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ΣýμφωναμΕτιòδιατÜξειòτων'fiτρ.lκαι2εδ.α'τσυÜρθρουß4του
ΣυγòιßΤματοò με τιξ οποßεò ορζεται üτι ο καθgναò ιιπορεß ια σ<φρÜζει και να δαδßδα

προφορικÜ και δý του τýπου τσυò στ¼χασμοýò του τηρþνταò τουò νüμΟυò ΤΟυ φÜΤΟΙΙò

και üτι ο τýποò εßναι ελεýθεροò, καθυρι!Ινεται η ελευθεροωπßα και συνακüλσυθα η

ε3εýθερηδημοσΙσγραφßακαθτΙηκαιηβιβλισγραφßα"οιοποßεò,χωρßòναανÜγονταισε

δημüσιη λειτουργßα , ιφßιαινα }ειτουργοýν προò üφελοò τοιτ κοwωτιικοý σιτüλου (βλ,

Γ. ΣταθÝòι Ερμττνεßα του γÝου Ν 2Ζ43ι1994 περß πιπουΙ ι996, σελ, 160), το δικαßωιια

τηòεlα)θεροωπßαòΖερýαμβÜνεòαφενüòμεντοδικαßωματοι:τιγπουναπληΡφορεßτο

κοιγü, που α<δηλτßγeται φò ελεýθερη Ýκφραση στοχασμτßw, Φξ αδÝσΙ,'αΙ"η

ειδησεσγραφß.α και ωò Ýντονη ιßισισlση κριπòfg και ελÞχου τßt)ν δηφσιων προσdοπων

καιπραγμÜτων,αφετÝρουδε,εýψειΙ(αιtουÜρθρου5παρ.lτουξτο§ικαßοl'ιακÜθε

πολßτηναπ}ηροφσρεßταηÞτοιταεγηtΙερþνδταιτακτικÜκαιeλεýθεραγακÜθε

πολιτικü Þ κοινοτνικü Þ φý,ο θÝμα αι γÝνει ιτσιι τον ενδιαφÝρη βλ, ΣΤΕ 3880Ι2002

ΝοΒ 2003,ι987, Απ 788ΕOφ Ε?ýιΔνη 42,|Φ, Fχρθεσ tΒOη003 Αρμ 2004,Ι398'

ΕφΑΘ99'§t9s6Ε}λΔγη28,299μ€σ"ηβ.ΚρατΙστα}Üκη).Ωστüσο,στοfrλgßσιοτου

Üρθρου25ταρ.3τουΣαΙλßκαιτσι}Üρθρου281τουΑΚ'τοδυιαßωματτlò
εΧευθεροωπßεζ, üτιωò και τηò ελειιθερηò δημοσιστραφßαò, υπüκειται στοl)ò

περωρισμýòτ(Þ,νüμων,ιιετουòüποßουòχΦρßξναεlηδýκδταιναΙταρεμποδιστεßη

εχετθεροπιπßα και η Üρρηιαα σιινδεüμαη1 με αυτιβ ελειιθερη δημοσωγραφßα αλ^λÝ ΚαΙ

ηβιβλισγραφßα'σκοπεßταιναπροστατεýαι/εαιταÜτομα.τονομικÜπρüσωπακαι

γενιιφτερα το κοινφγικü σýγο}ο ατü την καταχρησπκÞ Üσκιlση του σι,νταγματικοý

ωτοýδικαþματοò.Ειδικüτερα'σεπερßτπωστßδηρσιειΙι.ιιßτωνπουαφοροýντηντιμÞ

ενüòπροστßΙπου,εÜνοωχ;ιΙρισμüòεßναιαναληθÞòδwυπÜρlειπεδßοεφαρßωγÞòττò

ελευθερßαò εκφρÜσειοò και δεγ τßθεòαι οò εκ.τοýτΟΤ θÝμα ανΤΙΚεψενΙΚηò σΙΙγΚρΟýσεωò

.σιΙμφερüντι,:ν'θÝμαμüνοτßθπαιαπüυποΧεητευικÞπλευρÜ,αντονανα?'ιrθÞισχυρισlý

αγνοεßοσιΙντþòττlòτσιιδημσεý}ξΡò(Βλ}ζαρÜκωσÝα'ü.π.'σελ.200,ΑΠι267/2θ03

ΕλλΔγη 42,488, ΕφΔφδ 98ι2002 Αρμ 2003,187, ΕφΑΘ 5593Ε001 Αρμ 200220ß), Εκ

ι,

f,
j,τ'
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?ταραΧλÞλου, το ÜΡθρο Ι0 
"ηò 

ΣυμβÜσεΦò τηò Ρþμηò τηò 4.Ι 1.1950 ¾ια την]ιροÜο-ßτση

τωγ δÞ{αυοýτΦν τοι) ανθρþrΦD και των θεμελlΦδþν ε}Ýυθεριþν βΣΔΑ), του

κυρþσηκε με τον Ν 2329lΙ953 και το ΝΔ 53/Ι974, καθεριßινει την ελΦθερΙα τηò

γνdιμηò και τηò μεταδüσεοò ηροφοριd>ν Þ ιδεþν (ιταρ; Ι),ται προβλÝ,τει τη

δυνατüτητα 7Φριοριομοý τηò ελευθερßαζ του τýτου, ορßζο,νταò üτι η Üσ,Cηση του

δικΦþματοò τηò ελεýθερηò εκφρÜσεΦò συν¸τιßγεcαι καΦÞκοντα και ευθßινεò και μπορεß

γα υταχθεß σε τερωρισμοýò, ,του τροβ¸πονται απü το νüιιο κει ατοτÜοýν αναγ<αßα

μÝτρα σε μlα δημοκραηκÞ κοινΦνßò γlα την εσνικÞ ασφÜλεια. τη δημüσ.α τÜξη, òην

προστασßη ηò υπολÞψετ:ιò και τιον δκαιωμÜτι:τν τρßτων r<aι την παρqτΖþδιση τηò

κοινολογÞσεοò εμτιστευτιτιτßν ýηροφορ/ον Þ για ττβ εξασφÜλιση του κυρΦJò Þ τηò

αμεροληψßαò τηò δικαστικÞò εξοισßαò (7Εαρ. 2). Το Εοροποßκü ΔικιιστÞρω των

ΔικοιομÜτΦν του ΑνθρþποD (ΕΔΔΑ) ερμηνευο!,.αò τη δýταh του Üρθρου 10 τηò ιοò

Üνω συμβÜσεΦò Ýχει ατοδεχθεß üτι ισχýουν ωò προò αυτü, μεταφ των ιlΒιτν, οι

ακüλουθεò θεμελýδειζ αρχη (σχΒηκÜ με τα δικαιιßματα και τοýò τερωρωμþò τουò)ι

ß. Η Üευθερßα εκφριßσεωò αποτÜ5ß Ýνα απü τα ουσυbδη θεμÜια μιαò δημοκρατιτÞò

κοινανßαò και Ýναν αý τουò βασικοýò üρουò τηò προüδου ιαι τηò τροκοπÞò χÜθε

ατüιιου. ßß. Η ÜημοσισγραφικÞ ελεßθερßα και το δτχοßομα των δημοστογρÜφων να

δημοσωποισýγ πληροφορßεò γενικοý ενδιαφÝροντοò προστατεýεται" ýπι' τον üρο üμΦò

üα ενεργοþ α?τü καλÞ πßστη, ετß τη βÜσει αληθþν γεγονüτων, παρÞουν δε αξýιαστεò

και ακριβεßò ý,ηροφορßεò στο τλαßσιο σεβασμοý τηò δημοσιαγραφικÞò δεοιτοlο '1ιαò,

ΠεραιτÝρω, το Üρθρο Ι0 παρ. 2 ιττογραμμφι üτι η Üσκτlση τηò ελευθερßαò εκφρÜσεωò

ýþκει!οι σε διατυτιßισαζ, üρουò, Ζερωρωμοýò και κυρþσεò 7τοD πρÜιει üμωò να

ερμηνειιονται συσòαλτικÜ, η αναlκαýτητα τωγ οποßων πρÝ7ιει γα ατοδεικγιßεται κατÜ

τρüπο π5ιστικü, Τα κιθÞκονξα και οι ευθýνεò το! αrΦρρÝουν αþ την παρ. 2

εφορμüζονται και στα ;Ýσα ενημερþσεΦò, μη εrτιτρÝ?ωνταò στον τýτο να 1ιπερβεß

ορισμÝνα üρια" ýßωò üταν διαηνδυνεýεται να τροσβληθεß η τψÞ ενüò τροσþπου (βλ

ωιüφαση ΕΔ-ΔΑ τηò 25 Ατριλωυ 2006, !?.üθεση SιοΙγΕλβετßαò, σι.εψ^ 43, απüφα.τη

ΕΔΔΑ τηò 25 Νοεμβρßοιι 2005, υπüθεση Uτbirιo RodιiguesΔIopτoyalia, σκεψ,25,

απÞφαση ΕΔΔΑ τηò 16 Νοεμβρßου 2004, υτüθεση Selistoi Φλανδßα" σκεν. 46,47, 48

]α!ι 54, Συμβþλιο τηò Ευρþ,ßηò, δικτυακüò τürωò

hφ;//w\y\y.coe.int./courιlesDroilsdel- Homσe/ jýψτυιΙεηòε} Εξ ]rrαου ατü το

συνδυασμü τΦν διατÜξεων τσν Üρθρον 362, 363 και 36? του ΠΚ συνÜγεται üτι η

τροσοηκüτητα τροσβιßOλεται και με δτσφημτστικÞ δýδοση γεγονüτοò, δηλαδÞ

συμβÜντοò Þ τεριστατικοý του ταρüντοò Þ του παρελOüντοò, Ζωυ υτοπßπτει στò
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αισθÞσεò και εßιτι δεκòικü α7rοδεßξε(ζ, το ο,Φßο (δυσφημισιπü γειον(ξ) μ)τυρεß νý

βΙÝψα την τιμÞ Þ πlν υπü?ηψη του τροσβληθ61ryοò (ΑΠ 835,ß1972 ΝοΒ 21,25, Εφθεσ

443ρ005, fuΑθ rrl?/l99? ΔΙlΙýοΣΙΕ\DΗ Νολ4ΟΣ, ΕφΑθ 10504Λ986 ΕλλΔνη

28.1325J. Q γτ,gtτφò_Þμρò ßηò δυüφημιαηκÞò διαδüσεωò αταß\λÜσσεται αηü την ,τοτνÞ

αν η τροσβολÞ τηò τροσωηκüτηßτò του τελεr]ταßοτ Ýγινε τροò εκτÝΚση νομ{,!ου

καθÞκοwοò Þ τροò δwφýλαξη (προσταοßα) δποτι5μοτοò Þ ατü ι!ßλο δικαωlωγημαο

ενδιαφfuον. δοθfrτοò üτι ον συ!,τρÞßει κÜ7ωιοò αJrü τουò λüγουò α¼τοýò αΙροται το

παρÜνομο τηò ιιροσβολÞò, κατ' *αßρεση üμΦò δgν αJτα},,λÜσσεται σ 1)'tαßτισò, αν or

ανΦτÝρΦ εκδηλÜΕεζ συτ,ιστοýν συιΦφαγτικÞ δ¼σφÞμηση Þ α,τü τον τý]το τηò

εκδηlüσεωò Þ ατü Üξ jτερισÞßσειò ιτ,ιü τιξ σΕ¼ßεò ÝJ,αβε χþρα τροκü'ßτει σκοπüò

εφβρßσεωò (ΑΙß 1?6Λ969 ΝοΒ Ι?,838, ΕφΑΘ 396?Ι982 ΕλλΔνη 23,α89, fuAθ

4ο56Λ988 Ελ-ΧΔνÞ 31-ι 51, ΓεΦργýδÞ,ΣτÜθüπου},ρ, ΕρμΔΚ, Üρθρο 57 αριθ, 21 α), Γα

τη θΕμÜßοση ωυ εγτßÞμοτοò τηò ουκοφανακÞò δυσφημÞσεοò εκεüò των ÜλΧτ,τν

απαιτεßταιÜμεσοòδüλοò,τουα}νßστοßαιστηνηθελημÝνηδιÜδοσηενιbτιοντρßτου'

γεγονüτοò εν γνþσει του δρüστη üτι αυτü εßνατ ψετδξ και εßναι δυνατü να βλÜψει την

τιμÞ Þ την υτüληγη Ülλου (ΑΙß 1257Λ99] ΝοΒ 42,244, ΑΠ Ι t4ln989 Π,Χ, Ι\4, 425,

ΑΠ 558D004 ΠοινΛογ 2Ο04,678, ΑΠ 38?D005, ΕφΔωδ 24Ι2006, Εφθεσ 326#2000

ΔΗλ,{οΣΙΕΥΣΙ{ Νολ{οΣ). Για την ορωθÝ,τιση τηò δυσφÞμησηò απü την ýýβριση,

σημαντυòÞ εßlαι Þ Ýννοια το¼ γεγονüτοò Þ τηò ανακοßνοσηò γεγονüτοò, τüυ οlτοßου ο

ιστυρσμüò Þ η δυßδοση εßναι στüιχεßο τηò αντιòιμενικÞò,υπüσ,ασηò τηò δυσφÞμησηò,

Στην Ýννοιο του γαγοτýτοò υπÜγεται οτωιαδÞποΕ φιßξη Þ ταριßλειlßη και ειδτκüτερα

ποικßληò μορφÞò συμβÜν του εξΦτερικοý κüqτο!, αναT üμενο στο ταρÜ9üν Þ Üτο

]ταρÜν, το οποßο μπορεß να υτοτÝσα στιò αισθÞdÞò τοD ανθρß),οý, üτ{οò και

οποΦδÞτοτε ειüη}οτικÞ στ,μιεριßφορÜ Þ στÝση ειδlκÞ και Þατομικευ!ιÝνη,

προσαrιτüμενη σε ορισΡÝνο πρüσωτο, με συνÝτεΕ }ß ε,Ýρχρται εμφο}Þò υποtßμηση

τηò ομÞò Þ τηò υ,τü)ÞψÞò του, Εýικüτερη ,ßερß,òτΦση προσβολÞò ατüμου Þ ομÜδοò

ατüμΦγ συνσjÜ η Εαβßβαση του Üρθ. 1 παρ, l και 2 τσο ν, 927ΙΙ979, þμφωνα με ,ην

οτοßαΧα,θερþνεταιΦòτοινιι<ÜιΦλßσιτιητρÜΦιηδημοσfu'Ιòδýτουτýτο!'με
πρüθεßση, προτροrιÞ σε φÜξειζ kar εGργεεò δυýμενεò να πρσκýÝσουν δωκρßσειò

μßσοò και βßι κατÜ τροσιß»τιον 1,αι ομÜδΦν ,ροσþjτΦν, ετ μüνου του λüγου τηò

φυΧεπκÞò και εθνικÞò κατα1Φýò α!τßßν, καθþò κατ η Ýκφραση ιδειßιν τροσβ),ητιχιbν

τα.αß ομÜδαò προοþmτν, λ!τγω tηò φυλεηκÞò και εθνικÞò καταγωγÞò το¼ò, ΚατÜ την

Ýwοια τηò ωò Üνω διατιßξεωò l<αι σ,γκεφιμÝνα σ,τρ τελευταßα ,τερß,ετΦση τηò

Ýκφρασηò ιδειßν προσβ),ητικιßιν, κατιß ομÜδαò ατüμΦν λüγω τηò φυλετιτÞ,ζ και εθνιιòÞò
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κατογωπò τοζ, απαgaειτα,ι ιΙμεσοò οολτJò του υrαrιßιου ιαι η ιινaιι,aειμενιιll υτοστιισtΙ

του ιδικÞμαßοò αlrτοü τραγματιßινεται κατ' ανιlιλοm εφαρμογÞ των διαυßζεων των

Üρθρων 362, 363 και 36Ι του ΠΚ, δηllδÞ με ττρ εν γνþσει δυßδοση δυσφημιστικοý

γηονüτοò Þ τη διÜδοση γεlοýτοò με σκοý εξυβρßσεωò, ,Ετδικüò σκστüò εξοβρßσεωò

l<ατÜ την ,αο Ζιιßνσ Ýννοω σ»τρÝ7gει, üταν ο τρüτοò εκδηλιßσετοò τηò προσβλητικψ

συμτεριφορÜò δεν Þταν αιrτικειμενικÜ αναγκαßοò για ττΡ απüδοση τηò σÝψεωò εκεßνου

του φÝρεται üτι ειεφεß αrßü δικßιιολογημÝγο ενδιαφÝρον, αλλß χτησιμοΕοιÞθη€ ra r'lr

προσβιß:λει την τιμÞ του ιß$οτ (BL ΑΠ Ι395/2005 ΔΗΙ\rΟΣΕΥΣΗ ΝΟλ4ΟΣ, ΑΠ

825/2002 Ε}JΔνη 44,988, fuΠεφ Ι Ι45/2004 ΠεφΝομ 2005,22, ΕφΑΘ 76911999 Αρμ

Ι999,932). ΕπüμÝνΦò και στην περßττωση αυτÞ, κατ' αναλσγßα ι<αι για την τιυτüτητα

τοι νομικοý λÜγο¼, τυγχÜγει εφαρμστÞò το Üρθρο 367 παρ. 1 Ζερ, γ', δ' Π.Κ., þμφωνα

με το orωio το Üδικο των τροβλεπομÝνων στα Üρθρο 361 σι Π,Κ. πριßξειυν, αλ.λÜ και

τηò πρÜξηò ωυ Üρθ, Ι τορ. 2 ται Φò þιl ν. 92?/Ι979, αßρεται μεταξι ÜΧ),ατν και üταν

πρüτÞται 1ια αξωlογχÝò τρßσεò Þ χβροτεηρισμοýò Þ ιß}Üεò κρßσαò καθþò και τια
εκδη),üο,Ýò πο1, τßνο}ταζ üτωò προαναφÝρθηκε γι.α την εκτÝΧεση νομßμων

καθηκüγτωι ßην Üσκηση ýιιιμηò Þουσßαò, τη διαφýtrαξη δτκαþμοτοò Þ αrιü Ü}JΦ

δικαωλοτημÝνο ενδιοφÝρν και σε ανιßλογεò περτ:πþσε:ιò. Στη 1ενικüτερη Ýννοια τοο

δικαιολογημÝνου ενδιοφÝφντοò και τηò ενÜοlcησηò δικαþματοò 1òατ' Üρθ, 20 και 367

πßρ, 1 γ' Π,Κ. υßτιßγε.αι και η ιßσκηση των δτκαψ)ýτων ττò ελευθερßαζ Ýκφρασηò και

δýδοσηò των στοχασμþν του ατüμοο, προφορικξ τραrτÜ και δý του τýτου (Üρθ. 14

Ζιαρ. 1 Σ»τιÞματοò και Ι0 παρ, Ι Ε.Σ.ΔΑ.), ηò Ü,ευθερßαò τηò ýηροφüρησηò τιlυ,

πorr αιωτε)εß εþικüτερη Ýκφραση του δικατbματοò συμμετοχÞò σπlν κοινωιικÞ και

ωλιπκÞ ζτσÞ τηò Χþραò (Üρθ. 5 rop. l ΣυντιÞlßατοò) και τηò ε)€υθερßαò π]ò επΦºlιμηò

και ιlηò Ýρεßναò (Üρθ, Ι6 παρ. l Συντιßlματοò), δικαιþματα ποΦ αrτοτελοýν ετ.φÜνσεζ

τηò Ýßαò τοι αΦρþπου και του διταþματοò γα ελεýθερη ανÜΖπÞ1 τηò

τροσοπκüτητÜò τουι προσmτÞrüμενΦγ απü τα Üρθ. 2 ,rap. l ß(αι 5 ?.αρ. 1 του

ΣιτιτÜγματοò σε οτνδ. ρε Üρθ.57 ι<αι 59 Α,Κ. βφΑθ 8661ß2OΟ0 ΔΗΜΟΣΙΕ\¸Η

ΝΟΜΟξ Εφθεσ 769Ι1999 ΑρμΙ999.932, ΕφΑΘ 10745Ι1991 ΝοΒ 40.290, ΕφΑθ

9975/1936 ΕruΧΔνη 28,299 με ετ.εταμÝνο α,ημερωτικü σημεßΦμÜ Ε, Κρουστα?J,ιßκη,

Γιιßν. Καραχþοταò ΔημοσιογραφικÞ Ýραινα και τροστασßα τηò τροσωτικüτηταò, Αρμ

Ι996.Ι46 εli., ΒαΙιιβÜνη - Πüλοτßδου, ΖηfÞματα μεταθανιßτιαò προστασßαò τηò

τροσοτηκüτηταò Αρμ 1998.667 ετ.)_ ΣττJν προστατευπκÞ σφαßρα τΦν ιßνοτÝρΦ

σιτνταγματικιßν δικαιιυlιιßτων τερýχεται τüσο η ελευθερßα του ετωτÞμüνα-ισßορκοý

για συγτραφÞ και κυκλ-οφορßα, Ýρ/ον (υπü μορφÞ βιβλßσυ, Üρθροl) στο ¾ρατþ þ7ω,
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ετασεημοιΧκÞò με)Ýτηò Þ arιατρψÞò (λπ.ι üπου θα προβαßνει σ€ τατοτραφΙ1, ερμην,εßυ

