ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΡΑΓΚΑ

Το ΚΙΣΕ απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον πρόεδρο του ομίλου ΣΚΑΪ κ.
Γιάννη Αλαφούζο σχετικά με νέες αντισημιτικές αιχμές και αναφορές του Γιώργο
υ Τράγκα,
σ
την εκπομπή του «Ελεύθερος Σκοπευτής», στις 30.6.2013:
«Κύριε Αλαφούζο, Με το 275/10.4.13 έγγραφό μας είχαμε εκφράσει τη διαμαρτυρία
μας
για την προβολή, προώθηση και διάδοση των πλέον
ρατσιστικών ιδεών που εκφράζουν οι νοσταλγοί του Ναζισμού στην Ελλάδα, μέσω της
τηλεοπτικής εκπομπής του κ. Τράγκα από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.
Τη συγκεκριμένη εκπομπή δε καταδίκασαν εκπρόσωποι του πνευματικού κόσμου και του
Τύπου.
Έκτοτε στην εβδομαδιαία εκπομπή του ο ίδιος συνεργάτης σας, κατά τρόπο ανεπίτρεπτο,
καταγγέλλει συνεχώς το «Εβραϊκό λόμπυ» και γενικά τους «Εβραίους», ως υπαίτιους για
διάφορες αποφάσεις της Ελληνικής Πολιτείας και για τα δεινά των Ελλήνων.
Με τον τρόπο αυτόν, χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς στοιχειώδη σεβασμό στην αλήθεια, ο
συνεργάτης σας με σύστημα και εμμονή σπέρνει ανενδοίαστα το μίσος κατά των Εβραίων.
Δυστυχώς ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ με την ανοχή που επιδεικνύει έναντι των χωρίς
κανένα αντίλογο ανυπόστατων κατηγοριών εναντίον των Εβραίων, που μεταδίδονται από
τις
εκπομπές του συγκεκριμένου συνεργάτη σας,
πλήττει βάναυσα όχι μόνο το ίδιο το κύρος του σταθμού σας, αλλά κυρίως την αντικειμενική
ενημέρωση των τηλεθεατών σας. Πλήττει την ίδια την αλήθεια. Λυπούμαστε, αγανακτούμε,
και ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να σταματήσει η εκστρατεία Αντισημιτισμού
που διεξάγεται μέσω της συγκεκριμένης εκπομπής που εκπέμπεται από το σταθμό σας».
Αθήνα 5 Ιουλίου 2013
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
Σχετικές αναφορές κ. Τράγκα στην εκπομή της 30.6.2013:
-«Ο Χριστόδουλος έκανε εθνικές συγκεντρώσεις και πάλεψε για να κρατηθεί το θρήσκευμα
στις ταυτότητες»… …Ήταν η ασπίδα ενάντια στην αποχριστιανοποίηση…
-«Τη Θρησκεία την έβγαλε -με εντολή του εβραϊκού λόμπυ- ο Σημίτης που βρίσκεται στο
Κολωνάκι».
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-«Οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί και οι Εβραίοι έχουν εκδηλωθεί πολλές φορές κατά της
ελληνικής πολιτικής και του ελληνικού κράτους. Και αυτό γιατί η Ελλάδα –όπως και η
Ισπανία- για πολλά χρόνια δεν είχε αναγνωρίσει την ύπαρξη του Ισραήλ».
-«Ρωτάω γιατί οι Εβραίοι και το Εβραϊκό Λόμπυ ζήτησαν να φύγει το θρήσκευμα…».
-«Αναγνωρίζω την ανάγκη του για ασφάλεια όχι τη θεωρία του ζωτικού χώρου» (αναφέρεται
στο Ισραήλ).

Σχετικά άρθρα
:
&#917;&#960;&#953;&#963;&#964;&#959;&#955;&#942; 10.4.2013
&#960;&#961;&#959;&#962; &#964;&#959;&#957; &#931;&#922;&#913;&#938;
&#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957; &#949;&#954;&#960;&#959;&#956;&#960;&#942;
&#964;&#959;&#965; &#915;. &#932;&#961;&#940;&#947;&#954;&#945;
Δείτε
&#949;&#948;&#974;
την εκπομπή [επιλέξτε 30/6/2013]
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