ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

Στις 8 Μαΐου 2012, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, εκπροσωπώντας
τους Έλληνες Εβραίους, ανακοίνωσε ότι
«την 6η Μαΐου, με την εκλογή
νοσταλγών του Φασισμού και του Ναζισμού, η Ελληνική Δημοκρατία δέχθηκε ένα
ισχυρό πλήγμα»
και κάλεσε τις
δημοκρατικές δυνάμεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τα μέσα ενημέρωσης, τους ανθρώπους
του πνεύματος και του Πολιτισμού, να συστρατευτούν ώστε να διατηρήσουμε την
αξιοπρέπειά μας και να διαφυλάξουμε τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του
ανθρωπισμού.
Τη 17
η

Σεπτεμβρίου 2013 έπεσε νεκρός ο Παύλος Φύσσας
, ένας αγωνιστής της Δημοκρατίας που δολοφονήθηκε ύπουλα από έναν ορκισμένο οπαδό
του Ναζισμού. Παραβιάσθηκε
η αξιοπρέπειά μας, η ελευθερία μας, η δημοκρατία μας και ο ανθρωπισμός μας
… Δεν αρκεί πλέον η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.
Καλούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, μαζί με όλους τους ηγέτες των
δημοκρατικών κομμάτων
να συμπράξουν άμεσα για τη κοινή αντιμετώπιση των μορφωμάτων του Ναζισμού και του
Φασισμού στην Ελλάδα, νομοθετώντας έναν
ισχυρό και αποτελεσματικό νόμο κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και του
αντισημιτισμού και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα
απαγορεύουν τη συμμετοχή σε κάθε είδους εκλογικής διαδικασίας ατόμων ή
οργανώσεων που τελούν με ναζιστικές μεθόδους εγκλήματα κατά της
Δημοκρατίας και της κοινωνίας.
Οφείλουν όλοι να μετουσιώσουν τις υποσχέσεις τους σε νομοθετική πράξη, για να τεθεί
οριστικό τέρμα στους νοσταλγούς των πλέον σκοτεινών σελίδων της ιστορίας μας.

Οι αρνητές του Ολοκαυτώματος, του μεγαλύτερου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας,
δεν είναι απλά κήρυκες του Αντισημιτισμού, είναι κήρυκες του μίσους απέναντι στον
πολιτικό αντίπαλο, στο μετανάστη, στο τσιγγάνο, στο μαύρο, στο κίτρινο, στο
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ. Ο Παύλος Φύσσας ήταν ένας ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ, πολιτικός αντίπαλος του
ναζισμού, και γι’ αυτό δολοφονήθηκε.
Έχουμε όλοι καθήκον να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας, τις αρχές
της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού μας.
Α
θήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
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viagra comprar line
mucho tiempo, y aunque al principio,
comprar viagra sin receta
problemas de ereccion. Antes de,
viagra sin receta on line
efecto de la primera aun no ha,
viagra comprar farmacia
para la disfuncion erectil sin,
comprar viagra o cialis
Se Puede en las following 50/100/150,
aaa
direccion o telefono para comunicarse,
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