και ατüτßβηση (€ιοΙργηση) τΦν ιστορικþν γεγσνüτΦν, üσο και το διτòαßωμα κÜθε

πο},ßτη στην αι¸μ?.üδωτη και ε}εýθερη τ?,ηΡοφüρηση, ιÝσω και του ºρατεειý λüγου,

για τα ιστορικÜ ¾ε-γονüτα, aμj και τιιν ερμrτνεßα κατ αξιοΧ,üγηqη. α]ηβ2ν ατü τσυò

ε7αοτÞμονεò - ωτορικοýò. Ο €rιστÞμοναò - ωτορßκüξ στα ,ßλαßσια τηò Üσκηστιò Φυ

ανΦτφο διι<αιlDματüò τοι, δικοωýτατ να αναλýει χαι ερμτlνευα αò τολιτικÝò τρÜφη

τΦν ιστορικþν τροοlοποrν (πολιτικ(bν, οτχονομικþν, θρησκεσακþν ι<},π,

τροσΦπικοτÞτσν). κÜταφεýγονταò ακüμη και σε οξεßß κριτικÞ και διισμενεßò

χαρακτηρισμοι}ò οστιßτ τον ,ροσd}rßΦν και των τρÜÞεþν τουò (βλ, ΕφΔωδ 2αlΦ06

ΔΗλ,ΙοΣΕΥΣtΙ Νολ,rοΣ, ΕφΑθ 76jOE00l ΝοΒ 50,534, Εφθεσ ?69/ι999 ü,τ,, ΕφΑθ

|o745lI9gl ü.π., ΕφΑθ 8908/Ι988 ΝοΒ 36,Ι664). Η παροτÜνω üμωò ελþθερßα

οριοθετεßται αßτü τουò τεριορισμσýò των ÜρθρΦν ] 0 πÜρ, 2 Ε,Σ,Δ,Α,2 ταρ"\ , 5 
"αρ, 

l,

25 rmp. 3 Συ,ι,,τÜγματοò, 361 Ýοò 367 Π.Κ. και 51,59,281Α.Κ,, δηλαδÞ δεν διßα¼ýται

ο ισΕοριþò κατÜ τροφανÞ ιπÝρβαση των ορßων ιου €ßτφÜjΟουν η κýÞ τßστη, τα

ρηστÜ Þθη και ο κοινωηκüò ιòαι οικσνομικüò σκοτüò τΦν προαναφερüμε,ιιων

δικαιΦμÜτΦν του, να τιοθετεß Þ παραθÝτει ψετδÞ ¾ηονüτα, τελ.ßγταò εν β'ý6ει τηò

αναλÞθθαò αýτdον Þ να εκδηΚßινει την κριακÞ τα! κατÜ τß,τοριι(οý τροσþπου Þ σττΡ

Ζερßπτοιση του ν. θ2':lΙΙ979 ι<ατÝι ομßι|ηι, τροσþπΦν, 1ü?Φ τηò φυ}"ετιτòÞζ και εθιιτÞò

κατα,γσlÞò τσυò με ειδικü σκοrιü εξýβριστò τουò διüτι τüτε τε},εß τα αδτκÞματα τι'lò

συιΦφαιτικÞò δυσφÞμησηò ιΦι τηò εθjβρισηò Þ τηò ταρÜβοηò τσυ γ, 91'IΙ1979: λτü

τα ανωτÝρω καταφαßνεται üτιμÝσω αον δτατιßξεων των Üρθρων 20 και 367 ΙΙΚ, τßνεται

στÜθμτση των τροαναφερüμενσν σττγκρουüμενων συνταγμαπκd)ν δικαlιομßτων, ,Þ1,)

εφαρμüζοτ,"ιαι και στò μÝταξý ιδιΦτþν Þ,νομεò στÝσειò, (ΕφΑθ 57] 5ΙΙ9Φ ΝοΒ 49,848,

ΔÜηγýνγηò Ε}J,Δýη 1997.489, Καρακþσταò ΕΧ_ΧΔνη Ι993.1423 επ,) αφενüò του

σαστÞμονα - υrτ¼ρικοý και του αναΡωþκοý κοινþ του και αφετÝρου τΦν

hροσþπΦν, ßοο αξιολσγοý}τει αργηηκÜ στο επιστημρÞκü ιhyo, σýγκροßü-η ηου

επΙýεται υπÝρ των δικαιωμÜτσν τον δευτÝρωτ, Þ τΦν τρþτΦν (με συνÝηεια η

φ!αζüμενº προσβολÞ τηò προσοτrηκüτηταò να αξιολογεßται τελιχÜ Φò παριß,τομη Þ μη)

με σΒßθμßση σαιν κιßθε συτ(εκριμÝνη ,τερß,ττΦση τΦν συγφοDüμενΦν δικαωμÜτων,

αφοý τρησιμ.οτΦιηθοýν τα ακüλουθα κριτÞριÜ: α) η τροσφορüτητα και òνα¾καýτητα

, των σßετικτß}ν ρ ιστοριý ,τρüσΦπα αναφορßbν τστ συγγραφεα - ιστορικοý, τüσο για

ττρ ενÜσn1ση τηò εlετθερßαò Ýκφρασηò τηò ρþμηò ωυ και τηò εßßσ"ΕlμονικÞò

ε}ευθερßαò του, üσο και γιι τημ, πληφφüρηοτ1 τοο τοινοý γυι τα ισßορικß ,γεγσνüτα,

ιßτσεε να μτρ εßναι δυνατÞ η προστασßα αrτüπ τωß δικοιωμÜτων με Üλ.λο ηπüτφο μÝσο
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(αρσι αναrιο¾ßαò μÝσου _ σκοτοý), β) η τροη¾οýμενη επιμι;λιlò Ýρευνυ ολυν των

υταρßο!σþν ι,σ.ορικcßrν τηγþν (βιβλßÜ ιß¶τον τστορικ(ßrγ - ετιστημüνσν α1,1Ý και μη

ειδικþν, κραοκÜ και ýιωτικß αρτεßq, ¾ραττÝò και προφορικÝò μαρΦρßεò κΙτι) απü τσν

ιστοριý, η, διασττιýρωση και ο,Ýλεlαοò τηò αξιοΖασ,τßαò τσ)ò αr!ü αυτüγ ται τÝ)Φò η
)ταρÜθεση και αξιολüγησÞ τουò στο σÜπραμ]ιß του , γ) η συνÜφεια των αποδιδüμενων

α:αß το σιητγραφÝα σε ισεορικÜ πρüστοπα, πρÜξειιιν και τηò κριτικÞò αξΦλτjπσηò
αυτþν, με τα ιστορικÜ γηονüm, που ατοτεΧοýν το ανηκεßμενο ÝρευνÜò του, δ) η
κρττικÞ των ισòοριτιßτν.προσιßτττον να μην εßναι ιεροσχηματικÞ και εκφειτγουσα απü το

καθαρþò εΖπστημονικιß τλαßσ1α, atr"lri αr.αραßτητη και σκümμη για τηγ κατανüηση των

γεJονüτΦν τηò ερευνþμεγηò ιστορικÞò 7Εριüδσυ και ε) η εκ των τροτÝροτν σιωπγτÞ

ανοχÞ Üπü τα τωλιτικιß, οικονομικÜ κλπ, πρüσοΖια, με ττΡ ενεργü ανÜμιξÞ τουò στο

δημüσω βßο και ακριftbò λüγιο αυτÞò τηò δημüσιαò κριτικÞò των τρι!ξεων και του

χαρακτÞρα τουò ακο}ωýθ<οò δε η μετÜ το θÜνατü τουò ÝντσξÞ τουò σεην ιοτορßα,

ταρÜγογτζ που αrξÜνουν το ενδιαφÝρον του κοιγοý ια διαφÜνεια και γνþση των

ιο,Φρικþν γετονüτων και ε:οβιßΙJ,ουν τηγ το-.ορικÞ κριακÞ (ΚονταξÞò Ποινικüò
Κþδικαò Ýκδ, 20Ο0, σελ. 3083 επ.), Οι αξω2ωγικÝò φßσειò και χαροκτηρισμοß ?ωυ

εμ,ιτερýχουν διαμφισβÞτηση ηò αξßαò του ατüμου Þ fηò οýδαò ατüμων (κατÜ τον ωò

ωΦ ν. ,92'Ι ΙΙ9º9), τροò τα οΖωßα ατευθýνοιται ßòα,ι δεν συγοδεüοιται ατü ,εριστατικÜ,
που μ-rτοροýν να σωδειχθοýν κατιß τρüτο αντικειμειικü, ωωτελοýν μορφÞ dýβρισηò
και μüνο. ΤÝτοεò φßσεò και χαρατòηρισμοß εßγατ αüριστοι και ,ωλυσÞμαντοι και δεν

Ýßγαι δυγατü να τουò ÜÞξει κανεßò συικρßνοντÜò ωυò με την αλÞθεια, δηλαδÞ να τουò

ιττοβÜλει οε αποδεικτικÞ διαδικασßα Ο βλαιιτικüò τοDò ιαρακòÞραò Üγκειται üμ στο

ετεlδÞ εßναι τ}χüν ψευδεßò Þ ε7εικßνδ!\"σι Þ επειδÞ ενδÞεται να εßναι ψευδεßò αλλÜ

ακριβþò στο üτι εßναι αüριστοι και ετιδÝχοντατ δýφορηò ερμηνεßαò. Ακριβ/οò γι' αυτü

οι κρßσειò και οι 16αραιòηρτσμοß εßναι κααß τιò κοινΦνικÝò ανπλÞψεò το τρüσφορο

φιrο για να εκδηλτυθεß η ιßποψη εκεßνου, που τιζ εκφÝρεζ üτι το τρüσωπο το σποßο

αφορþν δεν πρÝιει να Ýχει πλÞρεò STATUS τιμÞò χωρßò να αναφÝρπαι ο λι!γοò τηò
ιrηοψηò ΦττÞò κατÜ τρü?Φ, τ.ι να μπορεß να ελετιθεß (Αη 96ΖΙ993 ΕλλΔ\"η 95.122,

Ν1 ']2lIIg79 Π.Χ, ΙΟ.8ΟΟ, Εφθεσ 3265/2000, ΕφΑθ 50Ι9/Ι996 ΔΗλ,{ΟΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΙτ{ΟΣ, Εφθεσ ΙΙ4119ΕΙ Αρμ. 8ι_653). ΕýιιΦò στοπüò εh)βρßσεοò υþρχει στσν

τρüΖω εχδηΚbσεωò τηò προσβλητßκÞò, τηò τιμÞò του Üλtrou, συμτεριφοριßò, üταν αυτüò

δεγ εßνcιι αντικειμενικÜ cτγÜγκαßοò για τη δÝουσα απüδοση του περιεχομÝνου τηò

σιΦψεΦò αυτοý, που φÝρεται üτι ενεργεß ατü δικαωλογημÝνο ενδιαφφοι ο οιωßοò,

μολονüτι αιπü το ρτßριζε, χ,ρησιμουωßησε τον τρüπο αυτü τιÜ να τροσβÜßει την τιμÞ

β
\J
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του üΙ-}!υ ιΑΙΙ üΙΙ/ι995 EiýΔντß ß997,ü3υ, Αιι Ι4O?ιι9δý Ι'jý!ºι Ι γ'υ,95', lθßξ ο

ν. 1178/Ι98Ι ΧαοΕρþνει μετην "αρ' 
6 τοι μüνοιΙ ιßρθΡυ 'ßου' την αι/ακειμε'ικÞ

ευθýνητοοδισκεÞ,τητοιΙΘ/τý7tσυ.]ν{üνητροδπüθεση.γιαττψÜνοανtτκαμεντΧÞ

eυθýνη το! ýιοκ.Þτη εßναι η ΦνδΡομÞ üτοιαò μ9ρ9"Þò υ!ηΦ,τψ,s,ò ψü,τΡ-Ψ9τ9 φυ

συτιραφÝα (βL Αη 6ι Ι/Ι995 ü,π,, Εφθεσ 208/tωσ, ΔΗλ,ΙοΣΕΥΣΗ ΝΟλ,ΙΟΣ, ΕφΑθ

5?83/Ι997 ΕμΔ\η 39,667, F-φΑθ 3Ι29/Ι988 ΝοΒ 36,1243 - Δ,ΙΙrνtΟΣΙΕΥΣΕ

Νο}ΙοΣ).
Στην προκειμδη Ερß?ωΦση απü τα ßροαναφερθÝντα ωò ÜνΦ αποδαηò,ικÜ μÝ(lα

αrωδεßßθηκαν ιαý την φßση 1ωιι τα lτaparcιiτo: Ο πρþτοò καττßορσDμδßΦò

ΚΦνσταγßßνοò tΠεýρτò συνÞραψε το βιβλßο του ρ τßτΧι «Οι Εβραßοι - ¼λη η

αλÞθαß», το οποßα εκδüθηκε στò 25-5-2006 και κυκλοφüρησε στην ΑαÞνα, σε δýο

εκδüσΘζ.ΣτοβΦλßοτο1rαι}τü'οσι''ºΡαφÝαòüΕ.ýòρητÜαναφÝρειστονπρüΧογοτηò

τρ{bηò ÝκδοσÞò τοο, που ττεριÝμται και σετ1 δεtιτερη Ýκδοση, δτατραγμαtξüθται tον

εβροωσιονισμü και δη}"ιbνει ετß λÝζη üτι «δεν μτσþ τοιιò Εβραßουò ιπου ωò trαüò Þ ωò

θρησκεßÜ με αφÞνουν εντεΙ,lοò αδιÜφορο, οl,τα ασχολοýμαι μφ τουò, Α)λÜ

αντιμετοιιΙζο τον εβρατοσιΦνισμü,Φυ εßναι,τολιßκοθρησκευτιl(ü συνωμοτικü κtνημα;

αßολýτΦòσντßθετοπροòτιò€ιεòτονΕΙ}ηνισμοý'αδια?ýJßκτΦòεIβρικü'tροòτην

ΕΧ.lrδζ τοοò ¸}f,ηι¸ò κατ τη ΛευτÞ ΦολÞ; δý ττιν ßπφÜστιση τΦν οποßΦν εγρÜφÞ το

ταρüν βιβλfu, ?ιου ατοκαλßνπα üλτ1 την αΙÞθεια",Αρμκþò ε,Þδþκω ",\kr ζετd6ετε

το ζßτξημ& ¼λα τα οτü}.οι?.ß θα, Ýλθουν μüνα τουò, Φζ φυσιτÞ σýν*,τεια, Το μυ.rrικü

εßναι νιι ειιττýχω να εξετιßσεßε το ζÞτητια, Δεν α'τΦτß) κÜο, Α,Κbò ltapωcalrb ια

εξετÜοετεüσοσαòε!ταν'üσατιο.τεýσα,τεκαιφl)σικÜü}εüσασαò¾ýφΘ.ΤαδικÜμου

να τα ÝετÜσετε με αυστηρüτητα, Τα αιτßθετα με ε,τιεßκετα, Aton 6ξε!ßσ€Ý τα, Μüνσν

αmü Θ!ýιü§1 το βΦΧο μω: Την εξÝτασßι χÜθε γνþμηò,» ΠÝροπÝρΦ οτον πρü7ογο

τηò Β' Ýl(δοσηò αναφÝρει επß λξει: «",ΓΙιστεýο üτι η σντý,{ßρÜθεση τρÝτΕ.ι να τßνÝιαι

μεδýΙο}¼..'.ΔýμßαατülηφορÜκòικßτουòΕβριßουòκαιτουòεγχþρωιòεμμßσθουò
υμνητÝò τοψ να τροσÝλθσιπ σε ε}€ýθερο δημüσlο διß'Φγο",Εν σιÝσει τροò το Χßτλερ

τcαιτονα'ζισμüειλικρινþò}ΕδýολÜβα?ΕιστεýοταεξÞò:OναζτσμüòοòεκδÞΧτοσητου

Ιφματικοý Εθνικωμοý εßιτιι υτüθεση ΓερμαιlκÞ. Ο φασωμüò ωò εκδηλατη τοο

ΙταΙικοý ¸θνσ]ò εßναι 1)þθÝση Ιταλυ(η, Φ ¸λ]"ηνεò εθνικισε& δεν υιοýσσονται σε

ξÝνοτξ εανικιαμοιlò, διüτι αν το αρÜξοl,ν αναιρεtται ο εθÞκισμüò τοοò, , ,Το β]βλßο αυτü

οrτοτελεß μßα τρþτη τροσÝγγιση προò τα, ψευδη χαι τιò σ§διþξετò του εβραωσι(δνισ9οý

και Ýτει Φò σκοπü την προσζασßΕ ττκ κοινσνßßò και εαδικüτερα ηò αλßβικÞò

ιζοινßονßαò απü αÞ διαβρστικÞ εΣßδραση τοτ εβραωσιι,*ισμþ, ΥτÜριουν sνδεχομλτοò
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Ε

και Ürιλα νüμψα μÝσα προστασßÜò ηò εθνικÞò κοιγÜrνυlò κυι του !ßßηνισμου, τα οποιιτ

οφεαουμε να εξετüισουμε χαι rra ακολουθÞσουμε. Τα ταρÜνομα μÝσα τα αφÞνουμε

στον εβραωσιιο,ντσμü», ΠεραιτÝρω ο πρþτοò κατηγοροýμενοò σιιγγραφÝαò στο βφλßο
του αυτü ιßοθετεß τα ακüλαυθα ,γε,γονüτα και κρ!σεò με αρνητικü ταρακτÞρα τια το

κýτοò του ΙσΡÞλ τòαι κατ' επÝκεαση για το ¸. θνοòJQγ_Εβραßοι των οποΚDν κρßσεΦν
,γßι€ται επßιÜηση στο τòαττγορητÞρτο, ωò φοσβλητικþν και εξτβρωηκdτν, και ωò

δυνÜμενον να τροκα¸σουν διαφßσεò, μßσοò και βßο κατÜ των Εβραßων γενικþò,

μüνοιι jωγω τηò ÝθνικÞò και φιλετικÞò τουò καταγωlη, 'παραθÝτονταò 
αντßστοιχα ι<ar

τlξ ιστοριτÝò,τηγÝò στιò οΖωßεò βασßοÞκε. Εýικüτερα στο βφλßο αυτü εκτΦενaαι

μεταξυ ιßßJ,ων ια dÞò:
Ι) Σfi1 σεL 141,-742ß «ο ΓερουσιαστÞò ΓκωντÝν ντε Βιλαßν καεη.γüρησε επßσηò

τουò Εβραßοψ δý λαθρεμπορßα εν καιρþ ποΕμου. Τελικιßη üταν ο Κλεμινσþ ανÝλπβε

ττιν εξουσßα σεη Γαλλßα ειºμξρßßθηκε διÜ τον üρο τηò τοχσγλιφικÞò πφμÞθειαò και
(ürιωò ο ΡοζÝ Πþρεφßτ αναφÝρεÞ <κÜlεσε λουþν το!ò βαρüνουò ΕντουÜρ και Εντμüν
και τουò δÞ},ωσε üο ειßν δεν αναφοýσαν αυτü τον üρο εντüò 24 ωρþν θο Ýιτρεαε

üοσητχßOò να τσυò συ,\λÜβει και εηε αναμφßβολα 7Φλλß σ.αιιεßα για να τουò στεßλει
στο εκ.ελεσηý ατüσrιασμα>. ¸τσι θΑοον οι Εβρπßοι, Δýτι μüνον Ýτσι
καταlοβαßνοον, εντüò 24 ορþν κοι ετòτελεστικü απüσrαομα- Κι αυτÜ εΕχΟησαν

