Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ ΠΛΕΥΡΗ

Έξι ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που ξεκίνησε η δικαστική υπόθεση για το
αντισημιτικό βιβλίο του Κ. Πλεύρη με τίτλο «Εβραίοι, όλη η αλήθεια». Οι εκπρόσωποι του
Ελληνικού Εβραϊσμού, όπως και οι εκπρόσωποι του ΕΠΣΕ, που είχαν το θάρρος να
καταγγείλουν το αντισημιτικό κείμενο και να επισημάνουν το πόσο προσβάλλει τους
Έλληνες Εβραίους, βρέθηκαν τελικά να αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ψευδούς
καταμήνυσης και της συκοφαντικής δυσφήμισης του συγγραφέα. Σε αυτόν τον δεύτερο
γύρο του δικαστικού αγώνα οι εκπρόσωποι του Εβραϊσμού σύρονταν στα δικαστήρια, με την
ιδιότητα του κατηγορουμένου αυτή τη φορά, περνώντας τέσσερις αναβολές σε διάστημα
δυόμιση χρόνων.
Στην κατάληξη της δίκης, ενώπιον του δικαστηρίου, ο μηνυτής
απέσυρε όλες τις κατηγορίες της συκοφαντικής δυσφήμησης και στη συνέχεια το
δικαστήριο έπαυσε τη σχετική ποινική δίωξη και προχώρησε στο να κηρύξει αθώους τους
εκπροσώπους του Εβραϊσμού για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης.
Το ΚΙΣΕ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
"Στις 22.5.2013 ο Κων. Πλεύρης απέσυρε όλες τις κατηγορίες εναντίον των: Μωυσή
Κωνσταντίνη, τ. πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.),
Βενιαμίν Αλμπάλα, πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, Αβραάμ Ρεϊτάν, τ. γεν.
γραμματέα Κ.Ι.Σ.Ε. και Λέων Γαβριηλίδη, τ. διευθυντή Κ.Ι.Σ.Ε., εκπροσώπων του Ελληνικού
Εβραϊσμού, καθώς και των εκπροσώπων του ΕΠΣΕ Παναγιώτη Δημητρά και Αντρεα
Γκίλμπερτ.
Στη συνέχεια το δικαστήριο έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον τους για το
αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης.
Το ίδιο δικαστήριο κήρυξε τους εκπροσώπους του Ελληνικού Εβραϊσμού και του ΕΠΣΕ
αθώους ως προς την κατηγορία της ψευδούς καταμήνυσης.
Σε μια περίοδο που ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός κάνουν αισθητή την παρουσία τους
στην Ελλάδα, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, εκφράζει την ικανοποίησή του
για το γεγονός ότι τελικά οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Εβραϊσμού, που υπήρξαν μάρτυρες
κατηγορίας στις αλλεπάλληλες δίκες του Κ. Πλεύρη, υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπεια των
Ελλήνων Εβραίων, απεμπλάκησαν από τις ποινικές δίκες".
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