοβουλίου, έχω ασχοληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με θέματα που αφορούν τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τη θρησκευτική ελευθερία. Για το λόγο αυτό φιλοξενώ στο
Καπιτώλιο την ετήσια εκδήλωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Θρησκευτική
Ελευθερία, κατά την οποία βραβεύονται άτομα που υπερασπίζονται αυτές τις θεμελιώδεις
αξίες, καθώς και τις δημοκρατικές ελευθερίες ανά τον κόσμο. Πρέπει να συνεχίσουμε να
ενημερώνουμε τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ρητορική του μίσους,
καθώς και για τη θεμελιώδη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι
προσπάθειές σας σε αυτό το θέμα εκτιμώνται ιδιαίτερα».

* Dina Titus, βουλευτής: &quot;Ριζοσπαστικοί εξτρεμιστές που παρελαύνουν ως πολιτικά
κόμματα, όπως η Χ.Α., με μήνυμά τους το μίσος και τη μη-ανοχή δεν έχουν καμία θέση στην
κοινωνία μας. Πρέπει να εργαστούμε μαζί, ως μια παγκόσμια κοινότητα, για να ξεριζωθεί ο
εξτρεμισμός και παράλληλα να ενθαρρύνουμε πολιτικές που προωθούν την
πολυσυλλεκτικότητα και την ισότητα, βάσει των ιδεωδών της Δημοκρατίας που ιδρύθηκε
στην Ελλάδα προ χιλιάδων ετών.

* Michael Gianaris, γερουσιαστής της Πολιτείας της Νέας Υόρκης: Τα επίπονα μαθήματα
ιστορίας μάς έχουν διδάξει ότι ο εξτρεμισμός και η μη-ανοχή γεννούν βία, καταπίεση και
δεινά. Ειδεχθείς ομάδες όπως η Χ.Α. δεν έχουν θέση στη σύγχρονη κοινωνία είτε πρόκειται
για ένα έθνος όπως οι ΗΠΑ, που αποτελούν τον φάρο της ελευθερίας στον κόσμο, ή για την
Ελλάδα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Μόλις πρόσφατα, στην Ημέρα Μνήμης του
Ολοκαυτώματος, ο κόσμος ενώθηκε επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στην εκρίζωση του
μίσους και της βίας που προέρχεται από αυτό. Ας συνεχίσουμε το έργο μας
καταπολεμώντας κάθε ακραία έκφραση μη-ανοχής, οπουδήποτε εκδηλώνεται&quot;.

* Dean Skelos, προσωρινός πρόεδρος της Γερουσίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και
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αρχηγός του πλειοψηφικού συνασπισμού: &quot;Είναι σημαντικό να είμαστε ενωμένοι στην
αντίθεσή μας σε οργανώσεις, όπως η Χ.Α., που διαιωνίζουν τον αντισημιτισμό και
συμμετέχουν σε ρατσιστικά εγκλήματα βίας και μίσους. Ελπίζω ότι ο λαός της Ελλάδας θα
απορρίψει τους υποψηφίους της Χ.Α. στις εκλογές του Μαΐου στέλνοντας ένα ισχυρό
μήνυμα ότι οι δραστηριότητες και το πρόγραμμα της Χ.Α. δεν είναι ανεκτά&quot;.

* Nicole Malliotakis, μέλος της Συνέλευσης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης:
&quot;Νεοναζιστικά κόμματα και οργανώσεις μίσους όπως η Χ.Α. δεν έχουν θέση σε κανένα
σύγχρονο πολιτικό σύστημα, σε καμία κοινωνία. Η εκπροσώπηση του κόμματος αυτού στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι ανησυχητική και συμμετέχω στην έκκληση για την ήττα των
υποψηφίων της στις προσεχείς εκλογές στην Ελλάδα. Το ιστορικό ξενοφοβίας, ρατσισμού
και αντισημιτισμού της Χ.Α. έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις Ελληνικές αρχές του
Πολιτισμού και της Δημοκρατίας, με τις οποίες μεγάλωσα και έμαθα να σέβομαι ως κόρη
ενός Έλληνα μετανάστη. Η Χ.Α. δεν είναι παρά ένα σύμπτωμα της γενικευμένης ανόδου του
νεοναζισμού στη σύγχρονη Ευρώπη και θα συνεχίσω να δουλεύω με το WJC για την
ενίσχυση της συνειδητοποίησης και την άσκηση πίεσης για την εξάλειψη αυτής της
ανησυχητικής τάσης&quot;.