απü Ýνσν δημοκριßτη, α?ýιτß δυιιαμικü πατριþτη». Τα ταρατÜνω εßνατ αναμφωβÞτητο

üα αναφÝρσνται σε Ýγα ιστορικü γsγονüò και σε ρÞσεη ιστορικþν τρο6(οπον, τ(ον

σποßτυν τò απüψειò τερß Εβραßων, ο συπραφÝαξ, εκφρÜζσ/ταò την τροσΦτικÞ τσυ ξ'

ü.ωψ1, υιοθετεß r "ßα ýlΙ6.^ - QΙ(¶οG\\!\J\òι;," γ) εtòλ.:ν
2} Στη σελ. 269: «ΚÜθε ¸»ηντ κÜθε Üνθρ(οποò Ζαυ γνορζει την

υτονομευτιταÞ δρÜοτ1 του Εβρατοσιοτνισμοý, πρÝτιει μüνοò τοι, ωò Üτομο να
κινητοraοιηθεß ει.αγτßον τον ΕβραßΦν. λρχυ(üò αrταιτεß?αι να τ(ιßνει τα
ακüλουθα:..,¼του διοrßια.α5νετ6 ΕβραßηÞ ειÝμβαση να την αποτρÝτετε με την
l(αταπελßα τηò και μετÜ με üποια εγÝργεια αταιτεßταυι Εδþ ο σιη.γραιφαò θεωρεß

,ρÝrον κατÜ την ÜτογÞ του, εφüσον διατησττßτγεται 1Þιονομειηιι(Þ δρÜση του

Εβραωσιιινισμοý και εβραΙκÞ θτÝμβαση, γα αποτρÝτòται αý τογ καθÝγα με

στοιχεωθετηθεß üτι αυτüò αναφÝρετÜι σε ταρÜνομεò ενÝριεΕò και Ζωλý περωσüιερο

üτι τροκαλεß σε τρÜξαò βßαò κατÜ των Εβραßων γενικþò, και μιßλιστα λüγω τηò

φυ?ιετικÞò και εθ,\ηκÞò ταιrò καταγΦιÞò μüνον, αντßθετα τροτφrτει σε τρÜξεζ Üμυναò, ξ

Φ
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9

ιατß του. ιòατÜ τι διòÞ του ΖωλιπκÞ ßττοψη κτι τοσμ!θεωρΙý, sτυßßνδýνου ?ιý ιουξ

ΗμραΙΙσν μΕ ΡυνΙι ν,ι Vrt- , , -ε_,Ωημι

Fηδητκü λ-αü περωýσιο ιαι ανþτερο τον ιßλλων }ιþν, ασκει σ

.'εΙΙ'Ρυ-L:' Lν:::Ξ;'+L 
:Þσεò ιστορικιbν προσþπον εηò αρχΦýτ,]ταò

κριττκη σ' αυτÝò fuσιζüμενοò καΙ σε 1 , _.__Δ^_πJ ý^τ fißι!ßη.δγα

¸)λττνεò Φραωσιω,,ησπκοý 
ηνÞματοò,

3) Στη σελ. 4J2ι «,ΕυρÝθτtσ9ν 9ΡΡ§,οι Ρββßνοι, οι οποßοι τα':::ºº: -*

ιοýdßουò με τογ ΙεχΦρ,ßι κι ενσταυε{ο,π σòην ψυτÞ του Εβραý(þ λeΟý φο}ικü μßσΟò

εναιτßον üλον τον εθν,λν του κüσμου, τα οποßα ßßροορßζο!,ται να ιττοδοι},ιοθοýν στον

ΙοýαΙσμüκαιναεργιßζοιταιδþτοιòΕβραßοιò.ΑυτÜτρÜφουντα.εlF|}ατα'
αDτÜ δýÜσκοντοl. αοτÜ ,,ηστεýουν, ωτÜ σχεδýζο1'ν κα δι' α1)τÜ θα ληοδοτÞσουν,

Δýτ,ι τα Ýθνη δεν σκοηεýουν να ιßοδουλ''þΟο *οψ Εβρ*"º:,.":1':: »**

;;;;;; ;, τα ΕβραtκÜ σιÝδια ατιεφÜσισε üπΦò α}λοý τεριτρÜφ,δ !α

εκδιüξει τοοò Εβραßοl)ò απü την Εýρd)"η, Και ÝΣραb *ατÜ τη 
γμη, 

μου τολý

opΘrnò Η αταßJ'ηÞ ßηò Εορþ?τηò αιτü τοοò Εβραßουò εßναι σιιβεβλημÝνη διÜτι ο

ΕβραΙσμüò σονιστÜ ατεý-Þ, ΕατÜ τηò ελεDοε9ßαò τοτν EθVdrl", Το üτι εßναι

κατοτÝρα φυλÞ οι Ερραßοι υ* *ο**"* το ΧßτΧερ να »* * º"º,.ºj_|l'
;;;;;" ατü το Ναζισμü, οι ΑλÝονδρινοß φΧüσοφοι, 1στορικοß και γραμμ,Φτικοι

(Ατßτ.lν, ΧαψÞμΦν, Μ,,,αοÝαò ,ΙυσΙυοχοò κ,Ü) ε,ιεσÞμαναν ηγ Εβραßκý

κατω-βρüτητα. Αýμη και ο ¶l,ιοò Κýρý)ωò Επßσκσποò ΙεροοσαλÞμ,ωετ<τßλει ταιτò

Ιουδαßουò <κοτωÝρα φυ},Ρ βΕ, CL1 φaest, l0 λ6gae, P,G, )ΟζΙtD», Στο

απüστασμα αυτü ται τατÜ την Ýννοια το1) üλου περΕχομÝl/συ του κΦι ütι βüνον του μ9

Ýν.οτη ¾ραφÞ σγαφ6ρüρενου α7ιοσ,ßßσματοò ποτ κατ' ετýωγÞ, περÝlεται σεσ

κατιγορητηΡω, ο συπρα(,Ýαò αναφερüμενοò κDρßΦò στlξ δýοχÝò τον οαβΡßνιον

Εβραß.υ με βÜση ο1 θρησκεßα τοτò ι-τιι τα "*'* ΙΙΙºº,"º: # ,*j#+
.\.-μt-

! Δ ,.w.-μ

ffolTaι
αQιυG

ΚρL'ΙΝΙΙ ν 9"'-= r' J 
ικd]ν χ]ýνθν, τζ σηοßεò υιοθετεß ται σýμφΦιτι

αλ),τß κοι τον μεταγενÝστερον Χριστιαν

με τιζ οτοßεò επισημαßνετοι, η, κατÜ τη §χÞ του ιÜτοψττ, κατιοτερüτητο τιαν

eρηο"ευο*þυ -ρωò πεποιθÞσεων τηò φυλÞò τýτν φραßων-
"-' 

υ 
'"η 

σÝλ 51'l: ιιΗ πρüθεσιò τΦν ΕβραιοσιΦνιστω να ιòαταστρÝψοττν ττlν

Ε!ριß}'Ýητροκcιλ'σεεμφυλßουòσ7εαρογμοýòτηòΛευκτ]òΦυ}'Þò...'Βνααπüταü'ýΙ

ηλ."* των ΕυρφΖταßοτν Þτο ο εκμηδενισßκξ fuμβαρδισρüò τü¾º 
.δßΧωò 

να

ξυτηρετοýlται στρααωτικαß σνÜτκ(ι], αλλß δια τογ φüνον αμÜlοι δτιλαδÞ δþ την

εξüατωση τηò ΛευκÞò ΦυλÞò, Ο Γκαßμτε}ξ (<Ηβρολσγιον> Ι920 ΜαΤου 1943)

εr.εσÞμαγε το ρü}3 τφγ Eβpafu)V οτο,rò βομβαρ|ισμουò þ,^εωγ, ¶υßο üπ1, tφV

ΕβραßΦν δÝ την εξαφÜνισιν των Ευρω,ταßι!ν τττιρξΙ η παρÜωσò του πο)Ýμοι þσcε να

επευξþεισυνεΙ-þòηολοκληρωτικÞτοτοστροφÞτηòΕυρd'7ßηò.ΥπÜρχειΕβραfu6ý
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ι0,

πρüβλημα ο-εην Ευρþrτη,.,.'Ιο Εβριιßκüν πρüβλημα συνß.οτιται ακριβþò στο üτι

Ρßß εξΦευρßοπαßηÞ φυλετικÞ μειDψηφßßι σονΦΡοß.ß σε βÜροò τΦν Εορωπαßκþν

ΕOγþν, τα οτοßα θÝλει ýα υτοδαυλ{ßσεL Το πρüβλημα αυτü πρÝπει να

αντιμετατπιστεß δýτι dJωιdιò κινδυνεýει η ΛευτÞ ßFDΙÞ. Αλλη λßση δsν βlÝτΦ
παρü να φýγουν οι Ρ_βΕ9ι αηü τ,ην Εýρþrlrιν και να μεταβοýν στη m τηò

εταγελßαò ü:ωυ τουò περιμÝνει <μÜι και 1ßλα> κατÜ τα συμτεφιονηΘιÝντα φταξυ

ΙεχωβÜ και Εβραßιιτν, τωυ ερραιτßσθησαν φ διτß το Þκυρογ τηò

: Προò Εβραßουò, 9,Ι2,Ι9), Και στο αrýσrßασμα αυτü ο συγιραφÝζ

) αναφερüμενοò ξεκÜθαρq gτ_ο,Ξβρjι!]ζrχιψρΞJgΙΞ9ημα, το οrΦßο ανοταηßθηκε Üποη ο

ιδιοò τηστεýει ειττüò των κüΙπιον τηò φτλεεικÞò μεωψηφßαò τΦγ Εβροßων, υιοθ9Ξßg
1=.-

ατü την Ευρþπτ1 κοτ τια να στηρßξει την

τετοßOησÞ του αυτÞ ταρΦβaμrτει στιò, προò Εβραßουò, εΖαστολÝò του Απüστολου

ΠαýΙου, ιτου φυσικþ υωθετεß και η επßσημη ΧριστιανικÞ Θρηdτ<εßα το! Ελληι,ικοý

Κρßτουò.

5) Σ.η σελ, 266 σ6 σονδ, με τι4 τροταοýμενεò σελßδεò 264-265 Üτου τεριτρÜφα

τη δολοφονßα Ι3χτοιηò Πα}αωτßνιαò αr.ü Ισραηλßτεò σrρατιd)τεò: «Αþ το Ýνα μÝροò

ο1 Ισραηλινοß σκοτþνουν, βτιßζουγ, φιλακζουγ, δοΙηφογοýγ πωδlli, κρημγζουν τα

πßνεα, βομβαρδßζουν πüΧεη τον Παλαιστιýων, Ýκασαν νÝο τεßιοò του αßσχοοò κτλ,

Ατü το Ü}Ι,ο μÝροò οι Παλαιστßνωι εßναι μüνσ,/ ωματα τηò ΕβραßτÞò θηριΦδßαò. Και
τþρα Ýφθασε η þρα να δ<ßσσυμε στον Εβραßο το χαρακ.ηρισΡιß που του αξßζεL Τον

1αρακτηρωμü rou φ τα Ýργα τσυ δικαιοýται. ΕδιαβÜσατε δια τα εβραßκÜ εγκλÞματα

Αυτüò τοι βοσανßζει τι εßναι; Αυτüò ποο Ζπτροβολ€ß τι εßναξ Αυτüò πο! δολοφονεß
,].υγαßκεò Þ Üοτλοοò τι εivar; Αυτüò Ζου βιÜζα τι εßναι; Αυτüò που στÜòÞ με πÝτραò

τα κüκκαλß παιδιþν τι εßναι; Αυτüò που καυχÜται üτι εβασÜνισε αιχταλΙττοοò πριν

τουò σκοτþσετ η εßιαι; Αυτüò 7ισ, Ýσφαξε στο ΝßÝßρ Γιασßν ταýý τι εßναι; Αυτüò ?ωυ

τφημνζΦ Εκýησßαζ α εßναι; Αυτüò του βομβαρδφι οικßαò τι εßναι; Α¼τüò που

ισοπεδþνει πü}:ò α εßναq Αr)τιßò 
'ßου 

θÝ}ει να μαò πßει το αßμα τι εßναιß ΑDτüò που

δολοφονεß με δηλητÞρια τι εßγαξ Αυτüò που τα κιßνει üλα αυτÜ μαζß τι εßναι; Εßναι ο

DπÜνθρΦποò Εβραßοò!» Εßναι ολοφÜνερο üτι και στο απüστασμÜ του αυτü, με βÜστ1 το

σιτνολτü περεχüμενü του και üμ τò μ, Ýγτο\η γραφÞ, αναφερüμενεò τερικοπÝò του

περýχοντΦι στο κατηγορητÞριο, ο σιη,7ροφÝαò ΦναφÝρεται στα, κατÜ τη γνþμη τσυ,

ερλÞματα τολÝμου το¼ ΙσραÞλ σε βüροò του Παλαωτινιακοý λοοý και αποκαλεß

ßπÜνθßΦrτ' Εβρεßο, Þρ τον οιωωδÞτοτÝ Εβραßο γειιτÜ και εκ μüνου τοο λσγου τηò

φυΚτιτÞò και εθνιτÞò του καταγογÞò, αλλß τον εlτληματßα το2.Ýμου, tβραßο.

tΔΛ

iS»*9
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υπσß,ραμμtσΦ ττβ βφaΔüτητα üτι κÜποτε ο1 ΑΡ6ρικΦοß ,τατριþται θα εßτονν στο¼ò

Εβραßουò: βχρξ εδþ! Και τστε θα επÝλθει το τÝλοò του ΙσροÞλ", Η Ρüνη οδüò o1Q,lulcln

σΦτηρßαò τογ Eβpaιrιrv εßται νο τιαýσοτ:ν γα οναρεýονται Τηγ ΠαγΚüσμων ,-"/ao1\7q1,

τυριαρlßαν, να ,.αýσοßν να mστþουν üτι ?τροαρßζοτται εκ Θεοý να "-Ιº*:":

6) Στη σιßλ 77ßß σε συνü, με ιην σý, 777: «υι Ε,βροßýι üδν σÝΡνται τουò

ι<ανüναò του διεθνσυò δικαßοο του χÜθε διι<αßου ιαι τοlξ Ülραφουò νüμοlξ τηò

ηθιχÞò...ΧÜριν τον συμφερüντον τον κατατιτοýν τοξ ατοφÜσαξ,τσυ ΟΗΕ κα1 τσυ

Δφθνοýò Δικασßηρßο!. ταυ ετονεý,ημμÝνοò καταδßκασαν το ΙσραÞλ, Βοφαρδßζοιπ

ξÝναò 1þραò π.1. ΙρÜι Τινησßα κ}σ",Φ Εβραßοι l<αι το φÜτοò τΦν δεν εßτ¼1 ισιυροΙ

δεν εßναß αοτοδýναμτι, ¸λχουν ßη δýναμιν τΦν α,ιü ταò ΤtΠΑ üτüυ ελÞαουν κατÜ 8Φ/ο

το Υπουργεßον Εξωτερικþν, το Υτουργεßον Οικσνομικþν και μÝροò των Ιýυοτικιß;ν

Υτηρεσιιßτν,, - lΕτσι ο ΕβΡα'ßσμüò με ταò διακ}'ιιδιßσειò του,τΦριστÜÞι}Þ τον παýσ,ρφ,

ενd, ηrατματικþò δεν εßνΦι ¼ταν ο1 ΠΙΑ", α?ιοσýρσυν την ιιΖοστÞριξßν των στο

ΙσραÞλ αυτü και ο διεδηò σιι,ιºσμüò θα χ,ιθοýν, θα σ<μηδενισθοýν, θα εξαφσνισθοýν,

.,,ΕπαναλαμβÜνω την βεβαιüτητα,ηò εξαρßÞσεΦò το¼ ΙσραÞλ ατü ταò ΗΠΑ δια να

üλ, τd, ¸θνη του κüσ}ιου, ιται να ζÞσσττν üποò ü}οι οι ιß},},οι λαοß, Α}J,οπßò ο

αφαγισμüò τουò θα συρβεß ολοτòληρ,ýßττd)ò τýι δý 
"αντü9 

Το πο?,ß,ι-ποΜ θα

εναπομgßγο¼ν μερικαß χι3'ýδεò ποτ θα κüβοτγ τßι πσýΙÜτ,ια ,οýò και 0α ,!ÝριβÝνουν

τον ΙιαΦβÜ τουò. Οι Εβραßοι ?ιροσÝφεραν οτουò Τοýρκουò üπ?,α υψη?Þò

τεχνολσγßαò,..ΑνÝκαθεν οι Ιουδαßοι συνεμÜßοιιν ρ τουò κατÜ καφοlξ ηθροýò τΦν

Ελ]υÞνΦν, ιδιαιτÝρΦò με ταιlò Τοýρκουò,,,Ο αρβραββßνοò τοι ΙσραÞ}, ΓαβριΦ Νισσßμ

εμφòπιζüμενοò οιò διατρýσιοò κÞρυξ τüυ , -,τουρκικοý φιΧελετθερισμοý, δÝνωσεν üη

' οι Τοýρκοι καταπÝζο!ν τουò ομσγενεßò τηò ΚΦνσζαντινουτüλεοò, ταßξονcαò üτι οι

,<ωχυρr,dμοß ßΦν Ε2αjηνων σΦροýνται ?σβκÞò βÜσεΦò>», Εδd) ο συιγραφÝαò εκφρÜζει

μεκαυòταþκαιτ<αταδικαστκüτρü'Φτιòαþν6ιòtο1]'Ιο'τΡεξÜρτησητσυκρÜτουò
τοτ ΙσραÞL και του ατü αυτü, υποσ,ÞριζüμενοD διεθνοýò ο:ιΦνΦ"ιικοü κινÞματοζ, α,ßü

Þò ΗΠΑ και γΦ την τποστÞριξη τζον στμφερüwΦν οlò Τοιρτßαò απü το ΙσραÞλ σε

βÜροò τον ΕΙλιtνον, αναφερüμενοò σε σιηχεκριl,ιüχß δημοσεýματα πο1' Ýληβαν χþρα

κατιß ιΦφοýò, σηò εφημερωεò «ΤΑ ΝΕΑ», «ΤΟ ΒΗΙιdΑ», «ΕλΛΗΝΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ»,

«ΚΑΘΗλ{ΕΡΝΗ», τα οποßα και παραθÝτει Φττοýσια στο βφλßο του,

Þ Στη σελ. 1221 σε συνδυασμü με τιζ προηγοýμε"εò σελßδεò Ι2t8 -12]9

«'..ΕßναισΦστüοιΕβραßσιναπισΕýοl'νüτιπροοριζονταιγακυριαριτισοl'ν

ολοι<λÞρου του κüσμ,ου, ιτ üτι θα υτοδου}'þσουν üλα τα¸θτη; Ιν,ΙÜλιστα δεν το ΧÝlουν

σιλΙßιò ωò πο}.ιτικÞν, αλλß Φò συμφΦ}Þα με το'ΘεÜν το1) ΙεχΦβÜ καß αγωνßζο!ται με
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ι2

υπονομευ ι ικα μεοα dια π]ν πραγματοποιησßν τηò, ΙΙεραιιÝρω üßßÜσκονν τα πα(ßια 1ων.

