ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ - ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ και... ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!

Αναβλήθηκε για τις 21 Φεβρουαρίου 2012 η προγραμματισμένη για σήμερα δίκη των
εκπροσώπων του Ελληνικού Εβραϊσμού. Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του δικηγόρου
του εκ των κατηγορουμένων κ. Παναγιώτη Δημητρά, εκπροσώπου του ΕΠΣΕ.

Οι επίσημοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Εβραϊσμού κ.κ. Μωυσής Κωνσταντίνης –τ.
Πρόεδρος Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.), Βενιαμίν Αλμπάλας
–Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, Αβραάμ Ρεϊτάν –τ. Γεν. Γραμματέας
Κ.Ι.Σ.Ε. και Λέων Γαβριηλίδης –τ. Διευθυντής Κ.Ι.Σ.Ε., μετά από μήνυση που κατέθεσε
εναντίον τους ο Κ. Πλεύρης, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες για ψευδή
καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση του τελευταίου.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τη λύπη του για τη δίκη αυτή, που
συντελεί στην πλήρη αντιστροφή ρόλων και ιδιοτήτων με συνέπεια να νομιμοποιούνται οι
απόψεις των νοσταλγών του Ναζισμού και να ελέγχονται ως δήθεν άδικες και εγκληματικές
οι οφειλόμενες προσπάθειες δικαστικής διερεύνησης και καταδίκης των απολύτως ακραίων
και επικίνδυνων ρατσιστικών ενεργειών και εκφράσεών τους.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011

ΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΣΕ

Η δίκη των εκπροσώπων του Εβραϊσμού και του ΕΠΣΕ για ψευδορκία και συκοφαντική
δυσφήμηση σε βάρος του Κ. Πλεύρη, ορίστηκε για τις 14 Ιουνίου 2011, ύστερα από την
απόρριψη των προσφυγών των νυν κατηγορουμένων κατά του κλητηρίου θεσπίσματος. Οι κ.
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Μ. Κωνσταντίνης, Α. Ρεϊτάν, Β. Αλμπάλας και Λ. Γαβριηλίδης, μάρτυρες κατηγορίας,
εκπρόσωποι του Εβραϊσμού, καθώς και ο κ. Παναγιώτης Δημητράς και η κα Αντρεα
Γκίλμπερτ, μάρτυρες κατηγορίας, εκπρόσωποι του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των
Συμφωνιών του Ελσίνκι, στην αρχική δίκη με κατηγορούμενο τον Κ. Πλεύρη για το άκρως
αντισημιτικό βιβλίο του «Εβραίοι – Όλη η Αλήθεια», αντιμετωπίζουν τις σοβαρές κατηγορίες
της ψευδούς καταμήνυσης, ψευδορκίας και συκοφαντικής δυσφήμησης ύστερα από
μηνυτήρια αναφορά του Κ. Πλεύρη, για τα όσα κατέθεσαν εναντίον του.

Οι κατηγορούμενοι είχαν καταθέσει, όπως είχαν νομικό δικαίωμα να πράξουν, προσφυγές
κατά του κατηγορητηρίου τους, τεκμηριώνοντας το αβάσιμο των κατηγοριών. Με την
απόρριψη των προσφυγών από τον Εισαγγελέα Εφετών, δημιουργείται ένα νέο δικαστικό
παράδοξο: όχι μόνον αθωώθηκε ο συγγραφέας του βιβλίου που περίτρανα διακηρύσσει ότι
είναι αντισημίτης και ναζιστής και ότι οι Εβραίοι είναι «υπάνθρωποι», αλλά δικάζονται οι
μάρτυρες που στις καταθέσεις τους τον χαρακτήρισαν ως τέτοιον, δεδομένου ότι ο ίδιος
θεώρησε ότι προσβάλλεται η υπόληψή του από τους δικούς του χαρακτηρισμούς.

Το γεγονός δεν μπορεί παρά να σοκάρει κάθε αντικειμενικά σκεπτόμενο άνθρωπο: Ύστερα
από μια εξαντλητική δικαστική διαμάχη που κράτησε τρία χρόνια, οι κατηγορούμενοι
εκπρόσωποι του Εβραϊσμού και του ΕΠΣΕ θα βρεθούν αναγκασμένοι να εξηγήσουν και πάλι
στο δικαστήριο ότι το Άουσβιτς δεν ήταν θέρετρο, ότι το Ολοκαύτωμα έγινε, ότι σε κάθε
σελίδα του το βιβλίο και προτρέπει σε βία και προσβάλλει τους Εβραίους…

Αθήνα, Απρίλιος 2011

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ και... ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ !

Το 2006 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα ένα βιβλίο που στις 1.400 σελίδες του συγκεντρώνει
όλες τις συκοφαντίες, τα ταμπού και τις δεισιδαιμονίες που κυκλοφορούν ανά τους αιώνες
για τους Εβραίους, με τον παραπλανητικό τίτλο «Οι Εβραίοι - Όλη η Αλήθεια».

