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ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Να αθωωθούν οι τρεις
της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας
Δικάζονται στις 22 Σεπτέμβρη στο Εφε-

τείο της Αθήνας, μετά από αναβολή, τρία
μέλη της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας για
«διασπορά ψευδών ειδήσεων που μπο-
ρούν να προκαλέσουν ανησυχία στους
πολίτες». Σαν «ψευδείς ειδήσεις» χαρα-
κτηρίζουν οι δικαστικές αρχές τις καταγ-
γελίες της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας
για τις αντισημιτικές και τις φιλοναζιστι-
κές θέσεις συγκεκριμένων δικαστών και
εισαγγελέων που οδήγησαν τελικά στην
αθώωση του ναζιστή στο Εφετείο της Αθή-
νας. Η εισαγγελία όρισε σαν μοναδικό
μάρτυρα κατηγορίας και υπερασπιστή του
κύρους της δικαιοσύνης τον ναζιστή Κ.
Πλεύρη!  
Οι τρεις που διώκονται επιλέχτηκαν επειδή 

ήταν μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη που έγινε
κατά του Κ. Πλεύρη για το βιβλίο του «Εβραίοι,
όλη η αλήθεια». Αυτό καλεί σε ολοκλήρωση
της γενοκτονίας των Εβραίων, σε διακρίσεις
και βία κατά των μεταναστών και των ελλήνων
δημοκρατών. Το Εφετείο της Αθήνας αθώωσε
τον ναζιστή για όλο του το κήρυγμα υπέρ της
ρατσιστικής βίας, υπέρ του ναζισμού, και ιδιαί-
τερα για το κήρυγμά του υπέρ του αφανισμού
των εβραίων με το σκεπτικό –ανάμεσα στα
άλλα - ότι αυτός καταφέρεται εναντίον των
εβραίων όχι εκ μόνου του λόγου της φυλε-
τικής τους καταγωγής αλλά κυρίως λόγω
του ότι συνωμοτούν για την παγκόσμια
κυριαρχία. Το σκεπτικό αυτό ταυτίζεται με
εκείνο του Χίτλερ και του Τρίτου Ράιχ για την
εκστρατεία εξόντωσης των Εβραίων. Το σκε-
πτικό αυτό το επικύρωσε και ο Άρειος Πά-
γος με μια απόφαση που θα μείνει στα πα-
γκόσμια δικαστικά χρονικά σαν η πρώτη
επίσημη μεταπολεμική δικαίωση του γε-
νοκτονικού αντισημιτισμού που είναι ο

σκληρός πυρήνας του ναζισμού. Και τούτο
στην ήπειρο που πιο πολύ υπέφερε από
αυτόν. Αυτή η απόφαση και οι ακόμα πιο προ-
κλητικές τοποθετήσεις συγκεκριμένων δικαστών
που κατήγγειλε η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία, δεν
καταδικάστηκαν πολιτικά από κανένα κοινοβου-
λευτικό κόμμα και κρύφτηκαν μεθοδικά από όλα
τα τηλεοπτικά μέσα, που σημαίνει ότι στην πρά-
ξη υιοθετήθηκαν από το επίσημο πολιτικό σύ-
στημα  και όχι μόνο από το δικαστικό. Έτσι η
Ελλάδα - που τόσο βαθιά μαρτύρησε από τους
χιτλερικούς εισβολείς- γίνεται το πρώτο επίση-
μα αντισημιτικό κράτος στον κόσμο. Είναι λοι-
πόν μέσα στη λογική αυτού του κράτους οι
άνθρωποι που κατήγγειλαν τον αντισημιτι-
σμό των δικαστών να παραπεμφθούν σε δί-
κη με μηνυτή και μοναδικό μάρτυρα κατη-
γορίας τον πιο ξεδιάντροπο και περιβόητο
ναζιστή της Ευρώπης.
Πίσω από τη δημοκρατική πρόσοψη της χώ-

ρας μας οι ίδιοι άνθρωποι που την υπονόμευ-
σαν παραγωγικά και την απαξίωσαν ηθικά ετοι-
μάζουν τώρα αθόρυβα τις φασιστικές αλυσίδες
για τις θρησκευτικές και τις εθνικές της μειονό-
τητες, για τους μετανάστες της και τελικά για το
μαζικότερο εχθρό τους που είναι ο ίδιος ο δημο-
κρατικός λαός της. Αυτό δεν πρέπει να περάσει.

Η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία καλεί όλους
τους δημοκρατικούς πολίτες, όποιες και αν
είναι οι απόψεις τους στα επιμέρους πολι-
τικά και ιδεολογικά ζητήματα, να απαιτή-
σουν την αθώωση της Άννας Στάη, της Ρέ-
νας Κούτελου και του Λάμπη Κατσιάπη στη
δίκη της 22 Σεπτέμβρη και να ανακόψουν
την πορεία του ανοιχτού εκφασισμού της δι-
καιοσύνης και ολόκληρης της πολιτικής ζω-
ής.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
 Β΄ Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας, 9 πμ
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