υ διαπαýαγωγοýν χαι τα φανατßζσυν ψ ταò θρησκειπιχÜò εrιτα¾Üò των ι€ρþν τσν

βιβλßιυν <Ταλμοýδ> üπου π},ημμυρßβι το μßσοò των Εβραßων εναντßον των Χριστιανþν

π.χ, Kethuboý (3Β) <Το στÝρμα του Χμστιανþ Ýχει την αυτÞν αξßαν με το σιÝρμα

του (τÞνουò>, Ketbuboιh (Ι lOΒ) <Ο ψÜλτηò Δαυßδ παρομοιdζει τουò Χριστ!§νοýò με
τα αýθαρτα τεÞνη>, Saýedrih (?4Β) <Η σεξουαλr.κÞ σι}νουσßα Χρισηανοý εßναι Φò

του ττÞνουΡ, Abhodah Ζατý (26Β) <Οι καλýτbφι ταß Γκüτμ (Χρισττανþν) πρÝπει να

φονεýοντΦÝ, Hilkoth Akum (Χ,ι) <Μη διασþσεò Χριστισνοýò εκ θανασßμου

κινδýνου>. zohar (Ι,25Β) <Εκεßγοι οι òγιοßοι κÜνουν καλü ε4 τουò ΧριστιΦνοýò

οιlδÝποτε 0α αναστηθοýν>. Schabbatb (Ι Ι6Α) ΤΟ§ <Οι Ταλμοοδισταß συμφωνσýν üτι

τα βιβλßο των Χρισ.ιανd)ν τρÝ]τει να καΙ¾ονταΡ. ,.,<Οι Χριστιονοß εßναι Ýναò λαüò

γαδÜρωγ'> (KIDDUSCHIλ,ß 68Α) οι οποßοι επλ4σθησαν απü τον ΙεχωβÜ δια να εßναι

δοýλοι ττον ΕβραßΦν.,..λ/ΙΙDRΑSCΗ ΤΑΙΡΙΟΤΗ (225),..,<Εβφßοò δýναται να

ψευσθεß και να ψαýορκÞσει ßνα καταδικασθεß ΧρισπανüΡ (ΒΑΒΗΑ ΚΑΜΑ
I13A),.,.HOSCHEN tΙΑΜ t83,7) <Ο Εβρqßοò δýναται να φατÞσει απολεσθÝν υΖþ

Χριστιανοý και ανεlρεθÝν ττü Εβραßσ».,.ΙIpoka}rü τουò Εβραßουò, τη συνα.γω7Þ

τουò τò Κεντρικü Ισραηλιτικü Σομβσýλιο. το ßδρυμο Βζενταλ κτ.λ, περισσüτερο

προκαλΟ εσÜò τουò αναΡþσταò μοο γα συζητÞσετε δý το Ταλμοýδ και τηγ
ΕβραßτftÞν θρησκεßα_ ΠροκαΚb ,τφισσüτερο εσÜò ετειδÞ σειò εßσθε τα ωματα,
ΞO7ΕνÞσΕε οι επßβοολοι Εβραßοι σκÜrτουν τον τÜφον των Εθνüν. Ξυπιηßστ€ Icαι

ρßξατÝ τουò μÝσα, διüτι ταυò αξφι.,. Η μελÝτη του Ταλμοýδ μαò οδηγεß κατÜ

λοlικÞν kar ηθικÞν αναγκαιüòητα στο συμτÝρασμα ι5τι οι Εβραßοι τρÝΖιει να

αντιμετιιτασθοþ ιοò ετθρüò τηò αγθρωτüτηταò. Συνεrþò χατηγορü τουò Γερμαγαýò
Ναζß διιßτι δεν α,τÞrßαξαν τηγ Ευρd)rßην μαò, αrü τον Ψι"»"γφ *þ
ηδýναντο να το ττριÜξσυν. Στο εριßιτημα λοντüν αν Þτο ο,;ü;ου-;Εßμrυοß
συνεκÝτ"τρòοσαν τοτrò Εβραßουòτ δια να τοτò μεταφÝραυν στη ΙνΙαδαγασκÜρη, η

ξ>:_
απαντησιò εριεται μτüγη τηò| ]υÝσα απü üσα διδÜστσιν ται επιδιþκοτν οι Εβραßοι,
δεν Þτο σ.δστü αυτü που Ýιαναν οι Γερμανοß ¸πρεπε να τοιò Ýστελýαν ülι ατη

ΡΙαδσγασκÜρη, αΙλß στον ΙεχωβÜ τσυò νι διαβιßζοον μεζß üρOιοι το Ταλμοýδ»^ Κατ
σ.ο ατüσΖασμÜ τοD αυτü ο σOπραφÝοò στηρζüμενοò στζ αναμφισβÞτητα

μ.@ýδ (Ερþν βφλßrν τOΝ 
Ζ\^

Εβραßτσν), τα οποßα ωχυρßζεται üη εξοκολουθοýν χαι α να τα δýÜσκονται σειò
συνα¾ΦτÝò τοοò, τροιΦλεß τουò α}¾βþστεò του να ξιπγÞσουν και να δουν τον {νδυνο

,-τ-)ry
πσ! ,κατÜ τη τνþμη το¼, τουò ετιιφυλÜσσοιτν οι Εβραßοι σιωνιστÝò. Σ. αrτοψ
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ανßφÝρεταικαlαστοýòΙßΦταδΙκ4ειιßαιüμταξΕβραßοιòγε'νιι.υ'ωßÝυνοòκτιφυ'.τι.

Εßναι δε ÜΦοσημεßωτο üÞ χατ οι Εβραßοι στο θýdκευμs- (ανεξΦρΕÞτοò αν σττßν rrΙ'

αβθ. 87ο5 τ<αι 9006/200? α,üφα,ση τοý Β' Τβμε]§ýò Εφετεßσυ tθryΦyι 1ια τ1

λü**ηοο* *ο*rρεται εχ πΦαδΡμÞò üτι εßνοι Χριστιανοß_ Ο, ρ€üδ_$9t 19Ρ3!§ι

Βενιαμßν Α).+,ιιßÞ,α κα! ΑβραÜμ ΡεßτÜν, αφþ ορκßσττlι<αν σαιν ΙφÞ ΒΦxl,

ßτναφερüμrνοι στο ταλμοýδ, * υ**φεýτ¾5 ""φραο"ò 
ηΟαφΙ* Ψ ΙºΨjΟΟ"

αξßζει νο φ6ρεΡ, δεν εßμαι Μß,ρεωμü/οò να απαντÞσΦ» και ο δþτφοò « , , -},{ε το θÝμß

}", "ι
ελf^-
sιο.ηοξ

?"λρ, -Π'
φιλ.,

: Λ,ι

", 
ιη *

τσυ Ταλροüδ εßd) δεν θf, ασιοληθιßτ», αντßστοιτα

8) Στιò σε?. l3Ý-lj9| «",Ττβ 'Ι?Φ Ιýdιου Ι990, στο Στρασβοýργο αßνÞλ6ε

δαρσυσßÜ το! Πατρυßρτσυ ΔþδΦραυ η ΟλομÜετο του Ευρωτ!ßκοü Κοινοβουλßου κ

ενÝκρινε χοιý ψÞφισμ(ξ ρ το οποßον <κßτταδικßφι ει'τüνωò την ταρÜνομÞ καßÞηψιν

τοτ ηατριαρχικοý κιºρßο!, τιò 1τβßιξειò ατßμDσηò τον ιεριbν συμβüλων τ,αι βßο{ ε4

βÜροò τüυ Πα"ριtρχη ΔιüδΦρο¼ στü τσυò Ισραηλßτεò αοfiουò, χολεß την κυβÝριησν

του Ισραφ νý καταδτχÜσει α,ßερßφραοτα Φý òò ενÝργεεò, νο ατομακρýνει το!ò 20

εεοßκσrò πrυ παραμÝνουν στο κτßρΦ, γα ατοκατασπlσει αμÝσωò την αßξl να ιτγυηθεß

το σεβασμü τσν αßερÜγριυιτων διχαωμτßτων τηò Ελληνοορωδοξηò Εκκ},ησßαò και?(,)ν

Ü»ΙιτνΕκκλησιΙß)νκαιναδεσμευθεßΦναγνΦρßζονταòετισÞμΦòτοτ(αθεσtßξ
}ειτσ,ιρlßαò τΦν Χριστιανικþν ΕκιÜησι/ον τηò Ιερο!σαλÞΡ (Ελ, Τý,τοò Ι8-5-

199ο).,.Ενþ οlüýηροò η Ε!ρ(')πÞ ÞπσÞμι,)ò καταπÝJ.}εß τ(,òι ]Φταδικζει τοl'ò

Εβραßουò, üτι ταρανüμωò κατÝλοβαν τα κτßμα του ßατριαρ)ζ§ßαυ μοζ ",Ο τρüεδροò

το! ΙσραÞλ ΧÝρτσσγτ <κατ,τüρησε το πατρ,ιαρχεßο üτι οργανþιει εχστρατεßα

δισφÞμησηò εò βÜροò τοι ΙσραÞλ!!> (Ελ Τý?Φò 18-5-1990), Αλ}τß δεν φταßνε οι

*r**ο" Φτα{ει ο ηολιτι6μÝνοξ χüσμοò πο1) ανÝιε,,ß,ι τß διεθυΙ τtορÜσιτα ποιι

'}jοýται 
Ιστδοßοι ΝοιιζΦ βεý τα üσα διατρÜ,ßτοιν οι φροtοι ενοιτßον ßηζ

οßο*εωò ** τψ τατρ{δαò μαò, δþß ιολý ορ&Þ ετüνισε ο Παßρýρχηò <το

Παrρrαρχεω .ßυα.,ωμμÜτι τηò ÞJ'Üδοò> φθιÜνgι η þρα τον ανττποßνßτν",ΠρÝτει να

τιβΦρÞσΦμεν πτν αυθÜδευßν τουò, Σε κßθε ßερß,πΦση η οτßμΦσιò τΦν €ριbν σοφü?,σν

μαò αιταιτεß Üμεσσν τιμΦρßαν τΦν ενÜχοJ,ß,», Ο συγγρα,ρÝαò εδþ αναφερüμενοò στο

ΦτορQý γεγονüò τΦν Ýτ,ροτßσ", κατÜ τηß ιß?ωψÞ τα],,Dou συνÝβησαν το Φοò 
ºS0 

στο

Πατρlορτ6ω, στην. Ιεροοσα}Þρ αυý üτοικουò Ισρσηλßτεò τα οτοßα καταδικüζα

απερßφραστ.ξ ασ<εß τολιακÞ κριτικÞ ιοτ εκρρÜζει ττΡ Ü'ßονÞ τοý üτι πρÝτει να

αrταιτÞσα)με την Üμεση ημΦρßα των ενüχι)ν 1τα την α,ßμωση τον αρþν συμΡüλτον
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Πατριαρχε{ουΙ

9) Στη σελ, ΙΙ66: «οι σιοινισταß ιfuουν Ýναν μοναδικüν σκοþν: πβ
δημιουργßον του φÜτουò του ΙσραÞL Εßναι κÜη δια το οποßογ ουδÝ?ωτε θα ταυò

ταττlγορÞσο...Το συι,θημα ο καθεßò στην Πατρßδα του ακοιÞεται τολý λοlικü. Κýρωι
Εβραßοι Ζηγαßνετε ο,.ην ΙΙατρßδα σαò και ατmλλιßξοπ μαò απü την ταρουσßιν σαò. ΙΙ

Στην ιτερικο:τf1 αυτη ο συγγραφÝαò προσΖιαθεß να θεμελιßß)σει τΡ ιß9τοψÞ του üη ο
Ναζισμüò και ο σΦνßσμüò εßχαν κοινü σκοπü τη μετανÜστευση των Εβραßων σ-εην

Παλαισ,τßντ1 και üη η τγγεσßα, των σιωττστþν Εβραßιον συνεργÜστηκε με τουò Ναζß γι.
αυτü. Ε?ωμωωò εßνα,ι φανερü üτι ο κοτηγοφýμενοò ουσιασακÜ ατοδοημιßξι τουò

σιιυνιστÝò Εβραßουò και τοτò ηγÝτεò τüυò και üχι τουò Εβραß-ουò γενικÜ και λü.γω μÜνον
τηò φυλετικτlò και εOνικÞò τουò καταγωγÞò, ενþ υιοθετεß την πολιτικÞ Üτοψη τσν Ναζß,----:-_--
χωρßò σκοτü Ýυβρßσεοò Þ τροκλÞσεωò σε τριßξεò βßαζ, üτι η ΛευκÞ ΦυλÞ δεν θÝ?ει
σημßτεò σην Ευρþτη.

Ι0) Στη σελ. 600: «Στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ οι Εβραßοι με συκοφαντοüν.

ΣψκεκριμτfoΦò χÜποωò ΕΧfηνυεβραßοò οιýματι DαηßεΙ PerduraÞi Ýτραψε βßαν
διατρτβÞν (!) την οτοßαν .υπÝβαλε σ-εο ΔεOνÝò ΚÝντρο λ{ε?ετηò Αwισημιτισμοý,
Vidal Saroon του Εβραßκοü Πανετιστηρßου τηò Ιερου6αλÞμ..,λ4Ýροò τηò διατριβÞò

μετεφÝρθη στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ και ο Εβραßοò συιγραφÝαò με κατηlορεß δι'
ανττσημιτσμüν, δßχωò φυσικÜ να ανιικροüει τα στοιχεßα μου. Απfußò με καττιορεß ωò

συνιτÞò Εβραßοò με συιΦφαντεΙ διüτι ο ψεýηò αüιοτρüτωò ιαχυρßτθη,

üτι εφυλακßσθην δτ- οικογομικÜ σκÜνδαλα πρτν ατοκατασταοεß η
δημοκρατßα.,.Ανεζηπισομεν τον συκοφÜντη ψΡßο, arJur δεν τον þρορν, οýτε το
τÝlßρο ΒιντÜλ Σασοýν μαò δßδει στοιχεßο, Ýτσι αυτüò ο συr<οφιßτηò Εβραßο,ò μÝνει
Φτιμþρητοò, προò το τιαρüν νομικdιò και αΧJοτþò Στην πrριτοr.Þ αυτÞ ο ονγγραφÝαò
αναφÝρεται σε συκοφανηκü δημοσßαιμι που Ýlιβε 1þρα στο ΝΤΕΡΝΕΤ, σε βÜροò

@

Θ

δρυαν το κρÜτοò του ΙσραÞ), οι δε Ναζß να φýγουν οι Εβραßοι απü την Ειρþττβ»,

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
www.antinazi.gr



ι5

τ+υ, ßπο Γρ}τα'ιυ οοτ7ραφυυ, τýτ υßοιυ þν βτ,üρεσε ýÞ βρει γι« γιι αταßτlισει τη νüμιμη

τιμωρßα του και την σνüρOΦη τηò, κατÜ την ÜrωγÞ του, συκοφαντßαò ßου.

Ι Ι) Στη σεL 583: «,.,αι Εβραßοι lcιßüρθωσαν νÜ θε{rρεΙτΦι ο αl,Þσημιτισμüò

ÞτÜημαΙ Και üποιοò διατυ?.dοσει ατü]{:9 *gυ9ψψ _ι9γ,_. Εβφαßων διþχεται

ποινικÜξ-..Δε9 ιÞει σημασßαν αν }Üετε τιβ αλÞθειΦν, δsν Ý/_ε1 σημασßαν αν η Üποψßξ

σοò εßl-¼ι ορθÞ. Σημασßτν ÝχΕι να μην εfuαι ενεòftßüν των φραß(ον, που Ýτσ!

τοτοθετοþται υτεριßνΦ τοr] δßΦß}υ, τηζ αλÞθειαò και του ορθοý. ΑυτÞ ττρ αντflτlψα

κÜθε αξωτρατÞò ιßνθρωποò την ατοφßητεξ την αρνεßται ασυμβιβÜστωò. Το βιβ},ßον

μοτ του τþρα διαβÜζετε εßναι μßα απλÞ ιταüδειξιò üτι εμεßò δεν υπολοτßζουμε τοýò

ββρ"foοò , δÝ
ταξ πρÜξθξ þν, τòυ üλα μαζß αrοδειι.νüοιν ιüτι εßναι οτÜνθρ<οΖοL Για μαò ο

αντισημιτισμüò δηλαδÞ η ανßθεση τροò τον εβραιοσιòονιιrμüν εßναι τολlτιτοß,
_ j>----------<._

ιδεολοβκÞ και ιθκÞ οJτοχ:Ýωση παιτüò σκειπüμα.αυ, ποΙ"ιτισμÝνοτ και ανεξÜρτψου

αΦρþr!ο!.». Στο απüσποσμα αυτü ο σιτγγρεφÝαò εκφρÜζει την αγεισημιτιτÞ του

Εβραωσωτ,νισμρý, το οποßο και ταταφρονεß για την ηθικÞ τσυ, τη θρησκεßα του {ωò εκ

τιιν Ταλμοýδ) ται 1,ια ηò τρÜξειò του, του σε τροηγοýμενα εδÜφιο Ýlε1 1ταρΦθÝσει κßι
αναλýσει.

Ι2) Στη σε)ι. 852ι «Ο Χßτl*ρ κατηγορÞOη διÜ κýτι τσυ αληθdοò δεν συνÝβη.

Αριüτεροτ η !σΦρßα τηò ανθρωιτüτηtαò 0α τον κατηγορÞσει δýfl ενþ ηδýνατο να

ατα ,Üξει Ξην ΕυρþrÝηγ απ6 τουζ Εβραßιυò δεν το Ýκανε. Φαντιßζομαι τιßτρα τουò

Εβραfu!ò να φανιζουν: Ο Πλεlßρηò τροτεßνει πΡ εξþºΦσßν μαò, ο ΝαζΙ, ο φασßοταò

κ.τ,λ. ΑγΦÞτοß μου κýριοι Εβραßοι gγþ δεν σαò ζητdι να υποστειτε üσα τα ΕρÜ σαò

βýλßα διδÜσκουν να υτοστþμετ, εμεßò, ατü σαò, τριßγμα του θα Þτο σýμφωνον με εην

μΦσατκÞν δτιταγÞν <οφθαλμüν αν-.ß οφθαλμοý>. Εlιß ζητþ να μαò απαΧλßζετε αιü .ην

ταρουσßαν σαò. ωτε 0Ýλ-6, να σαò φυλÝχßσουν, οýτε να σαò τΦταδιd)ξουν, οýτε κÜß
ÜD,ο κακü νε σαò συμβεß. Αιεναιτßα4 σειò μ, τον ε,τισlμüτερον τρüτον ]Φι ειξ

θρησκευτικÜ σαò μÜλιοτα βιflλßα ζητεßτε να μαò δολοφονÞσετε, να βýσετε ταò

γυναßτΦò μτò, να σφÜξετε το ταýιτß μαò και ενüι σρ5 θÝλετε να διατρÜξετε εναντßον

μαò üλα αυτÜ τα ετýÞμαþ Ýχετε την ανα|Þ§ιαν νÜ διαμαρýρεσθε üταν

καταÞÝ}λ!}ºαι τα ετκλÞματß σαò. .. Τþρα σrην Παλαψτßιη δεικνυετε τον πραγματι{üν

εαυτüν σαò. Εßσθε εγκλημΦßαξ διüτι αυτü εýÞα& η θρηω{εßα σαξ. Εßdε
δdωφþυι δýτι απ6 ποýιÜ εγαλουμÞθητε orü ηlrλημα" ΕfiομÝ,ιtυò εμτßξ οι Üυ.οι

δικα!þμεθα γα σαò αντψετιοπßσι»με. Και si το κÜγΦβεν», Και εδþ εßναι φα}¸ρü
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üη ο σιγγγραφÜτò ασκει με κυυστιλυ και κατιτüιιυστιιυ ιρý,/τυ, υυ6ι,]ριι κριτιιιß yur ια

sτÜÞματα το¸μου, του διαπριßττοτν κατÜ την κρßση ßοο οι Ισραηλßτεò σιΦνιστÝò σε

,εκφρßσεξ αý δικαωλατημÝγο ενδιαφÝρον το οτοßο οτηρφι σε τλÞθοò αναφορÝò,

μÝσα στο βιβλßο του, χωρßò σκοπü εξυβρßσεοò τον Εβφßων γοηκÜ, μüνο εκ του λüγου

τηò φυλετικÞò και εθ!,ικÞò τουò κατα¾ω¾Þò, α)ßÜ με σκοπü ασòÞσεΦò κριτικÞò στο

τοßýιß)ν δεινþν τηò

4,ο-_ ,'*ο'¾:"
'q.ry"q,^'-

Ι3) Ση σελ. 95 και σ-πlν προηγοüμειτη αυτÞò σελ. 94: « Οι Εβραßοι ειρüδοσαν

Τοýρκων.,, Ιδοý το γεγονüò τηò σ,υΒÞψεωò κα,ι μαρτυρικÞò θανατþσεοò το1,

Δωττσßου, ,.,σ.ο ιστορικüν Δοκßμιον ,.. <Τουρκοκρατοýμειη Ελλßò> (Αθ,

1896,σελ2ß3} τσυ τστορικοý Κωνστοντßνου Σrθα...L{αζß με το Δωνýσω

συνÜÞφθησαν κÞ τολλοß στρατιþτατ του, τουò οποßουò οι Τοýρκοι ηθΑησαν να

σκοτþσοτν αλ}α δεν τουò Üφησαν οι Εβραßοι! Οι οτοßοι ατßστευτον εζÞτησαν απü τουò

Τοýρκουò τουò αιχ,μολωτισθÝνταò ¸λλτταò. δια να τοDò βασm,ßσουν, μÝχτιò üτου

θανατωθοýν, ,.ΔD6τατþò αυτÜò ταò ιστορικÜξ αληθεßαò, ταò Þουν απαlορεýσετ (!!)