Η μόνη «Αλήθεια» του εν λόγω βιβλίου είναι η σαφής δήλωση του ίδιου του συγγραφέα, στις
σελ. 481 και 600, ότι είναι «Ναζί, φασίστας, ρατσιστής, αντιδημοκράτης, αντισημίτης».
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Οι Έλληνες Εβραίοι στάθηκαν απέναντι στο βιβλίο αυτό πιστεύοντας ότι στον 21 ο αιώνα,
μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους και κυρίως μετά το Ολοκαύτωμα, η Δικαιοσύνη
μπορούσε να τους προστατέψει...
Η αλήθεια είναι
ότι οι Εβραίοι κατήγγειλαν ως προσβολή και πρόκληση σε βία τα αποσπάσματα που τους
χαρακτηρίζουν
«υπανθρώπους»
(στις σελ. 266, 482 και 583, σύμφωνα με την αρχή ότι η επανάληψη βοηθάει στην εμπέδωση
των εννοιών!) και ζητούν την ολοκληρωτική εξόντωσή τους
«Έτσι θέλουν οι Εβραίοι. Διότι μόνον έτσι καταλαβαίνουν: εντός 24 ωρών και εκτελεστικό
απόσπασμα»
(σελ. 742).
-Η αλήθεια είναι
ότι ως μάρτυρες κατηγορίας, οι ηγέτες του Ελληνικού Εβραϊσμού ταπεινώθηκαν,
εξαναγκαζόμενοι να δικαιολογήσουν τα θρησκευτικά πιστεύω τους, να αντιμετωπίσουν
μυθώδεις μεσαιωνικές συνομωσιολογίες που εκπορεύονται από αντισημίτες, να φτάσουν
στο σημείο να υπερασπίζονται (!) την ύπαρξη του Ολοκαυτώματος στα πλαίσια της
παγκόσμιας ιστορίας…
-Η αλήθεια είναι
ότι στις δίκες που ακολούθησαν η Δικαιοσύνη φάνηκε ανίσχυρη στην αντιμετώπιση του
ρατσιστικού λόγου και απαίδευτη στη χάραξη διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των
απαραίτητων ελευθεριών και των απαράδεκτων προσβολών του λόγου.
-- Η
«αλήθεια»
του συκοφάντη για τους Εβραίους κρίθηκε καταληκτικά ότι δεν πλήττει τους Εβραίους αλλά
τους «εβραιοσιωνιστές»… (Η αλήθεια φαίνεται ότι είναι πως κάποιοι από τους δικαστές
δεν είχαν διαβάσει ούτε τον τίτλο του εξωφύλλου, όπου αναφέρονται ρητά οι Εβραίοι και
όχι οι εβραιοσιωνιστές!…).
-Η αλήθεια είναι
ότι η Δικαιοσύνη δεν κινήθηκε για την αναίρεση της αθωωτικής για τον υβριστή απόφασης
στο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα. Και η απόφαση του Αρείου Πάγου στην
υπέρ του νόμου αναίρεση επιβεβαίωσε την ορθή εφαρμογή του νόμου από το Εφετείο,
επιβεβαιώνοντας οριστικά ότι η
«Αλήθεια»
του ναζιστή συγγραφέα αφορά τους «εβραιοσιωνιστές» και όχι τους Εβραίους (!..).
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«ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ», που με θάρρος αντιμετώπισαν την
«Αλήθεια»
του ναζιστή στις αίθουσες των δικαστηρίων –και μαζί τους όλοι οι Εβραίοι της Ελλάδος
τους οποίους εκπροσωπούσαν- συνειδητοποίησαν πολλές αλήθειες…. Ακόμη περισσότερες
όταν οι ίδιοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι από τον συκοφάντη ότι κατέθεσαν ψευδή στοιχεία
για την
«Αλήθεια»
του, στο «επιστημονικό»(!) αυτό έργο, και ότι έπληξαν την υπόληψη του δηλωμένου ναζιστή.
Άλλη μια αλήθεια
αποτέλεσε η αντιστροφή αυτή των ρόλων, όπου οι μάρτυρες κατηγορίας μεταβλήθηκαν σε
κατηγορουμένους…
Και άλλη μια αλήθεια
ήταν η απόρριψη της προσφυγής των νυν κατηγορουμένων για το αβάσιμο των κατηγοριών
που τους αποδίδονται.
Η περίεργη αυτή υπόθεση, που μετέθεσε τον προαιώνιο αντισημιτισμό από το ιδεολογικό
επίπεδο στις δικαστικές αίθουσες, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σε κάθε όμως περίπτωση, οι
εκπρόσωποι του Εβραϊσμού -που θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου στις
21.2.2012- θα σταθούν για μια ακόμη φορά απέναντι στην
«Αλήθεια»
του υβριστή με πείσμα και αποφασιστικότητα και θα δηλώσουν και πάλι τη γνώμη τους ότι
δηλαδή το περιεχόμενο του βιβλίου συκοφαντεί, προσβάλλει και υποκινεί σε πράξεις βίας
και διαχέει το μίσος κατά των Εβραίων, και ότι ο εκ του πονηρού κατασκευασμένος όρος
«εβραιοσιωνισμός» επινοήθηκε με σκοπό την παραπλάνηση. «Οι Εβραίοι» θα δηλώσουν το
δικαίωμά τους στην κρίση τους αυτή, την οποία με παρρησία θα διατρανώσουν παρά τις
σοβαρές εναντίον τους κατηγορίες. Κρίση και αξιολόγηση που διατηρούν το δικαίωμα να
έχουν ανεξάρτητα από κάθε και όποια δικαστική απόφαση.
Για τους επίσημους εκπροσώπους του Εβραϊσμού το αποτέλεσμα της δίκης δεν έχει
σημασία παρά μόνον στο ότι θα καταδείξει
μία ακόμη αλήθεια:
απλώς ότι είχαν κάθε δικαίωμα να καταγγείλουν το ψέμα
…
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