ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον ΣΚΑΪ για την ΕΚΠΟΜΠΗ του Γ. ΤΡΑΓΚΑ - Ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον
πρόεδρο του Ομίλου ΣΚΑΪ κ. Γιάννη Αλαφούζο σχετικά με την εκπομπή του Γ. Τράγκα, που
προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, την Κυριακή 7.4.2013:
«Το Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για την προβολή,
προώθηση και διάδοση των πλέον ρατσιστικών ιδεών που εκφράζουν οι αρνητές του
Ολοκαυτώματος και νοσταλγοί του Ναζισμού στην Ελλάδα, μέσω της τηλεοπτικής
εκπομπής του κ. Τράγκα από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Δυστυχώς, οι μέθοδοι προπαγάνδας του Γκέμπελς βρήκαν, με σύγχρονο τρόπο, πρόσφορο
έδαφος στο σταθμό σας μέσω της συγκεκριμένης εκπομπής όπου οι εκπρόσωποι του
νεοναζισμού στην Ελλάδα επιχείρησαν ανενόχλητοι να πείσουν τους τηλεθεατές – μεταξύ
των άλλων - για την αναγκαιότητα να θεσπισθούν νόμοι που θυμίζουν τους ναζιστικούς ρατσιστικούς νόμους της Νυρεμβέργης εναντίον των Εβραίων.
Έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, οι κοινωνικοί
φορείς και τα Μέσα Ενημέρωσης οφείλουν να απομονώσουν και να απονομιμοποιήσουν
ιδεολογίες που οδήγησαν σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και στο θάνατο
εκατομμυρίων ανθρώπων, μεταξύ αυτών 6.000.000 Εβραίων. Οφείλουν ταυτόχρονα να
ενισχύσουν την παιδεία για να προστατευθούν οι αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και
του πολιτισμού. Δυστυχώς, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, με την προβολή της
συγκεκριμένης εκπομπής έφερε ένα ισχυρό πλήγμα στη Δημοκρατία, στη χώρα μας.
Κρίμα!».
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΕΣΗΕΑ
Για το ίδιο θέμα,
&#951; &#917;&#931;&#919;&#917;&#913; &#949;&#958;&#941;&#948;&#969;&#963;&#949;
&#945;&#957;&#945;&#954;&#959;&#943;&#957;&#969;&#963;&#951;
αποδοκιμάζοντας και καταδικάζοντας την εκπομπή του Γ. Τράγκα. Στην ανακοίνωση
αναφέρεται:
"Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποδοκιμάζει έντονα το πνεύμα, το περιεχόμενο και
το ύφος της εκπομπής του Γιώργου Τράγκα στον Τ/Σ «ΣΚΑΪ» την Κυριακή, 7 Απριλίου 2013.
Στην εκπομπή είχαν κληθεί τέσσερις βουλευτές της «Χρυσής Αυγής», οι οποίοι για ώρες
είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν τις επικίνδυνες απόψεις τους και, μάλιστα, χωρίς
αντίλογο.
Υπενθυμίζουμε ότι η προβολή θέσεων ρατσιστικού, φιλοναζιστικού και αντιδημοκρατικού
περιεχομένου δεν είναι δημοσιογραφία. Δεν μπορεί να γίνεται μονόλογος με ανθρώπους, οι
οποίοι είναι αρνητές του Ολοκαυτώματος και εμφορούνται από φιλοναζιστικές απόψεις.
Δεν αποτελεί «ενημέρωση του λαού» η παράθεση παρόμοιων απόψεων. Άλλωστε, σε
πολλές χώρες η ύπαρξη τέτοιου είδους κομμάτων είναι εκτός νόμου.
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Αντίθετα, η παρουσίαση της «Χρυσής Αυγής» με το πέπλο της «δημοσιογραφίας χωρίς
προκαταλήψεις» δεν αποσκοπεί παρά στη νομιμοποίηση των θλιβερών απόψεων της και
στην παρουσίαση της συγκεκριμένης οργάνωσης ως ενός ακόμη «δημοκρατικού κόμματος».
Η παρουσία της «Χρυσής Αυγής» στο Κοινοβούλιο πρέπει να προκαλέσει την αφύπνιση
κάθε δημοκράτη και αντιφασίστα.
Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει κάθε προσπάθεια νομιμοποίησης νεοναζιστικών αντιλήψεων και
προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση όλου του
δημοσιογραφικού κόσμου, ώστε να αντιμετωπιστεί το επικίνδυνο φαινόμενο του
νεοναζισμού".
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