γα διδÜσκο}ται σrα ΕΧθηνDòÜ σχολεßα οò ...αντισημιτικαß Οι γραικýλοξ οι

Εθνοπροδιßται Διτßτι Ýτσι το,υò διατÜσσει <το πονηρüν 1Ýνοò>. Οι !πεýθυνοι 
"ηò

ταραποιÞσεωò τηò ΕΒηνικÞò ιστορßαò και συνθτþò τηò π:νευματιΕßò τυφΚüσεωò

του ΕΙΙηνικοý Δασý πρÝιιει να κρεμασθοýν κι αν ατγrü δεν μηορÝσθ να το κÜνει το

χρÜτοò θα ευρÝOοýν ¸),ληνη να εκτελÝσουν τουò τροδüταò», Εδþ ο συπραφÝαò

ε7.ιχεφεß να θεμελýσα τον ΕβραΦωυρκισμü, αεικα)οýμενοò üτι ιατÜ την ÜποψÞ το1)

σ)νεßßζε.αι ετß των ημερþν μαò και üτι οι Εβραßοι υποδαº)λζουν και υποκινοýν τουò

Τοýρκουò εναντßον των ΕΧßÞνον, ενþ στη συνÝχεο εκφρÜζει τη δυσαρÝσκευß του που

τα ιστοριι(Ü γηονüτο (τα οτοßα εΦÝτει αναλDτικÜ) σχεττι<Ü με ττΡ εκδÞλ{Dση το1,

μßσουò των Εβραßων κατÜ τσν ΕtrλÞνων (üπωò ιτ κατÜ του ΚοσμÜ του Αιτω}ωý) δεν

δýÜσκονται στα ελληνικÜ σlολεßτò ωò αντισημιτικÜ, κατ' ειιιταγÞ τΦν φ ρεβρdßκßýν

κατÜ τη ρþμη του, κυβερνÞσεþν, τα μÝλη των οποßων ατοκαΙεß γραικýλσυò (και üχι

τουò ΕβραßοDò) και ιουò θεωρεß ΕOνοπροδüτεò, στουò οποßοψ κατÜ την Üποιγτß roU,

αρμüζει η τιμωρßα ποι αρμüζει bτσ,τò τροδüτεò, δηΙηδÞ ο θÜνατοò.

Ι4) Στη σελ, 1228; «...Ειßν βεβαßωò οι Εβραßκαß οργανþσειò και το ΙσραÞλ: 1.

Α?.οκηρýξο!ν τα διδÜγματα του Ταλμοýδ <,τ,λ., 2. Α]τορρßψουν -Lον ανισüρρο?ιον

Φ
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ρατσωμýν, üτι εßι,αι ιß υκττκτοò ß,ιτο,ò του Ιεχωβý, ], Αρνιβυýν, üτι ιθνιιυýρllσ(ευΤιΝýj

τοιrò σΦrτüò εßναι η παγ<üσμιοò κυριαρ-lßòò 4, Εγκαταλεßγουν ττJν θρησκωτικÞν των

πßσ!ιν üτι θα υΦδουλþσουν ü},α τΦ ¸α/η τιου θα υτιηρετοýν ωυ ΕβρΦßü!ò ΕÜν

"ο*ü*, 
«*»" .rßÜ, τü"ε θα επανεξετÜσΦμεν τÜò σιÝσειò με τουò ΦραΦσιΦº9',τº

ΙΤÞρι τüτε για ρα4 οι Εβραßοι θα παραμεßνοον θανÜσψοι ειOροß, ýιüτητα ßου

μüνοι τοοò εrßÝλÝαν, με üλαò το σι»ε"εßαξ αυτÞò τη,ò ααοχ},ειττικÞò τοοò απι?ωγÞ9

ΙγΙεfτβευΧαιρßΕντσυòΙτροειδοΖοωýμεν:l.ΤουòΕβραßουòπουκυΚ]iοφορσýνιΕ

ε}J,ηγßτÜ ονüμýτα, διο να χρýτπουγ την πραlρατικÞν κα,αγσγÞν τ(üν, 2, Τσυζ

πρÜ$τοραòτΦνΕβριßιον,'δßωòδημο6ιστρÜφουò,πολιτιποýòκßι

τηλεrαρουσιασ.ιßò norr εξυ,τηρεßοýν τον εβραΦdιωνισμü, 3, Τοοò οτιΦαομιιοüò

οηρ,Ιγοrr"ò που διακινοýν το παρα6ιτικü εβΡαtκü κεφÜl,ω !'!ý μορφÞý Α,Ε,

<ΤρÜσΕ>, <Χüλ}τιν>, <τηερΦτòεßΦν εταφεý,τ> ιß,ßL 4, Τοýò εβραιαßßÞοκινοüÝενουò

!rογοβευτÝò ηò Ε}λμικιÞò ΕθνικÞò Παιδεßαò ται ΕξοτερικÞò πολιτικÞò, πο,τ]

κÜ,rÝχουν δηβοσßσò θÝσειò και εξτπηρεταüν,ων εβραιοσιΦνισý με την θτιβοΙÞ

σττιγ ταιδεßα και την GξωτερικÞγ μοò πολιτßκÞν φýΦεβραßκþν θÝσεΦν, 5, Τα

IViLIE τσυ δολιοφθεßροτν τον ΕΧ,Ιηνικüν τρü,εον ζωÞξ, τΦ ιερÜ τηò {DυλÞò χαι ταò

ΕθνικÜò €t ò το! Ε»;τντσμοß, με την Üσκη6ιν σýο,ηρατιτòÞò ηρσπαγü}δοò üλον

τιογ ειδþν, με σκσπü τηγ διÜδοση τσυ ει(φυ?"ισμοý ται τ,τlò πÜρακμÞò στην ΞθνικιÞν

Κοινονßαγ των ΕλλÞνων, ¼λüι οι ααραπÜν(ο προειδοτοιοýνται δια ,tρþfην και

τεΧΞσταßßινφορÜν,μεμßαγφρÜσιν.Εξηγτ}ÞθηηοπορονÞραòΤαοτü}ωιταΘα

τßνουν üηΦò πρÝτεL Κι üταν κÜνειò üτι πρýτ§ι αò γßνει οτýÞτοτε, καθξßò Ýλε,ε και

ο Ι, ΜεταξιÜφ. Am το ßπüσπασμα αυτü γßνεται φανερü üη τα Φò fuΦ εκφρÜζοιν την

τολlΦ(Þ ýεολογßα και κασμοθεΦρßα το! συπραφÝα, ο οποßσζ θεωρεß τουò σlωνιστεξ

Εβραßουò οι οτοßοτ πιστεýουν στα παραταßνιο αναλττθÝντα ερÜ βφλßα, τοιη (Ταλμοýδ

κλπ.) και σα1 δýαlÞ üτι θα κυριαρχÞσουν στα ¸Ονη, Φò εχθρσý_ò τΦν ΕλλÞνων και Φò

αιτßα ,ταρα,ltμÞò τηò ε}ληνικÞò κοινωνßαò, Εfuαι ξδκßθαρο üτι αναφÝρεταß και πÜλ1 στο

,Φλιτιτü-ιστορικü εβραιοσýDν!στιιòü τßιημα ιιαι τη θρησκευτικÝò του καταβο}Ýò και

Φτü και}τηρυßζει με την α¼στηρÞ κριακÞ του, Η φρÜσ,ι εξ ιßÞ*,ο1) «τα τßüλοýια θα

γßνουν üπιοò τρÝ!Ει.,,αò γß,ει οτýÞποτε» δεν σημαßνει οτσσδÞποτε üτι προτεßνÞ

παρÜνομα μÝτρα ται ιτροκαλεß σε τρÜξεò μßσοιιò και βßαò, αßιλÜ üη ζητÜ τη λÞνι

νομßμων μÝτρον ατü την ετßσημη Πολυεß,α,

Ι5) Στη σελ. 986: «".Στα τλαßσιι τηò τανευροτπαßκÞò εκστρcιτεßαò οι ΤΦμανοß

εδÝαθτ1σòν εθ€}ον.Üò Αυανοýò στα Εò-Εò τorr Ýδρασαν σtο ,τολýlτΦθο Κüσσοβον,

¼ταν ο Χßμβερ αντελÞφOη τι εßναι οι Αψσνοß δÝταξε την διΦισιν (aýlosuug) τηò
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μονÜdοò των. lÝτοιυò εκτÜσεωò ενýτητα κυι λιντιτOπυßησιν συüß7aοτε ιτνþΡισε η

ΕτριßΖτη, þστε εολüγ.ýò κατ δικαßΦò θα συμτερÜγΦμεν, üτι η Þττα του Ναζισμοý

ση;ταßνει ιÞτεα ßηò Ευρþ?rηß ΙΙ Ζιλοττοδημοχρατßα κοι ο μαρξισμιüò αμφüτερα

γεννιÞματα ΕβραΙκιÞò μÞτραò ενßκησαν, 1,τüγω,τηò συντριπτιηÞò υλlκιÞò υτφσμÞò

τον κρατιßν που εξουσßαζαν.,,». Και τα ιιò Üνω απτgοýν ολοqßνερα τò πολιπκÝò

ΖιεποýÞσεò τσυ συηραφÝα τò οτοΙεò εΦÝτει με βÜση τα δικß το! εrαχεφÞματα, ιωρßò
σκοπü εφβρßσειοò Þ προιαÞσεΦò σε τβßξετò βßαò κατÜ των Εβραßωγ γενικÜ, λ-üγΦ

μüνον τηò φυλεηκÞò κοι εωικÞò τουò κοταγòτγÞò Ατ}Ý ωò σκοΖüò του φιτßνεται üτι

εßναι να τεßσα για τον κßνδυνο το! ε.ß,κιμο\¸ß, κατÜ τßγ ÜτοψÞ του, το

εβραωσιωιιστικü κßντlμα για την α\€ροπüτητα.

Ι6) Στη σελ. 802: «Εfußlιστα με ενδτιφÝρει η γντδμη τΦν ΕβραßΦγ δια τον

εOνιχοσοσιαλισμüν, üπΦò και η γýþμη üσων ακολουθþν απü ιßγνοια Þ απü

ΦμφÝρον ,rην Εβρα:ιτÞν προπιτγÜνδα. Σταματþ στην ιστορικÞν αλÞθαιαγ, η οlι οýα

διδÜστει την ηθυαÞν ανιοτερÜτητα τσυ εθνικοσοσιαλισμοý, üποι κυριορlεß η

πρdσΦτιχü,τηò και ιüχι η εκ τηò φοεωò τηò üΛσγοò μÜζα, üτωò συμβαßνει στη

δημοκρατßΦ),

17) Στη σελ. 803: «,,,Ο εθνικοσοσιαλισμüò εßναι κοσμοθειüρßιι δια
<κ¼ρßο¼Ρ, üχι δý δαυ)lυò. Εßναι,rßσßò ι)περειüγτον ανθρþποJν.., δεν μτορþ να

ανÝχομαι τουò δολοφüνουò ληστιßη, βια,σrÜò καταπιεστιÞ, παρÜσιτα, δυφθορεßò

llτονομεοτιßò τηò ε}€εια,Þò Εβραß.αò να στrκοφαγτοýν τοýò υrrÝρσιουò

ΕΟν ικοσοσιαJ,ιστιÞ,, ».

Ι8) Στη σÜ, 447: «,,.ΑσφαΚßò σιγÜ-σιγÜ αποκαθßσταται η αJ"Þθεια, η
προπαγÜνδα τποιωρεß και θα ξημερþσει η ημÝρα του θα κυματßσα¼γ αι σηβ,αßαι

τοτ Ναζισμοý...».

Ι9) Στη σελ,853: τι...Οι ρεραρχßεò τωγ Εò-Εò μιßlονται μι απαρÜμýlρν

ιρß)ßσμüν. ,. »,

20) Στη σελ 869: «Η ΛευκÞ ΙDυλÞ το Ι945 DηÝστη την μεγαλυτÝραν
καταστροφ,ιÞν 9ηò ιδ,τορßηò τηò 0 ετιτüò aydrv τηò ΧιτλερικιÞò Γερμσνßσò δια την

τòυριαρχßαν τθγ Αρß(ον ετελεßωσq δßlιοò Νßκητο»,

21) Στη σεΙ,. 8?ι; «ΧΑΙΝΡΙΧ ΧΜΜΕΔΡ (r900-1945)i Ανþτατοò Αριηγüò
τογ s§.. τα στοßχεßα και τα ετεηεφÞρατα α!ýεβαþνüιν το υψηλüν Þθοò του

Ανδρüò, ο οτοßοò ενü ηδýγατο αυθημερüν με μιαν διαταγÞν του να θανατþσει

üλοοò τουò Εβραßοοò αοτüò προετßμη6ε να τουò εκτοπßσει ατü την Ετρτüτην, þστε

να απαΙj'Üξει την ¸rεφογ τηò ΛευκÞò ßDυ?"Þò ατü τοýò εξΦευρωπαßσοò σημßταò.,.
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Τα Sιß μ{ßιfτα τα ρÜrιρ(r ι waii'en §s) !τlιρßμν οß fiπýτιτι τιιò συJ'fi}üιοß, &-ιοτιß;,

αιßατφλητοτ πολ€μισταß Þ üλΦν τον ιΦρþν τηò Ευρd,τηò οι οτοßοι εθυ6ßασαι'

την ζοÞν στο ιδανιτ<üν μιαò ΝÝαò ΤÜξεαò διò tοl]ò τολιτισμÝτουò λαοýò, Δυστι"ηþò

δια την ανθρΦßÜτητα ηττÞθη6ßγ",IΙÜγτεò ο,Þηρξαν υ'οδδßτβατ", ]!º'::
,.ειOαριßαò και μα2φ,flχü,ηταò οπÝρ τοß ιδεοδτδν του ΕθνιχοσοσιαΙωμοý, ΙΙ

παρÜστασßò τΦν 4ÝφΡαβ το μεγαλεßον τοιι 21αρακσÞροò τ{ον, με (,υν&τειο στοò

τÜξειò των SS να σττγκαßεαληεται το εò?,,κτüτερον μÝροò τηò Αρßαò ιDυλÞò" »,

22) Στη σελ 88Ι: «ΑΔοΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ (1s89-r94Þ: ο τρατιτüò ηγÝτηò

τοD Τρßτου Τερμανιl(οý ΡÜßχ εßναι ασφαlþò 1 ει"f,υlτθσιι!κ@τÝρο αρχη¾υαÞ ΡΦφÞ

εηò νειοτÝραò ετιοχÞò.-, tI ισ-òοßßα τηò οΦρο2τÜ"ητοò δα ι,,,τ{τΚγßσει στον ΑßßülΦο

Χßτλερ τα ÞÞò: 1. Δεν αττÞ)Jαξε ετιßτ ηδýνα!ο ?ηγ Ετρþπην αßü το¼_ζΤβραßσυò 2,

Δεγ 6ιρησιΡοηοßη6εγ ßα sιδιχÜ τηβικÜ 6τjia που μüνον η Γ€ρμανßα δτÝθετε δι" να

νικÞσει...Εζ αιτßαξ τÞò Þττηò,ηò ΓερμονßÜò 1ü,ξ κιγδτπεý6ι η ΛευιαÞ Ι§υ?,Þ και η

Ε¼ρþπη τþρα.-. Θα Ýr.θει ηβÝρα κατÜ ?ην οποß{ν οι ΕορΦπαßοι θα τυρταρμηdουν

Þ θα καταστραφοüν. Και σταò δýο ηεριπτþσειò θα αναγνΦΡßσουγ 6α ο Χßτ}€ρ εßχε

δßταιον...»,

23) Στη σελ. 885: dΩΣΙΙΦ ΤΚΑΙΙΙΘΕΛΣ (1897-1945): ¸να arr,i τα

φΦτετγüτsρα πνεýματα το! αιþνοòJ (Dι]ιüσοφοò αγωτισηÞò και βαθýò γcþστηò τηò

ιμυχολσγΙοò το1, ,ßΙÞθουò που εψßκησεJ ειò ü},α ßα πεδßα μÜτηò Φν

εβραιομrολ§εβικισρüγ και ηιßθη του οΙ,ο*ληροτικοý ποßÝμσυ τηò πατρßδοò του»,

Οι ταρα'αß¾ω απüßμειò toU σßπραφÝα:jg:Φι αν θεΦρηgοýν ακραßεò

οJ.ηßοüν καl rßßλι τη δικÞ του τολιτικÞ πποßθησ,ß:και κοσμοοαορßα π@3g9g,κτlη

ωλ**,ßrη *οrημü*υ 
"ηò 

δημο*ρο αθþò και τη

πdιμη τοο για τα ιστορικÜ τρþΦπß ταυ τρΦταγωνßοτησαν dτον Β' ΙΙα¾κüσμιο

ΙΙüλΣμο, \
24) Στη σε1- 27Ι και 2?0: «-,,t0, Α,τελευθερΦθεßτε α?ßü την ΕβραtκÞν ,

ιιροπαγÜνδα, που εξαrτατÜ με τα ψευδη τερß οτρατοτÝδων συτκεντρd!σεΦν, θσλÜμΦγ

αερßων, ((φþρνΦν» τ(αι τα Üμa, παρdμßθια του ψαχοοληκαυτιßτματοò,, , _ Επß τελουò

τθιò σιο ψεýδη των σιτ,ινιοτßον, Οι Εβραßοι πολεμοýν το Ναζισμü, δþτι υτÞρξε

στα ΝΠΔΔ. 5) Οι ρικrοß γÜμοι ΕμÞνογ Þ θλßηýδ(l,ν με Üτομò μη ανÞκοιτα στη

πρüμαιοò τηò , Λευκfu ΦυλÞò rou οι σημßτατ μισοττν, " λ,ΙΕΤΡΑ ΠΟΥ

Δ!4ηOòτ]τt: ...4) οοδεßò dJηφυλοò αγαλαμβÜγΕτ εημ,οσ,ον 6φμfu
-ΩρΙε*σ6ü-*ρtτοò το οποßον εßναι Ελληνιτüν και ρüνον, Το αυτü ισχýει και

ι
ο

ΛευκιÞ ΦτrλÞ αποτρ ετ Εlý;ßδι
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ατüμý}ν αγηκüγτ(rrγ σΓην ΛΔτκιßν tΙtυΔÞν òßνÝι υJαrλýτυrò δÝυßrÝρý..,9) Ουδυßò

αΧ-}ßφυλοò ανακηρýσσεται ¸Ιαην τολßτηò, τλην των ομητικιüν τεΡυπþσεΦν, ωò ο

νüμοò opφL ΑλÞüφυλοι δι' Üλ}lυò )σγουò αποκτÞσαýτεò τττν ΕlJ.ηνυòÞν ι},τηκoüτητα

την στεροýνται αμÝσωò και εφüσον πληροιιν ταò πρδδΦαξ-Τε'ω]οýπιι

συτγραφÝα, ο οτοßοò εrηχ§φεß με ντοκουμÝντα που αναλυτικþò εκθÝτει σεο βιβλßο του,

να αμφισβητÞσει τηγ Ýκ.ασr] του ολοκαυτþμòτοò, το οτοßο, ιστυρζεται üτι αφορÜ

ò, βε βÜση τα εrßσημα στοιJζεßη του Δεθνοýò q-

συμφÝροντοò ετικαλεßτα, α ¸η*s"q ΦL"5α9_ ]Ψ9t¸,* -ΨΨ;-@
ακριβò!"4, κÜθε περßταωση δεν αποδεικνι]εται üπ ο αrηραφÝαòJ,ν γν--_δdτι-τοr)'τα 

\<

,J
{6YoJι Ζιτα.

º"/
. <λ'(ε\ η |γ)

Ρßτ<

Ερυθφý Σταυροý και üχι 6,000_000 του το σι<ιινωτικü κßιºμα, για ?Φτουò

αφοý αναφÝροιται καθαρß σε τολιακÝò πΖωτθÞσεò και σε ζιστüρησ1 ωτορικιßτν

τεγονÜτΦν, κÜτΦ ατü την εrαρροÞ και ιττü το πρßσμα τηò κοσμοθεΦρßαò του

συηραφÝα.

