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Έκκληση προς το ελληνικό κοινοβούλιο να κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να τεθεί
εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή, απηύθυνε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου
(World Jewish Congress) Ρόναλντ Λόντερ, μέσα από την ομιλία του στην τελετή μνήμης για
τα θύματα του Ολοκαυτώματος, που έγινε στις 17 Μαρτίου 2013, στη Συναγωγή
Μοναστηριωτών, στη Θεσσαλονίκη.
&quot;Σήμερα, αν και υπάρχει ειρήνη, δεν είναι όλα ειρηνικά. Οι Εβραίοι έχουν λόγο για ν'
ανησυχούν. Όχι για τυχόν εξολόθρευσή τους αλλά για τον εξτρεμισμό, τη φανατική
ιδεολογία, μία ιδεολογία που έφερε την καταστροφή πριν από 70 χρόνια. Μιλώ για τη
'Χρυσή Αυγή'&quot;, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λόντερ. [Δείτε &#917;&#916;&#937;
&#964;&#959; &#914;&#921;&#925;&#932;&#917;&#927;
από την ομιλία].
&quot;Οι εξτρεμιστές δεν έχουν καμιά θέση στην Ελλάδα ή αλλού. Αλλά υπάρχουν. Οι
ηγέτες τους χρησιμοποιούν τον χιτλερικό χαιρετισμό. Χρησιμοποιούν τη σβάστικα στις
συγκεντρώσεις του κόμματός τους. Μιλούν για 'αίμα και τιμή'. Τιμούν τους ηγέτες της
ναζιστικής Γερμανίας. Αμφισβητούν ανοιχτά το Ολοκαύτωμα και αρνούνται την ύπαρξη των
θαλάμων αερίων. Διαβάζουν αντισημιτικά κείμενα, ειδικά τα Πρωτόκολλα των Σοφών της
Σιών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία θέση στην Ελλάδα ή αλλού στον κόσμο&quot;,
υπογράμμισε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου.
&quot;Αυτή η ομάδα
έχει να κάνει μόνο με το μίσος. Επιτίθενται σε ανθρώπους στους δρόμους μόνο και μόνο
επειδή το χρώμα του δέρματός τους είναι διαφορετικό. Απειλούν δημοσιογράφους. Μιλούν
όπως οι ναζί. Συμπεριφέρονται όπως οι ναζί. Είναι ναζί&quot; , πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον κ. Λόντερ, &quot;υπάρχουν πολλά εξτρεμιστικά κόμματα σε πολλές
χώρες στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, όπως η Χρυσή Αυγή&quot; και γι' αυτό
&quot;θα πρέπει να επαγρυπνούμε ... και να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το μέλλον&quot;
που, όπως τόνισε, &quot;είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, για τα παιδιά μας, τις
κοινότητές μας&quot;.
Σημείωσε δε πως η Ελλάδα, όπου αιώνες τώρα υπάρχει δημοκρατία, &quot;θα μπορούσε
να αποτελέσει παράδειγμα, θέτοντας εκτός νόμου κάτι, όπως η Χρυσή Αυγή&quot;.
Ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου αναφέρθηκε, επίσης, στις προσπάθειες
που έχει καταβάλλει η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, αλλά και ο πρόεδρός της (και
πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου) Δαβίδ Σαλτιέλ ώστε να μην αφανιστεί η
εβραϊκή κληρονομιά της Θεσσαλονίκης, παρά το τεράστιο πλήγμα που δέχθηκε η κοινότητα
με το Ολοκαύτωμα.
Εξέφρασε δε την αλληλεγγύη της οργάνωσης, της οποίας ηγείται, προς τους Εβραίους,
όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. &quot;Ο λόγος - ανέφερε για τον οποίο η ηγεσία του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου και οι επικεφαλής πολλών
εβραϊκών κοινοτήτων είναι εδώ, σήμερα, δεν είναι μόνο για να θυμηθούμε το παρελθόν. Δεν
είναι μόνο για να αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα των πλέον τερατοειδών εγκλημάτων
στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι και για να δείξουμε την αλληλεγγύη του παγκόσμιου
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εβραϊσμού προς τους Εβραίους της Ελλάδας, τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης&quot;.
Υπογράμμισε ακόμη - μεταξύ άλλων - πως το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο και το
Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο (European Jewish Congress) συνεργάζονται στενά για την
καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μη ανοχής απέναντι στις
μειονότητες.
Αμέσως μετά την τελετή μνήμης στη συναγωγή των Μοναστηριώτων, ο κ. Λόντερ είχε κατ'
ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Θεσσαλονίκης.
Πηγή: http://www.skai.gr/news/politics/article/226608/loder-oi-extremistes-den-ehoun-kamia-t
hesi-stin-ellada-na-tethei-ektos-nomou-i-hrusi-augi/#ixzz2NokCKoyg

2/2