* Aravella Simotas, μέλος της Συνέλευσης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης: &quot;Μαζί
με τους συναδέλφους Ελληνο-Αμερικανούς εκλεγμένους αξιωματούχους καταδικάζω το
κόμμα της Χ.Α. και τις ανησυχητικά μη-ανεκτικές πρακτικές της. Ο εξστρεμισμός, ο
ρατσισμός και η ρητορική βίας δεν έχουν θέση σε μία χώρα η οποία είναι γνωστή ως φάρος
της σύγχρονης δημοκρατίας. Πάντα έχω υποστηρίξει την Ελλάδα, ωστόσο δεν μπορώ να
υποστηρίξω ένα κίνημα που προωθεί το μίσος και τη μισαλλοδοξία. Η Χ.Α. δηλώνει ότι θέλει
να διατηρήσει την ελληνική πολιτισμική παράδοση, αλλά στην πραγματικότητα αποσκοπεί
σε καθεστωτική αλλαγή βασισμένη στο μίσος. Το κόμμα αυτό δεν υποστηρίζει τις Ελληνικές
αξίες, ούτε τις αρχές του ανθρωπισμού, και δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ δεκτό στο
Κοινοβούλιο ως νόμιμο πολιτικό κόμμα&quot;.

* Phil Angelides, πρώην ταμίας της Πολιτείας της Καλιφόρνιας: «Η έκθεση του
Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου για τον Νεοναζισμό στη σύγχρονη Ευρώπη αποτελεί
κώδωνα αφύπνισης που πρέπει να ακουστεί με προσοχή από κυβερνήσεις και πολιτειακούς
φορείς ανά την υφήλιο. Η άνοδος της Χ.Α. στην Ελλάδα είναι σοβαρό ζήτημα ανησυχίας όχι
μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Αυτή η νεοναζιστική,
αντισημιτική, αντι-μεταναστευτική, ρατσιστική οργάνωση -που δικαίως έχει χαρακτηριστεί
ως «εγκληματική οργάνωση» από την Κυβέρνηση της Ελλάδας- δεν έχει θέση στις
δημοκρατικές υποθέσεις της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάδυση της Χ.Α. ως
μιας επικίνδυνης παρουσίας στην Ελλάδα –τη γενέτειρα της Δημοκρατίας και ενός λαού
που υπέφερε τραγικά υπό τη Ναζιστική Κατοχή- είναι υπενθύμιση προς όλους μας ότι οι
δυνάμεις του μίσους, που τρέφονται από το φόβο και την οικονομική εξαθλίωση, αποτελούν
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συνεχή απειλή και πρέπει να αντιμετωπίζονται και να αναχαιτίζονται χωρίς δισταγμό ή
ενδοιασμό».

* Angelo K. Tsakopoulos, επιχειρηματίας: «Ως παιδί είδα την αγριότητα των Ναζί στην
Ελλάδα. Η ιδέα ότι η Χ.Α. θα μπορούσε να παρελαύνει υπερήφανα ως ιδεολογική απόγονος
των Ναζί είναι απαράδεκτη. Κάνω έκκληση προς όλους τους Έλληνες να αντιδράσουν στα
μηνύματα μίσους και μη – ανοχής που η Χ.Α. πρεσβεύει. Τους καλώ να θυμηθούν ότι εμείς οι
Έλληνες είμαστε οι κληρονόμοι της πολιτισμικής κληρονομιάς που είναι βασισμένη στο
‘φιλότιμο’, στην ‘αγάπη για δικαιοσύνη’.
Ήταν το φιλότιμο που
ενέπνευσε τόσους Έλληνες στα χωριά να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να σώσουν τους
Εβραίους αδελφούς τους από την εκτόπιση κατά τον Πόλεμο, και είναι πάλι το φιλότιμο
–και όχι το μίσος- που θα οδηγήσει την Ελλάδα, μέσα από την τρέχουσα οικονομική κρίση,
προς ένα ισχυρότερο μέλλον».

-- Διαβάστε εδώ το &Delta;&epsilon;&lambda;&tau;ί&omicron;
&Tau;ύ&pi;&omicron;&upsilon;
στον ιστότοπο του WJC

-- Δείτε εδώ την έ&kappa;&theta;&epsilon;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon;
WJC &quot;Neo-Nazism in Modern Europe&quot;
, update April 2014
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