25) Στη σý,, 60Ι: «Συνεπþò üΖωιοò εßναι Εβραßοò θα α,γαrßÜ τραγματικlοò ττΡ

Εl-λßδq εφ'üσον στο βÜθοò τηò ψυχÞò του ατοδýξει τογ ΕβραßσμÜν. Τοýτο συνÝβη

με τουò Ε}ληνζσντ€ò Ιουδοßουò, τουò οποßουò με ιτερισσüν μßσοò κατÝσφαξιν οι

ομüφυ?ωß τουò. Στο ερdττιlμα ριτορεß ειò Εβραfuò να θε.rρηθεß ¸λλην οπαιτþ

ευθÝΦò: üιL Διüτι η φυλεηκÞ κατ.τιΦιß δεν αλλÞζεξ με τη δωικητικÞ ηρÜξτν τηò

παροýò τηò εD,η}ακÞò τττεηκοüτητα9 που εßναι νομιτüν γεγονüò και üτι φυlετικü
χαι εOνολογικüν...Στο ερþτημιι ΥηÜρχουν Εβραßοτ ποο τγωνßσθησαν δυ την Ε}'}.Üδα:

ΦΦντþ: ΝαL ,,.Εδþ θεοριb χτÞσψον να φÝρτι το ιταριßδειγμτ τσυ Συνταγματßρχου

Μαρδο,ßαßου ΦριζÞ,-,», Στο απüσrßασμα αυτü φαßνεται ξεκÜθαρα üτι ο σιτγγραφÝò δεν

,τεριφρονεß ¾ενικþò τουò Εβραßουò rαι μüνον εκ τσυ λÜlου τηò φυlεπκÞò και εθνικÞò

κατα¾Oγρlò τουò, οφοý Þα,φει τη συμJΦριφορÜ και την αγωνιστιτüτητα του Φζ Üνο

Εβραßου Συνταγμαηßρßη, αδ.Ü τουò ΕβραΦσιΦνισαξò, το πολιτικü κßνημα τον οτοßων

θαορεß υπεýθυνο για τα ετκλÞματα πολßμου και στην Παλαιστßνη, στ,υλυτικξ

φωτογραφßεò τ(oν οτοßων εΦÝτα σòò σελ. 907 ετ. του βφλßου του και με τιζ οτοßεò

ατεικσνßζογται πρ€εò βßαò κατß ΠαΙαισηνßιον αιχιαλüτων. ¼σον δε αφορü την

ÜrωψÞ του üη η φυλεακÞ καταlσπ δεν αΙλßζα με τη διοικητικÞ πýξη τηò ταροýò
,ηò Ü.ληνßιòÞò υτηκοüτηταò του εßναι νομικü γεγονüò δεν σþωτÜ εfuβριοτικß και

τροσβλητιιο γεγονüò συτε εξεγεßρει σε τρÜξεò μßσουò και βßαò.
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ιü, Ση σελ 9υ:,: ßß,.,6ßον υνüσω τü;εμο ΝατÜ του ßρÜιß κρýπτογτßι οι

υ]ßοκτγηßαt 
'Φυ 

εßναι οι ΕβρßιοσιΦνισΕαß, οι σmßοι επß Ýτη ται Ýτη δο}ωφονοιßν το

ηρΦßκÜ, παιδý τηò ΠαλΦr.ß\ηò υτü την ανοχßlν τη1 διεΦαýò ßΦινιονßsò και του

εξηυτελισρÝτοο ΟΙ{Ε τοý Qrrüτονου ανθρΦποφ_Üºοτ ΑγÜνΣΣ Και, εδdτ εlcτωε!ται ο1

πολιτÞ<Ýò αrιüγειò του συπραφÝα τια Φν τütεμο του ΙσρΦÞλ κατÜ του ΙρÜκ και τηò

Παλαισ!ßνηò, τσν σποßο αποδßδει στσυò ΕβρÜlοσlΦνιοτξ,

27) Στη σεL 206 (πjψτo Φτü μß]ι φωτογραφßα ταýιιßν): «Μαò Ýδειξαν αυτÞν π1

φωτοτραφßα (τüτÞ Που; ΙΙοßοι Þσαν; κλπ, Üγνοσ,ο9 και μαò εß'Φ9 Εβραýπο¼?,α

ειò στραþηrεδον σογκεντρτßσεοτò. Δεττüι Τα βλÝπορεν τετρÜταχσ-_, ΠαραθÜτω

αJ.}ωý φοτιγραφßεò παιδýν τηò Πα}rτστßπΕ τα οτοß]α εδολρφüγησqν οι Εβραßοι», Και

εδζß) ο συπραφÝαò ε7ιlχÞρεß να τεκμηρþσει ιην ιlποψÞ τοο üτι στα οτρατß5πεδα

σ§γι.ε}τρd)σεωò δεν ßπÝφεραν οι Εβραßοι τεεΡι-σσÜòερο απü ταιιò ιßΑλουò αιχτd'þτουò

και üτι και αυτοß σε τερßοδο το7.εμου δολοφüνησαν παýý αò Παlαιοτßνηò,

28) Στη σεL 702: «...Οι Εβροßοι α,αιταýν να σεβτßμεθα τοιlò Gþπαρτòτουò

νεκροýò τον, Εγü τροσωπικιßò και τπαρκτοt γα Þταγ δυτß να τουò 6εβασθü; Δεν

Þρ κÜποιο }Üιο να τιμ05 τσυò Εβραßουò α!.ε},αντßαò πωρζο τα εγÜÞμοτÜ των,

ειαγεßον τΦν ,ΒλλÞγωγ κααß την Αρταýτητα, το ι,'εσαßσνα και τη ΝειιιτÝραν ατοlτlν,

ιßτστε μÜνο αισθÞματα ßßεριφρüνηüηò μσυ δημωφγεß ουτüò ο μισε),1τl1,ικüò ιιαι

μισüχττσεοò 1αüò-..», Και πßλι εδþ ο συτιραφÝßζ αναφÝρεται qτουò Εβρα{ουò πσυ

υΦθετοýν τιò ανΟελληνιτcεò και τιντιχρισ.ιαγικÝò δýαχÝò τοιν υρþν βιβλßων τουò ιωυ

ετισταμÝνßτò Þ(ει αναλýσα σε Ζιροτγοýμενεò σελßδεò.

?9) Στη σεL Ι 1?: «ΠτστÞ εφαρμσπ του 'Γα].μοýδ, Ο δýσημοò ισωρικüò Στ,

Τρχοýττηò οaγ <Ιστορßα Εμ.τΡικÞò Ετανασαßσεωò» (Ýκδ. <ΝÝd Σüνορα>, Αθ, ß993,

.üμ. Β', σελ. 168) 1ρÜφει: <ΑκüμΦ,τüΙf,,οß Ýναýοι Εβραßοι του ατολοτθοýσαν τον

τουρκιι«ü στρατü σαν εκοýσωι δÞμΦι διψd»,ταò για χJιστιονιχü αßμ-α, Ýσερναν τουò

χτωτιανοýò Ýξο απü ην τωλη, τοψ χρπαýσαν με ρüπαΧα στο κεφßjλι ταζ μüλζ

Ýπεφταν κÜτο, τουò Ýσφαζαν σαν πρüβ&τα>. ...ΑυτÜ τα φρικþÝα εγκλÞματα σιò τα

αrßοκρýπτουν αηü αΡ ε}QτÜßδευση. Διατß ανÝχεσθε την πλα<,.ογρÜφηστν τηò Ισ,τορ{αò

μαò; ΟιýÜωτε οι Εβραßοι κατεδßιιοαν το εμÜÞματιß τουò. αüτε θα παýσετε να εßσOε

θυματα τηò ΕβρατκÞò προπαlιßνδαò; Τι ιßß,Χ,ο θßfuτε να σαò κÜνουγ οι Εβραßοò δια να

ξυιινÞσετε, ετß τÝλουò. Το ταραμýθι του Αουσβιτò σαò σýτκιγεß και ι6μ οι σφαγαß

τþν ομοεθ!(δγ μαòlττ. Στο σηφßο αυτü ο α]πραφÝαξ θεωρþνταò üτι η ΕβρατκÞ

προπαγßνδα Ýχε,ι καταφÝρη ι¸ Φποτρýrε!σνται τα εßκ?ßÞματε των ΕβραΦσιΦιισßþý,

εκφριdει τιτν ιßτιοψÞ του üÞ τα sικß,ιßματα τΦγ Εβροßιον, που τεψηριομÝνα σναφÝρει
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με παρατομιßò του σπ]ν ισιυριυ και οιοý ιοιυριλυ Σ.rι. ß'ριΝυýπη, du dΔτ!επυ, üλω> λυι
το εγκλÞματα τΦγ Üλλιον λαιbν. να διδÜσκοιται Φò ιστορß.α οτην ετοιαßδετση των

,ταýτbγ.

30) Στη σÞ. 685 «Ο ΕΦνικοσοσιαλισμüò διεσýρθη και εδυσφημÞσθη σκοπßμΦò _,,,,, ,,,,.

εlri του τομÝοιò, 7Φυ ονομÜζεται <ανθρþlτινα δικαþματα> ται κατηγορÞθη το διο
σκοπßμι»ò, ωò υπþθυνοò ετκλημιßτΦν. Τα 6τρατüπ€δα συγκει.τριßσεοò <οι

φοýρνο>, το <σαποýνι> και τα βοσανισεÞρ!α τrηÞρξÜν και παραμÝναυν τα
προσφι.λÞ θÝματα, τα οποßα δεξιοτεχνικþò μÝρι και βλεκΦδþò εκμεταλλεýε.αι η
αγτιγαζισßικιÞ ,ροτα?Üνδα. ΔÞτοτεχ,ακþò ο1 Εβραßοι 7.αραγωγοß κινηματο¾ραφιξιbγ

κΦ τηλεοπτικþγ ταινιþγ ταρουσýζοlrν τον ογιòληματßα Ναζξ τσν μοχOηρü Γερμανü,
ενd) ταιποχ]rüνωò βλÝπετε β}l,κιßýειò ταινßαò Üπου φονεýογται οι Γερμανοß σ Ýνζ μετÜ
τον Ü}J,σν, κατÜ εκατοντÜδαò, κααß χιλυßδÜò Μüντμοò νικητÞò ο αντιστασιοιüò ÞρΦ9
ο κομμοDlισ.Þò αι}τÜρτηò, <οι κομιττßντοò τΦγ συμιιßßχον> και οýτω ταθ' εξÞò.
...λ{τορσýμε να διαΖηοτιßισωμε-ν, üτι αρκετοß ζουν Ýτο}.τεò οτÜγÜμα τον
στmναζισμüν.--Δý τηò ηλεορÜσειι)ò εισÞλθε o-.rΡ οικßαν μÜò ο α\τηναζισμüò. Εκ€ßγα
τα Ýργα, üπΦò το <ολοκαýτßrμα> σαò συγκιγþν και ετηυπωσýζεσθε, ατü τα δÞθετ

βασανισαÞριαο τα οτοßα δÞθεν υτÝστησαν τρο 60 και πλþγ ετþν οι Εβραßα" στον
κιιτlματσγρÜφο, ενþ την Φια ακρφþò þρα οι δοι οι Εβραßοι, στα κατεχüμενα εÜßφη
τον ΠσΙ,αισ.ινßων σκοτþνοιτν ,ΦþÜκιο (τρα,|ματιr«ß üμ του κινηματογρÜφου),

βασονζσυν, βομβαρδßζουν ΙΙαlαιστινιακÜ χQ)ρýι. κεταδαφζουν οικßαò, þ2ετò ¹
μÞ?.Θò τüσο συ!τüμωò ÝεχÜσατε üτι αι εýÞσεò τηò τηλεοριßσεωò Ýδειξαν τοιη
Εβραßουò στρατÞbταξ να σιτιßζουν με ιετραò τα κüκκαΧε Παλαιστιγßσν κρατουμÝιι/ον Þ
να θιß:πουν με <μπουλντüζαò> ζωι.òανþò ¶ραβαòj ΑυτÜ σοýβησαν ß.αι εξακολουθοß,ν
να γßνονται τþρζ σÞμερι στην Παlαιστßνη. ¼μωò οι Ýνοχοι Ýτοιων φρικαλÝτιτν
ερ.λημÜτων ιιιολοýν τα <ολοκαDτþμÜτσ> δτα να τουò λ!rηθοý¼). Στζ τερικσιξ αυτÝò
εßναι φανερü üη ο συηραφÝαò, ανεξαρτlτcοò του αν αμφισβψεß Þ üμ την Ýχταση του
ολοκαυτþματοò, ..ψρφ]rψgò_τγ Ü?τοψÞ του με πορατομπÝò σε ισεορικÝò lιτγÝò
σýμφωνα με τιò οi.@καν δταφορετικÝò κÜOε φορÜ εκδοχÝò του αρ |Θιιοý +
των θανατωθÝγτον Εβραßον, στο Β' ΤΙαγκüσμΦ ΙΙü?ιεμο, οι ατοßοι προσδωρßστηκαν

, αþ 6Ο.Oω.00Ο ÝΦò 350.00Ο (με στοιlεßα του ΔΕσνοýò Ερθροý Σταυροý, βλ 1382-
Ι383 του θ.ßδικου βιβλßου), αυτü Ζωυ θÝλει να α.ι,σημßνει εßνατ üτι παρüτι οι Εβρßοι
επlκαλοýι.ζαι üτι Þοαν θýματα του ιωλÝμσυ ται των Ναζß οι ýωι σÞμερο ειαrrρtποι.( -
τα δþ εγκλÞματα σεην Παλαισεßνη, τρÜ¾μα πσυ δ'εν αφßσ.αται τηò αλÞθειαò και η&-
εναφορÜ αυτþν δεν γßνεται με σκοπü εξυβρßσεωò (αι τροlÜÞσεΦò ,φÜξεων βßαò κατÜ

Φ
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του Ýβρý'ßκοý Λ{τυυ, εl( μüνου του /Φγου ßηò εΟιικιιò Lßτι φυßιετικÞß ωò ιι:ιταlΦ7Þò

αλλÜ με στοπü τηò ι.σßορικÞò τεκμÞρßßýσηò τωγ απüψεΦν του συτγραφÝÜ,

31) Σ,τη σελ 1Ι00 (ανοφερüμενοò σε φo)τσγραφßα 
,τηò σεL Ι098) {(Ατ'τÜ τα

παιδý εßτòι Εβραιüπαυλα στο στρατüτεδο ¶οοσβιτò ,2 (ΜπιρτενÜοι) φαßνοιται

*ο»ò.τþ *üßßΙΞεòηü*. δΞ,:ατοß-δþÜκτωρ τηò ΝομκÞξ Γκαστüν

πΞ6.-"Ýßαρχοò τηò Λεγεþνοò τηò ΤιμÞò, ,ßου ,ταρÝμεινε κρατοýμειΦò στο

Μτοýχενβαλντ ετß 1S μφαò, ανÜττηροò απü ταξ καßΦυτßαò ,γρÜφει σπlν εφημερßδα

<Λε ΦιγΦρþ> (3-5-Ι996) τα εξÞò ενδιαφÝφντα: <Τοýτσυ λεχθÝντοò θÝτΦ στουò

δημοσωγρÜφουò το ýÞζ Ýfßýτημα.: με ποτο δτκαßομα αρνοýνται στουò 7ιaλαΦýò

εξορßστουò ßο δπαßΦμ! να αμφισβψοýν ορισβÝνεò θÝσε!ζ που Ýχοτν αναlθεß σε

αξßbματα, Üβ σιü τουò Εβραßουò, εξορßστσ)ò αΧλß απü κÜ?ΦΦυò σιω\,1στÝò

ταÝτεò;...Αò γνωρßζοτν εrßσηò üτι 1],Βßρξαν σ,η Γα?ß{α περßΖτου 250,0Ο0 απε},αθÝντεò

ετ τΦν or.oi(Dν οι 25.000 Εβραßοι ΓÜηοL Ε7ιÝσφεψαν ,ΕρßηΦ 80-Ι00,000 εκ τΦγ

οτοΚον περtτοο Ι5.00Ο Εβραßοι... Γιατß λονþν να μλßμε μü,ο τια τη θυσßα τογ

Εβραßσν και να αποκρýrßτουμ.Ε τα μαρτυριο τον Ü¶ων εξορßαΦν; Και9η9Ιßß9lτν

δDαßΦμο στη μνÞμη». Και εδþ η πρüθεση τοι σιγραφÝα εßναι ια τεκμηρþσει ττlν

κÜrτοιωγ σισνιστω ηγετ<bν, με σκοπü τÞý αþδμιση Φτοζημιd)σεΦν α:tü το Γερμωτκü

κρÜτοò το_οψιßüΞλò παiffi ιτÝρΦÝΞß ιορÞτησε δισεκαταμμýρια μτßρκιον για το

σκοπü αυτü,'J=---r) 
Σ'.'-"ι σε1,. 1008: «.,,Εν πÜση πΕρτ,ετüσει μÝßß αþ ,ßοßJýß ο ΝτεγφÝλ

εrισνα}αμβÜνει τη διαπßßτrωση το! <In§titut ft, zeilge§chj,chte> ,ßο1) ýρftε1 στο

λ{üιαχο, συμφ,τßνωò προò την ο?τοßα καθ' üλη ττlν επ*ρßτεια του Γ- ΡÜßχ δε1' εγÝνετο

θανÜτωσιξ ΕβρgßΦν ειò θα}Üμουò αερßΦν, Στ}ßΦκριμÝνωò ο πρüεδροò τοιι

<Ινσητοýτου> δρ. ΜπροσÜ συνεπÝρανε κατηγορημοτικιßιò: <Keine Vagasung>!,

Δη}.αδÞ (αμμßα θ(ενÜτΦσιò με αÝρτα, ß\Χ,λωd.ε δυß τοτò θαλÜμουò αερßων Αμερικατ,οß

ζαθηπßοß 7rανÝπιο,τημßΦν (τ.} ßý?Φýτò) διετüΖßωσαν διαφονßα, ωò ιιροò την ýταρξßν

τον. Το ZYKLON Β Ζου τüσογ διεφÞρισαγ, Φò το αÝριογ με ßο οποßον

εθανατdινοντο οι Εβραßοò στουò ειδιτιοýò θαλÜμοοò οερßΦγ (ποο δÝν εßρΦησαν)

δεν Þτο ταρÜ Ýνα δηλητηρß(ßδεò αÝριον γ"ρÞσιρον, διÜ ταò απΦτοβþσειò τΦν

στρατοιιÝ§ον σιτγιιεντρþσÝΦò τα οηοßο το εß7ρν τρομηθετθεß δι'αυτüν και μüνον

τον 
'Jiyoy. 

¼ßΩ τα ιßrßα εßναι ταραμýθια τηò ,ροπα¾þδα9 Ο καθτιιητηò δε ΜÜρtιν

λ{τρüσζατ ατÝδαξεν π.χ. üτι στο σφατüπεδο ΝταχÜηυ, ιιλησßον του λ-{ονÜχου δεν
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ν?ΕÞρξαν ποÝ θαηßμοι αεριων ι<υιε 1Jιι>, l9-δ-j9bUI,, Σιυ οιlμεßυ υυτü ο

συγραφÝαò ταραθÝτει απüψsξ ιστορικd)γ τροσþτων πσυ αμφτσβητοþ την Ýτòαση του

ολοταυτþματοò προκειμÝνου να θεμÜþσει ιαι τη δικÞ του αμφτσβÞτηση.
' 3η Στη σελßδα 10Ι2: «Αr.οαελεß μüνιμον, τακτικßlτ, τον--Εβραßων να

αναφÝριιιιται στο ¶ουσβιτò και να απαιτσýν φορτικßßπατ(ι, ατü ττΡ ανθροπüτητα να μη

λησμονÞσει τα δÞθÞ/ €,γιÜÞματα των Ναζξ τατÜ τσν Εβραßον, Τα πραγμαηκÜ üμοτò

ετÜÞματα τΦν Εβραßων, τα οτοßα τþρα διαπρÜττουν καl οττνεχßζοιτν να διατερÜττουν οι

ΕβΡqωι qlÜηματßοζ εò βÜροò του Πα}αιστινιακοý λαοý και κ)ρßωò τΦν ταßδþν τηò

Παλαιστßτηò αυτÜ τα εγιÜÞματα τρÝτε η ανθραmüτηò να μη τα βλÝιιει και φοσικß να

μη ?,αμβÜνωνται μÝτρα, κατÜ των Εβραßων δολοφüνΦν σιωνΦτòbγ, Θαυτιιßσατε ßινιüν

τττν ΕβραßκÞ Ι,α},ικÞ. Η ΕβραßßαÞ πτωρατο)οlßα οτην περß,ττωσι του λιßυσβιτò

αηεδεßχθη εξ αρχÞò ψΦδÝοτατη. Σιτνοιττικþò παραθÝτο περß του αρýμοü των

0υμüτωγ του κατιß καιρσüò οι ßδωι οι Εβραßοι Þ ÝστΦ φýοεβραßοι Ýδωσαγ ααι

δημοσιüτητα και σεò αò κατýÞξετε αζα συμrτερÜσματÜ σα9l. Και παραθÝτπ σττ1

οτγÝχεια δýφορεò,στγÝò κατÜ α{ οτοßεò οι νεφοß τον Εβραßον προσδιορζο}ται ατü

9,000-000 το

ολοκαυßþμα του Ýδωσαν_

ττJν ενüτητα τον Εβριιßωτ- Ýνανη των ξÝνων και την οργÜνοσιÞ που κÜνουν ο-ζο κÜθε

α. Παρ' üλα αυτß δεν προχωρουν, ΑιτηθÝτωò εμεßò οι ¸λ.ληνε4 διακρινüμεθα ατü τη

διχüνοια μεταφ μαò και αþ την Ý}.λειψιν οργανþσεωò στο κßθε τξ 7.συ τιÜντστε

αντιμετωπζουμε ατοlιικþò κι üμ συΙΙοηκþò. Παρ' üλα αυτιß εμεßò τρσχΦρþμε. Διüτι

εμεßò εßμεθο ΕΔΛΕΝΕΣ δηλßδÞ ανστÝρα ßD!λÞ κι üμ Üθλιοι σημßται..,Αι υ:τÜγααι

διαδρομαß του ΕβραωσιωÞσμοý και,των συνοδουωριυν του δεν εßναι εýτολρν να

αποκαλυφθοýν»- Σκοπüò του σιτχγραφÝα εδþ εßναι η ετισÞμανση τηò κατÜ τη δικÞ του

Üτοlη, αλλß και Üπογτη τπθανüν και ιßλλων γενικþò περß τηò τ»ερομlò τοw Ε},λÞνων,,

(τροφανÜη λüγο τηò ελληνικÞò αρχαωτηταò), Ýναντι τηò φυλÞò των Εβραþν, λüγω του

Ββραιοσιω,νºüμþ και τιιw θρησκευτιχþν ,τεποιθÞσεþν τουò. τιοτ στηρζοιται στò

δοξασßÜò των Τýμοýδ, και üμ λüγοι τηò φυ}επκÞò και εθνικηò τουò καταγωτÞò μüνον.

3 5) Στη σελ. 48 Ι ; «¶}eο ταρωαγμα εßναι επßσηò η τερßrΕΦσιò τοο διασÞμου

πρþην παγκοσμßου προταθλητοý'στο σκÜκι ΙνΙýμJτυ Φßσερ, του οτοßου η μητÝρα εßναι

Εβραßτ και ο οποßοò €χη τοlfüò φορη προκαλÝσει με αντωημιτικÜ σχüλιÝ (ΝΕΑ
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που εσατε εΙtΙτ-τιογ αυν LiJpiιωV υ],ηθεýει Ο ανÞσημιτι6μüò üπιυò τογζΦ, μüνον

απαγορεýεπh, Ýαδο και αν λÞετε αλÞθειιν, Ο αναρΦσισμüò ωττυΦ,εζισμüò

αγη,γα»ισμüò, αντηφμανισμüò και üΙα τα τντß μωρεßτε νd τα ΧßÞρτε α«üò του

αντισημΕισμοý 7Φυ ßτr!αγορωεται ΙΙρσανηκþò flò επßδθξιν θαρρεÜÝοò

διαμιρωρßαò δη}üντσν τÜΧιν ται πÜλιν, Üτι εßrια ανττòηιßτηò κοταφρονþ τουò

Εβραßουò δÝ τ9Dò Ιßßοοò πσυ ξΦ αγαφÝρει και οοδÝνο φüβοýμßò ýßιοò δεν

φοβοýμαι τσυò εβραωσιΦ\Þο-ßιßò παυ 0εΦρο5 ττιινθρþπουò δολοφüνουò μτκρþγ

ιαýιdιν και τεγκοσμßσιò συνωμüταò». Τα με Ýνωνη γραφÞ παραπιßνω αΖωοεü,σματα

που ΕριÝχσνται επλεκτιý στο τòαττπορÞτÞρω, α7,οχομμÝνα αßü το}þυιü κεßμενο, στο

οποßο δ§Φματßονονται, αφοροýν τη διαμαρτιρßα τσυ συπρξφÝα τια τιò εjτ{ι}ορευσ'ειζ

Εου ιστ.ιbυν σχεηχιß με την εκδÞλοση αντιστιμττιχιj]ν απüψòων, ανεξαρτÞßο:ò ττlò

αλιθÝßαò Þ μη α1,}τcον και εκδηλßÞνει ττρ καταφρüνησÞ του σòουò Εβραßουò üτι ΧüιΦ

ηò φτ)ετικÞò ]<αι εθνικτΕ τουò καταl(γτÞò αλ.λ,ß }ηγιο üλων των αναλοα],Ü

αναφερομÝνων στο βιβλßο του, τολατßν mι ιστορικþν ταγονüτσν του αφοφýν qν

κqτÜ την Ü]τοψÞ τοο εβραωατιτνιστιtÞ σDνa)μοσßα και τα ερ,λÞματα του

εβραΦσιΦÞσμοý.

36) Στη σεL 59?: «Ο τ ΛεβινΕ που αναφÝρει ο κ, Τρýl,τηò

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤ¾Π¶ |4,12-1996) εßιοι Ýναò Εβραßοò τα,ΙμουδωιÞò, mυ ltÜηοΕι

εgγασßdι του μετεφρÜ§θησÜν ι<αι σττβ Ε)λτβικÞ. ¼τι βεβαΙοò εκεßνα τα ατοσπÜσματα,

που αναφÝρονται στουò Χρψτιανοοò ßτ,λ. Εν τοýτοιò τουò εξÝφσγÝ ßσωò ι,πßτηδεò η

υτεροχη του <Εβραßκοý αιθρdrαΡ! ποο ταταγβλJ.ετ ο κ. ΤρÜντηò, Εφßò

διερΦτ.ßμεθα ?roiou σνθρd)Εο1,; Διüτι Εβρπßοò (στο θβßσκειJμα) και Üνθροòποò Üναι

Ýντοιαι αντυρατιπαß δη?.αδÞ η μßα αποκΧΣß.ι την ßßlλην! ΚΦτÜ ,ην σ,αθεýν

τακτιτÞν τειν or Εβραßοι αιτοκρlrτ.ουν ττβ κατσγοlτJν των, ιωυ συνÞθωò τΦτßòετατ με

το θρÞσκΦμÜ πτυr.\Εßναι τροφανÝò üτι ο συffροφÝαζ σναφÝρε,üι στη αναλυθεßση

προιτ¾ουμÝνωò σω βιβλlο του τερυωπξ ατü τα ερÜ βßβλßα Ταλμοýδ, τα οποßα

αναμφτσβÞητα ιτερÝlοιτν μισαΠüδοξεò ιιαι ττ"πχτιστιωιτ<Ýò διδατ.Ýò τüγτρα σΕ κÜθε

Ýννοια αΦρΦτΦσμοý χαι Φò εκ τοýτοτ ειησημßßνει δßCατολOτημÝγα, üτι ο Εβραßοò που

υωθετεß αντÝ<, προφανþò στφεßται ανθρο}πισμοý.

37) Στη σελ. 2Ι 8 σε συνδ. με τη σελ 2Ι 7, αφαý παραθÝτει ι4να δημοσßευμο τηò

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΗΣ» τηò 2Ý9-2003 με τσν τßτ}ο «ΓενναιüτητÜ και βαρβαρüτητα»

στο οτοßο παρατ'Φετατ η διαμ*ρτυρßα 27 Ισραηλινþν πιλÜτΦν, οι οτοßοι χατÞγ,γειλαν

üτι εßναß,ταρÜνομεò ßαι αÞθεò οι ειιιχεφÞσεò στα ηα?αισπηαý εδÜφη",και üτι η

συνειιζüμενη ι(ατοιη τηζ Διºι!οßò Οιθηò ται rtk ΓÜζβò δταφ9εßρει τιιν ισρΦlλιηÞ

<_1 [
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κοινονßα, τεραιτÝρΦ ο συπραφÝαò εχθÝτει: «ΣυνσττιrΦτι σημεþνω τý εξ]ßò: Ιτιτ 2αν

Νοερβρßοι 1917 η Αγγλßα 6ιιοò γνορßζομεν, ÞÝδωσε πολιτιτÞν αναχοßνοσιν

(δÞλιοσιò Μπαλφοýρ) διÜ τηò οτοßαò ιδρýOη ΕβρωßκÞ εθι,υßÞ εστßα οτην

Παλαιστßνηι ¸τσι Þρμσε η Φ7ωικωποßησιò αιω τσοò Εβραßουò ειò την χþραν τηò

ΠαΧασεßνηò üπου δεν υτÞρχαν Εβραßοι,-.» και στη συγÝιεια ατησλ,222,223 σφþ

προττγουμÝνωò Ýlει παρΦθÝσει περισαω«ß βιαισòÞτιον του ενÞργησαν,οι ΙσραηλßτΕ

εν&ντßον τΦν Παλ,αισηνß"ο:ν, με,DαρατωμτÝò σε δημοσεýμ,ατα εφημερωΦν και

περιοδικιßπ τηò ημεδαπÞò και α]ýωδατÞò, συνεχßζει «",ΤÝτοιßιι πληρσφορßαι

εδημοσεýθησαν κατß χλιιßδαò τα τελειιταßα 3Ο ρüνια και η τακτικÞ Þοττþσεωò τον

Παλαισòιγßων συνεχßζεταr, üπωò αποδω<νüω στο ιταρüν βιβλßον, ακüμη και σÞμερογ,

υþ τα σαOÞ βλÝμματα τηò συνενülσυ δεθνοψ κοτνωνß-αò. Οι Εβραßοι },οιπüν

αμÝσΦò μετÜ τη δÞλιοσιν ΙΙηlτÜλφοOρ και μÝlρι τþρα σκοτιüνουν και με,ταχινοýν

Παr.ηισ.ινßουò,.. Η üλη τον εrχΙηματικÞ συμrτεριφορÜ δικαιολογεß ταò τριßιξειò

των Ναζß εναιτßον των και χÜτι περισαü,.ερον. Ταξ δτταυüνει..,»τ, ΕßνΦι φα!¸ρü απü

το οò ιßνο ατοòmÜσματα τοτ βφλßου üτι ο σκαþò του συγγραφÝα εßναι να επισηιυßνει

τηγ Ýκταση και τη βαρßιτητα τιον βιαωτÞτων του κριß,το!ò του ΙσραÞλ ενεντßογ των

θαl-αισπνßων και να τιζ συτφßνει με τò βιαýτητεò των Ναζß εναττßον τουò,

θεωρþνταò üη εßναι σχεδüν ισüτιμεò.

33) Στη σελ. 558: «.,,Ο αντιναζß <ιστορικüò> Ζ,αν Μαραμτßνò στο βιβλßο του:

<Η καθημερι\Þ ζωÞ στο Βερολßγο ττßν ε?ωτÞ του ΧßτλεΡ Θλλ Εκδ, Πα,ιαδÞμα, Αθ,

2004, σεL 84) μαò :τληροφορεß üτι κοαß την δýρκεια <τηò ýμαò των φυστÜΙλιον>

<36 (Εβραßοι) δολοφονοýιºΕΡ. Το BBc στο DVD Ζωυ εκυκλοφüρησε, υτü το,,/ τßτλργ

<Η ΑρΙα ΦυλÞ> και δýθεσε δωρειßν η αρημερßò <ΕΧευθεροτυπßρ μαò πληροφορεß üτι

οι δολοφοιηθÝντεò Εβφßοι χατÜ <τη ýχτα τοιν κρυστüÞfuýν> Þσαν 300!Ι Ο Νφ
Ανd)τατοò Δικασ.Þò Βüλτερ λ{τουχ διεξÞγαγ§ Ýρευνα δý τα επεισüδια τηò

<νýιταò τý)ν κρO6τιÜl'λιον> (αρχ. ¸ηραφον P.S. 3063/13-2-1939, Νυρ, Τ. )ΟΟßΙ,

σεL 29) καß þφεýε να δικßσει Ι74 μÝλη του Εθνικοσοσιαλωτικοý κüμμοτοò, τα οποßα

την Ι 1 
ry Νοεμβρßου Ι938 εßχι ο ΧÜýντριχ συλJιτßβα, δωτι Ýλαβαν μÝροò στα γεγονüτα,

ΑυτÜ βεβαßωò η ΕβραθκÞ τροτογÜνδα τα ατοκρýττει Απεναι,τßαò μιßλιστα

κατη¾ορσýν τα SS δυß τα Ýκτροπα, τα οταßα ΖροσΦτικþò ο,ερ€γχρßνΦ, Διüτι τι

θÝlrτε; Να ανÞΦνται οι fερμιινοß τη δολrφσνßτ των δντλωμοτþν τιον;». Και ε&ßι

σκοþò του σγτγραφÝα εßναι η εησÞμανση τηò ΗατÜ την ÜτοψÞ του, διαστρÝβλωσηò

τΦν γÝγονüτσν 7ωυ Ýλ{τβαν χþρα κατÜ τη <νιη6τα τΦγ κρυστÜlß!)ν1 ιπÝρ των Εβραßτον

και η ανευρεση εýtογηò αιτßαò τον εκcρüτον του ÝκÜναν οι Γερμανοß.
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j9) Σηι σεΔ_ lυ7) Νιτι 6ηιν ;ιΡυßιτουμενη ßσ7{: ( ΙΙ rjβρ(l'ßý εγý"1JκλοΞιτßüειυ

(ΕΝC.JυDΑΙCΑÝκδ.lεΡοοσοαÞμ1978,σελΒ?8;λ<GΕeòρ),γρÜφειÜηοßιριθμüò

τσν ΕβροßΦγ τÞν ?ταραμο\η του Β'ΠατκοσμßοD ηολÝμο! Þτο.J7η00, |25,000 
ο

Εβραßοò Ελιγý, 7?.00Ο η ΕβραßκÞ εßκDτλσ7ταßδΦα, Να_μ,η συ.òητησ!οι9 αυβγ την

διαφοριßν; Κ αν την συζητÞσωβεν εßμεOε αντισημßται; ¼σον αφορÜ στα ωματα 1ιου

αρονευθησαν στα στρατülτεδα üυ/τΦßρÜ}σετοò_ θο πρÝπει να σαò πΙηροφορÞσιý, üα η

Ελβετιχτι εqημερßò <Bemer Tag",,achΡ, (24 Αο¾οýστου 1945) επßσημον üρανον τοι,τ

Ε},βετικοý σοσιαλδημοτρατικοý κüμματοò εδημοσßειισε τροιτοσελΙδωò τÞν εωηΦν, üτι

στο §τρατüτεδσν σιγτκεντρþσεοò Ντατιßοσ εφοl,εßθηdαν ,ßερßπου Ι4,000,000

ÜνθρΦποι! νßε ημερησßαν θανÜτΦσιν Ι2,00¼ - 15,000 ανθρτbτον! Οι συνερßò

επιθεορÞσεò του Διεθνοýò Ερυθρþ Σταt)ροý ουδÝν εßδον", ,σχολιασμüò τßß τηγ

ταρÜτßθÝμενη ταρακÜτω φωτσγραφßα που δεßχνει δýο κοΡßτσ,ια Ýξω α,!ü το

¶οοσβττò:.., Τα συρρατοπλÞματα του Αουßβιτò εßγαι εκεß για ια θυρßζοτν σε

ολüκληρο τον κüσμο τη ναζιστυαÞ θηριτýδßα τηò περýδσυ 1939-Ι945) {<ΧþοÝ 5-

9-2Φ3)...Καλþò κÜνοιπ και διατηρσýν το στρατüηδδον ετξ καΙÞν κατÜστασιξ

διüτι συδεßò γγ{σρßζει τι ρποΡεß να 6υμβεß fiο β,Ýλλογ», Εßγαι φανερü üτι ο

σστßραφÝαò με παραπο;ιτÝò του σε εγτυκΚπαßδεεò κοι εφημερßδεò, σιολýζονταò τιò

διιιφορετικÝ4 τÜθε φορÜ εκδοχÝò ιερß του αμθμοý τσν θυμτßτον τοτν Εβραßων στα

αρατüτεδασογκεντρτßισεωò,εκφρÜζειτηδυστοστßÜτου'μετÞνπαραπÜτ'ωφρÜση,

στιδεικυ)οτταò το σαρκασμü του μεν, αλλÜ üχι σοβαρÜ και με πρüθεστ1 να εξεγεßρει σε

τριζεò βßαò κατÜ τcον Εβραßων Þ να τροσβιßßει αυτοýò μüνον λüγω τιlò εθι,ικÞò και

φυλjßτ!κÞò καταγΦιÞ_< τουò, αλλΔ με σκοπü να κα,αρρßψει τα ÜηιδφÞματα τΦν

αιτιναζιστ<ßτν,

40) Στη σÜ. lΙ96: Αγαφερüμενοò σηξ προτπσ!μενεò σελδεò με λεττομÝραα

σε παρατομτÝò σε διÜφορα Ýντυτß 7τερΦδικÜ ται κυρßτοò στη δημοσευθεßσα

χειρülραφη στιστολÞ του Γερμττνοý πολιτικοü ΧÜßνριχ λ{τρυνιγκ (]886,Ι961) lιου

διετÝ}εσε αρμιταγκελÜριοò τηò tερμανιαò κα,ι χαOηγητÞò στο ΠανσηστÞμιο ΧÜρβαιτε

τσν }ΓΙΑ, τροò τον Τσιßρτσλ σfÞ, οποßα τον πληροφοροýσε üη: «",<ατü τον

Οτòþβριο 1928 οι δýο μεγαλýτεροι χτημιτοδüται τοο Να_ζισ-ακοý κüμματοζ Þσαν οι

. 1ενικοß διευΦυνταß τΦ}, με,ßα.}"υτÝρων Γερμανικιßιν τραταζþν ται οι δßο τοοò Εβριßοι ο

δε εßò Þ αυτdν ι'lτο ηγÝι:ηò τοο <r.ο,νισμοý σ,η Γερμανßσν>», στη συνÝιεια εκθÝτει üτι

«...υτÜρχουν ατοδεßξειò üο οι Εβραßü1 ωδτγγοýντο εò εξορßαν κι üμ ειò θÜνατον,

ΑναμφισβητÞτΦò σχÝδιον των Ναζß Þτο η μετÜνÜστεDσιξ τιον Εβραßων και üμ η

θανÜτΦσßò των., -'Εχομεν λοτπüγ βεταφοβÜν 
,Ü]ßι θαγÜτΦσι9, ΙιΙα εßναι στοστιßγ γα
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μεταφÝρωντατ ÜγθρωΖοι βιιιßΦò; Αν οι Üνθρωπß)ι υυτοß πισ,εýυυν üτι προορι5(,ιται

εκ Θεοý ν(t κ!ριΦρμßσουν ειò ολßκληΡογ τον τüσρον και τα ¸θνº να εßναι

τπüδοιλοι ειξ αοτοýò, τüτε η μεταφορÜ των, κατÜ την τνþμιν μου δετ αρκεß",»,

Εδ/υ ο σιτηραφÝαò τροσταθεß να τεκμηριßοσει ττΡ ÜτοψÞ του üη ο σκοπüò τοιν-Ναζß,

ºαα τον εποrησμü και τη μεταφορÜ των Εβραßον εκτüò Ευρd)πηò τΦ)τßστηκε tÜ9τοια

σfιγμÞ με ßουò σκΦτοΕ των σωιιστd)ν ηγετ.ßν των Εβραßτον, του επßσηò επεδßΦκαν τη

μεταφορÜ των Εβροßιιν στην Παλαιστßνη και την ßδμ,ση τοτ, τýτοrlò τοα ΙσραÞλ

ΓΙεραιÝρο σýμφωνα με το κατηγορηΓÞριο φαßνεται üτι περιλαμβÜνοιται σ!ο

βφλßο του Κωνσταντßνου ηλþρη τα 7ßαρακÜτο α7ΦαΑßσματα" χΦρßξ üμΦò διαßτερη

τmρσιομτιÞ στò ακριβεßò σελßδεò και ιτεφιßjLαω που τιερÝlοιται αυτÜß «,"εr,ιβÜJ,λεαι

να λÜβομεν ετειγüν,τωò μÝτρα σιοτηρßαò τηò ΛευκÞò Φυλτlò του Ευραßπαßκοý

τολιτισμοý και προ ταιτüò τηò Ελfußδοò. ΣυγιτεκρψÝνοη και 6ζ 1ε!,ικüταταò γραμμÜò

τρÝτει: Να ατομαχρυνθοýν οι Εβραßοι αþ ττΡ Ευρßbπην την οτοßαν αρκετÜ

ετολειπþρησαν. Οι εβραωσιιιινισταß να μεταβοýν στην γην των ΠατÝρων τωγ þστε η

Ειρωπιτκτ1 ΤΙΕιροò να αωl,λα,γεß ατü αττοýò». ,-, «θα δηλüσΦ με ετλιχρßνειο κατ

αλ}ωý üτι εÜν οι Γερμανοß εθανÜτΦνσγ τουò εβραωσιοιιστιßò εγιb -τòαι τιιστεýω δεν

εßμαι μüνοò- δαι επρüκειτο να λυτηθþ. Οι εβραιοσιι»νιστεß εßναι εγκληματßαι του

τροετοιμιζουν τον θÜýοτüν μαò. Ττγν εξαφfu,ισιν τηò ΛευκÞò Φ}λÞò την οτοßαν τüσον

μισοýν, με φθüνον συμΖηεσθÝντα στο υτοσυνεßδητον των, σd αιþναò, Το Ýνστικτον

αυτοσυνòηρÞσεΦò τηò ΦυλÞò μαò δειηýει τον δρüμον ,ου ποΙÝμου, κατÜ του

εβραιοσωνωμοü μÝχτη εσχÜτων». ,.. «Οι Εβραßοι δεν ε?Ýτυχαν να κυριαρχÞσοιτν

στην ΕορþΖην... ΠÜντοò ε&ιμωýρπσσν 
'τα}ºοý 

σετJν Εßρþ"ην το φυλετικüν

τρüβλημα το οτοßο οξ}νο!ν με την βοÞθειογ τΦν τωλιτικÜγτηδων, τηΧgιαρουσLαστþν,

«καθηατþν», δημοσlογρÜφΦν ιòαι λοιτdιν βθστd),ν Þ ηνιbστον τρακτüρων τουò,

ΤελικCýò το μüνον του θα ετιτυχουν €ßναι να φεθßτσουν τοº]ò Ευρωταßο,υò και να

τροκαλÝσουν την α}τßδρασÞ ßΦν. Ενθυμηθεßτε με. ΑυτÞν την φορÜν δεν θα ευρεθοýν

καλοß Γερμανοß Ναζß του θα μοφýουν τουò Εβραßουò δια να τουò σΕλουγ στην

Ιýαδα¾Φσýρη, α»' lπ,τüται τηò ΛευκÞò ΑΖοκαλýψεωò, ºbυò φαντÜζομηι να

κιλπÜζουν με γυμνÜ ξßφη, 
'ιαßνω στα σταμÜ Üτια του θαýτου»,,, «Ετανεýημυßνωò

Οα τονß6ω ιüτι δεν εΖητßθεμαι εναγτßον τιον Εβραßον οò ατüμων, Φò Jαοü, Φò

φυλιÞò, ιοò ¸θνοιιò, α}λ' εναν-τßον αlò θρησκεßαò τον, επειδÞ αττÞ διδÜσΕει üτι οι

Εβραßοι συνεφþνησαν με το Θεü τοοò (ΙqωβÜ) αυτοß να τον λοτρεýουν κι ετεßνοò

να τουò εξασφαλßσει την ταγκüσμων τòυριαριßαν και ü',α τα ¸θνη του κüσμοητ νο

υηοταγþν στο1)ò Εβραßουò και να εßναι δοý?d, αοrþν». ... ιΔεν 1νορßζω οýτε Ýναν
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Εβραßο που νý μ]ι Σιστεýει στο εòωφρgνιΝο üτι ýι t]βραιοι εßιτιι υ ε}ß/€ιτüò ,ιωò roυ

θÝοý, ο ο?ιοßβò ανÝλαβε την !πο/ρÝωση μΞ σl}μφονßα μαζß τουò να τοιξ καταστÞσε1

κυρßαρχουò εφ' üλτον τιον Εθνþν», ,,. «Τα τÝκψα ßου <εÝεΕοý 7,αοý> δεν

κατüρθΦσýν ακüμη να αρτÜξουν τα ογαθÜ τον Εθνþν, οýτε ετÝτυχαν ι,α κυριαρχÞσοιν

στον κüσμον- Στο μÝtr-lrν ουδεßò μ,οφßβι τι θα συμβεß, ΞÝροβsν üμωò τι συνÝβη σ,ο ,

,ταρÜθüν, ü?του εßδαμε τον <εκλαòτüν λαüν> να τρÝμει προ τηò νlαýρηò Στοß.ιßò τΦν

ξ-Εò με πβ αρρρÜ νεκροκεφαλÞ στο τηλßκιον. Εδαμε τον <ε<Ιεκτü λαü> τειθÞντον,

σττr,ηλüν, φοβισμÝνον να εργÜζεται στην ΓερμανικÞ Βιομηχανßα απü ττβ ο7τοßαν ζητεß

τd)ρα αr.οζημιο5σειò ιòαι ταò οrßοßαò ορθτßη θι λÜβει üΖιτοò οι δοýΧ,οι, του δικαωýιται

κÜτοιαò αμοιβÞò δια την εργιισßσν τΦν, αλλÜ το χρÞμÜ δξν ξε7αÝνÞ τον 1ΕtταετÞ

εγιÜ.οβισμüν τοι <σd"εχ-òοý λαοý> στα Γερμσνιι«ß στρατüßτεδα συγκεντρlοσεΦò üπου

Ζιd.\οß δτστ»χεßò α]τþλεσαν ττΡ ζßDÞν των, ,τερισσüτεροι υΖßφεραν και üλοι το:ν

εταταινþθησαν μÞριò πλÞροηò *αrτελισμοý των, δýη οι Γερμανοß δεν εσεβþOησαν

ταò Ζερß <ατ}εκτοý λαοý>, διαβεβαüσ€ιò τηò Π. ΔιαθÞκº}ò και των Τα}.μοýδ-.. », Και

απü τα ωò Üνω αποσπÜσματα üμοτò, εφüσον αυτιß ,ΦρÝχο,,"ται στο ετòδικο βιβλßο που

αrταρτßζετßι ατü 1,400 σελßδεò κιι δεν εßναι εüκολο να εντοτlσθουγ με ακρßβεÞ, ιΦρßò

ειδικüτερο τροσδιορισμü, δεν προκýrπΣι σκοþò εξυβρßσεωò τΦν Εβραßον, Χüγω μüνον

η]ò φýλετικÞò κýι εθνι1òÞò τουò κατßτΦτÞò α?λß τηò ασκÞσεοò α¼στηρÞò και

καυσßτÞò ßσΦò κριτικÞò τια το κρÜτοò του ΙσραÞλ και τοιò σιΦ!ιστß Εβραßουò, ττον

στοßων, Φ ,τολιτικü κßγημα αποδοκηrßζει ο συπραφÝαò κÞ θεΦρεß Θrικßνδυνο για την

ανθρΦτüτητα, 1ÝιΦ και τΦν θρησκ§οτικlýν διδαßþν του Ταλμοýδ, τα σποßα κρßνα üτι<\
υωθετοýν οι ΕβραιοσιονιστÝò.

¼λεò οß παρατÜνΦ αναφορζ του òιßμαχο! βιβ},ßου τεκμÞριþνονται σε ιστορικÝò

τηlεò τηò σιτμ<εκριμ,Ý,νηò περýδου - üσων μιüρεσε να σlrγκεuτρßbσει ο τρdjτοò

κατηγοροýμενοò, (βιβλßα Üλ_}ιDν ισεορι«ßrν .. επlσεημüνΦν, αΧ,Ιß και μη εýυ<dτν,

κρατικÜ και ιδιοτιý αρχεßò 1ραJιτÝò και τροφορικÝò μαρτ]ρßεò, δημüσÞξ δηtjτσεßξ

και οπüψεη ιστορικþν προσιßπων κλτ, ,.συtfuττομÝρεια αγgφÝρει σ.ο βιβλßο τουJ,

ταταβÜΙ,,},ονταò την αταιτοýμενη, ,για ειτωτÞμονα ιιrτορικü, εmμÝλεια, δεδομÝνου

μßλισßα üτι ο επτστÞμοναò τ ιστορικüò εßναι €λεrlθεροò να αξιο}ΔγÞσει θετικÜ Þ

αριηηκß τιζ ι<τωρικεò πταξ κα να πΡοφßνòι Þ υποβαθμßσει αυτξ που θεωρεß

σ\πßστοιτο Φò τεισ¼κüτερεò Þ οΦüπιßτεò τιατß σε διαφοραπκÞ περ{πτωση θα

υτüκεινταν σε ιτÝρμεlρο πòρΦρισμü, στο βασικü ιdυò πνρÞνα, οι ελευOòρωò τηò

ε,ησττιμονικτßò Ýρξυν-αò και ,ηò Ýκφρασηò και δυßδοσηò ßνcOμηò ωý επσαßμο\ηα

ωτοριχοý, αλ.?,Ü ται το δßκαßτομα Ζτληροφüρηοτlò του κοινοý για τα ιστορικÜ γεγονüτα,
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Εζ Üßλ,ιυυ και (,)ι τρο(ΙναφερυÝντζ ιιßρτυρζ ιßßτηγι)ριßò üι;ν gτιιιιλιτüντυι υýτε

τροσκομßφυν πΡüσθÝτεò ,εηγÝò με περ,ισσüτερο Þ λιlüτερο θετιτÞ Ü7τοψη για. τη

wησιüτητα και αξωrηστßα των ιιηγþν του ιΦτηγορουμÝνου. Ε,τομÝνωò δεν συ}τρÝχει

κατÜ την κρßση μου το στοιχεω τηò υ?ιαßτυò βÜναυσηò και κακüβσυληò εξýβρισηò _,

ομÜδαò ατüμΦν, μüνσν λüγιο τηò φυλεπκÞò και εθνυαßò τοlξ κατηωγÞò, που ßπαιτεßται

κατ' Üρθρ. l παρ. I, 2 ν- 927lΙ9?9. για τη θεμελßωση του αδικÞματοò αυτοý, καθþò η

εκ μÝρουò τüυ πρþτου ιατηγορσýμενου κριτικÞ ßηò πολιτικÞò του κρÜτουò του ΙσραÞλ

και του Εβραωσκυνισπòοý τιιÞματοò, εßναι μεν οξεßα. βρßσκεται üμωò εντξ των

πßιισßιον τηò συ}ηθουò σε πρüμοια βιβλßιò κρτικÞò των ιτποριτdτν τροσιßτπων και

γειογüτον και των ,Φλιτικþν εν γÝνει, συοτημιßτιιw, δεν Ýχει χυδαßο υτερτεχüμενο οýτε

διαφαßνεται d ιßlλου, ιßυω κΙ\ητρο *ωτÝρßκευσηò τιον αýψεων του τρdττου

καòηγορουμÝνου. τÝρα αrω η θÝληση του να εmσημÜνει τò -κατÜ τη γνþμη του-

ευθýνζ τσι, πολιτικοtστορικοý κινÞματοò του Εβραιοσιωνισμοý, για την þιη του

Εβραßκοý λεοý κα1 τηò ανθρΦr.üτηταò 1ενικÜ, κÜτι üμιοò θεμιτü και ατοδεκτü στα

τ}-αßσιq τηò ε,ηστημοιακÞò ιστορικÞò Ýρειτναò και τηò ελαΟερßαò Ρd)μηò Σε κÜθε

,τερßπτωση δεν συντρξει ο κατ' ανÜλστη εφαρμογÞ του ÜρΘ.36º πορ.2 α' Π.Κ,,

€ιδικüò σκοπüò φβρ-ηò καθιßò ο τρþτοò κατηγοροßμενοò τροÝβη σΓÞν jταρÜθεση

τΦγ παρατÜνω γδγονüτΦν ιcαι κρiσεΦν βα τουò Εβραιοσιωι,ºσ.Ýò Εβραßοlrò, και κυρßωò

για üσουò απü αυτοýò υιοθετοýν τιò αναμφισβÞτητα μισαλlηδοξεò και αντιχτιστιαττκη

διδαχξ των Ταλμοýδ, kaat το μÝτρο του Þτα,ý ανòικειμεγιι§ß αναγκαßο }ºα να αποδüσει

με ακρßβαα το περ§χüμενο των σκÝψεþν του και με ο-κοπü, üμ να προσβιßßυει την

τιμÞ και υπüληψη του Εβρdßκοý ¸θνουò εκ μüνου του λüγου τηò φυΧετικÞò και

εΦνικÞò ταταγοτγÞò ßου, οýτε γÜ εξεγεφει σε πρýξειò μßσοιη και βßαò τατÜ των

Εβραßτον, 1ενικτßη, λσγο τηò qυλεηκÞò και εθνικÞò τουò καταlογÞò αλλß να δþσει τη

δικÞ του ερμτβεßΦ - μÝσα σεα ,.1,αßσια τηò ελευθερßαò ε7πστÞFηò χαι γνþμηò - τον

γεγονüτων τηò ιστοριýò τεριüδου, που περι-ιρÜφÞ. Συνστþò δεν υφßσταται Üδτκοò

χαρακτÞρζ τηò,.ροκÞμÝνηò συμιεριφοριßò του πρþτο,υ καττ ορουμÝνου στα ýrßα'α
τηò ατλÞò δυοφÞμησηò και τηò εφβρισηò και κατ' ακολουθßαν δεν συντρÝχει το

στοτχεßο τηò παρßνομηò τροσβολÞò ομιßδαò ατüμων και δη των Εβραßωý γεντττßò, Ιωγω

μüνσν τηò φυ}ετικÞò και εOνικÞò κατΕγστÞò αυτþν, αφοý οι Φò Üγω αναφορÝò Ýτιναν

αý τογ πpd)τo καßηγοροýμενο, κατß την ενÜσκηση των δικαιωμÜτων τοι, rεpi
σηττεημονιτÞò Ýρευναò, Ýιαρρασηò και διÜδοσò τσν στοχασι{ßιν το¼ και τροò
διαφυλαξη του δικιτιολσγημÝνου ενδιιφÝροι.ιοò του κοινοý για πληροφüρηση yur τιι
ιστοριτοß τεγσνüτα και πολτικÜ συσΓÞματα που τεριγρÜφεq η τροστασßα των οr!οßων
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στην λΡινο}Εßη ßερýττ(ρση υΓýρισιýgι ßγαττι τυν d$ιιΙþιιιτιý,5 ιων Εβρýßωγ ßιιι Ρη

τρüσβüλÞ τηò φυλÞò το¼ ¸θνουò κdι τηò θρησκεßαò τσιò μπÜ Üο σιÜθμιση τ(ýν εγ

}€γΦ dυ/τρουομÝνων δικαιομÜτοτν, σýμφσια με üσα αναφÝρΟηκαν και στην αρχÞ tòq,

λr",,ιa* gυτüδ. ¶».Φσ,ε Ýηγε ατü τον ßρüτο καττγοροýμενο Ýρευνα,

ß r-«υοr*, παρÜOεση και αξολüγηση διαθÝσιμιον ιστορικþν ττlγιßw, αφοý ληΦθεß

ßλ - φο*ομωa üτ1 σΕτΡ l!αρα,εüνο διαδýßασßα ενιγ,ιÜρτει και το 1ι,ΦτΦ-ιμε!'ικü

*οür, *υr" συπραφÝα ωò προò τη θεπκÞ Þ αργητικÞ αξωλüΤηση κßÝε τηγηζ, Εξ

dΟ}ου μεταξý τΦγ ?τεριγραφομÝνων Ε,ιü τσν τpij)ω ,òατη,γορ¼ýμενο γετονüτΦν, που

αφοροýν το πολιτικοßαßοριχü Εβραοσιτονιστιý κßνημα κιι του ανπιòεψÝ,ντý Ýρωναò

τοτ συπρÜμματοò Þτοι τηò ιστορικÞò τεριüδου τηò ΓφρΕι'ικÞò κατοχÞò στην_ Ε:ºþ"η

και τοý δισιμòßν που υπÝστησαν οι διιßφοροι λαοß μεταξý των οταßων και ο tr,α6ζ τσν

Εβραßισν καθþò και του ρü?,συ Ζιοο Ý/,αφ το Εβραοστσνιιχικü κΙττιμο στιò εξελßξειξ

τÞò ανθρΦπßτηταò" !τÜρχÞ Üιιεση συνÜφÞο και η θ< μÝρο!ò αυτοý κριοκÞ ατοßßμτρη

"Þò 
mι*κÞò τσυ φÜτουò του ΙσραÞλ με βιßση ται τò θρηστ<ειιτικÝò τε'οýÞσειζ τσ,

λ σ, οr«rò αυ"η αrΕηχρýνται στα βιβλßα των Ταλμοýδ και τηò tεριßò Βßβλου, Þταν

α.lιαραßητη και σκüΖηβη για την ιατßινüηση τßýν,γεγσνüτων τηò ερευνþμενηò ιστορικÞò

τεριüδοο, δεδομÝνου üτι το fiγημα ται οι στüτοι τΦγ σlΦÞστþν τ/ετþν τow Εβραßιον

γιÜ την ωρυση ωι κρÜτουò του ΙσραÞλ bi¼ εδÜφη τηò ΓΙα'ßηση:ιτηò Þτ'ιν χαι εßγαι

1Ýχτι σÞμερα ιιταρκτü και Ýlα σε κÜθε τερß7ατοση ετ,ταχθεß σττΡ 1σεορßα, ¶λλ§στΕ η

αrωτιιηση αοτÞ εßναι αναπüφεÞΦο να γßιεßατ μÝσs Φ,τü το τρßσμα το¼ σιηη€κριμÝνο1'

κÜθεφορÜισεορικοý,καθdξητερωοòτηòΓφμανικÞòΙ«ßταρòοΧJνιßκαιτο
σιωιιστικü κßγημα, λσγΦ του üτι οß σοßειιεεò τουò φθωουν ÝΦò τßγ πρüσφατη

πολπιχÞ και κοινΦι,ικÞ ζωÞ τηò Χ(οραξ, εßνΦ ετtλαγο να αξ,οlαγεßται διαφαρετικÜ αþ

κßθε ιστορκü, ανÜλσγα με τη πολιτικÝò ιε,mτθÞσεη και ττlν κοσμοθεΦρßα του, Ε'tßσηò

οι οò Üνο αναφορÝò τοι ενδßκσυ βφλßσυ δεν εßνοι ΕροσβλτττικÝò γι.e τουò Εβραßουò,

λüγο μüνον τηò φυ)ετικÞò και εθντκÞò "*ò ",E'f*yft, 
δεδομÝνου üτι g Jºω

προσβλτγπκοß χαρακτηρ,Ει9ß » ιρη",μο"",þ,* *0 * -ιτOοφεο 
α-

üτωò τροαναφÝρθη§ ταυò Εβραιουò, ß»ß τοl,ò ΕβραιοσκDνισ,Ýò οι ο,ωßοι δεν

ι

.**;Ξθν"ò 
"1rÜ 

πο}-ιτικü, ιο-τορικü κßημα του τριßταιιò τον ΙσραÞλ

ΕωμÝνιυò αφου δεν αποδεßχ3ηκε üτι ο φιbτοò καττποροýμενοò 6ßτε πρüθεση γα

τροσβιßλει τη φυlεητÞ l<ar εθνιτÞ κατα,lταγÞ των Εβραßογ, þτε να τροχαλÝσει

διΦòρßσειξ, μßσοò και βßα κατÜ των Εβραßοιν 1ενικτßτò και εκ ιýνου του λüτ!ου ττιò

φυßετυσιò και ΦνικÞò τουò ιΦταlOγβßò, φÝ,τει να κηριχθεß αθdιοò 1'ια τιò πρÜξεtζ ?Φυ

καßταορεΙται,
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