ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ της ΕΣΗΕΑ για το ΡΟΛΟ των ΜΜΕ στην ΕΞΑΡΣΗ του ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΣΜΟΥ

Στις 14 & 15 Μαρτίου 2014, το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ διοργάνωσε ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
με θέμα:
«Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και των
δημοσιογράφων για την έξαρση του νεοναζισμού, του φασισμού και του ρατσισμού
στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο»
, με τη
συμμετοχή του προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων Τζιμ Μπουμέλα και
γνωστών εκπροσώπων των ΜΜΕ.
Μεταξύ των εισηγητών στις 14.3.2014 ήταν και ο δημοσιογράφος και γενικός γραμματέας
του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ,
ο οποίος έκανε εισήγηση με θέμα
«Η λήθη του Ολοκαυτώματος, η παραποίηση της ιστορίας, η ξενοφοβία και ο
αντισημιτισμός είναι οι πύλες εισόδου του Νεοναζισμού στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη»
.
Στις 14.3.2014 στη Διημέριδα συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος, ο ταμίας και ο αναπληρωτής
γενικός γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ.κ. Βενιαμίν
Αλμπάλας, Δανιήλ Μπεναρδούτ και Μαρσέλ Σολομών.
Διημερίδα της ΕΣΗΕΑ για τον ρόλο των ΜΜΕ στην έξαρση του
νεοναζισμού, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 14.3.2014
:
Ο ρόλος των Μέσων
Ενημέρωσης και των δημοσιογράφων στην έξαρση του νεοναζισμού, του φασισμού και του
ρατσισμού στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο διερευνήθηκε στην διημερίδα που συνεχίζει
τις εργασίες της και διοργανώνεται από την ΕΣΗΕΑ.
«Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 που μελετούσαμε τα φαινόμενα ρατσισμού στα
σχολεία στην Ελλάδα, καταλάβαμε ότι δεν ήταν τα παιδιά που είχαν πρόβλημα με το ξένο,
αλλά οι γονείς τους», τόνισε ο πρόεδρος στο
Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ Παύλος Χαραμής
. Αναφερόμενος σε επιστημονικές μελέτες των τελευταίων ετών σχετικά με τον ρατσισμό
και την εκπαίδευση των ΜΜΕ στα σχολεία, με στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων,
ο κ. Χαραμής είπε πως «η σχολική κοινότητα είναι ευαίσθητος δέκτης των κρουσμάτων
ξενοφοβίας και ρατσισμού».

«Την αποκάλυψη των παρακρατικών, πραγματικών δολοφόνων του Γρηγόρη Λαμπράκη την
κάνανε τρεις δημοσιογράφοι», τόνισε ο
συγγραφέας
Βασίλης Βασιλικός
υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας ανθρώπων του πνευματικού κόσμου και των
δημοσιογράφων στην προειδοποίηση αντίστοιχων φαινομένων, ενώ σχολίασε την
«εγκληματική συμπεριφορά των Μέσων Ενημέρωσης και ιδιαίτερα της τηλεόρασης που
παρουσιάζει το κάθε παράπτωμα ως πράξη ενός ξένου. Και αν είναι Έλληνας ο εγκληματίας
δεν τους ενδιαφέρει».
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Τις βαθιές ευρωπαϊκές ρίζες που εμφανίζει ο νεοναζισμός και σε πλούσιες χώρες, με
συγκροτημένο και ανεπτυγμένο εκπαιδευτικό σύστημα, τόνισε ο
Νίκος Λέανδρος, πρόεδρος τμήματος ΜΜΕ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
, σημειώνοντας την ιδιότητα που έχουν «τα νεοναζιστικά μορφώματα να αλλάζουν στην
πορεία το πρόσωπό τους». «Βιώνουμε και εμείς μια μετεξέλιξη της Χρυσής Αυγής που
προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να αλλάξει το πρόσωπό της. Έχει το εθνικιστικό και
φασιστικό κίνημα αυτή την ικανότητα να μετεξελίσσεται και να παρουσιάζει την εικόνα μιας
κάποιας σοβαρότητας. Και τότε γίνεται επικίνδυνο», είπε ο κ. Λέανδρος.
Την εκμετάλλευση των κρίσεων της κοινωνίας για χάρη ενός μιντιακού συστήματος
σημείωσε η
Σοφία Καϊτατζή - Γουίτλοκ, καθηγήτρια στο ΑΠΘ.
«Παιδεία έχουμε. Αυτό που χρειάζεται να αλλάξει είναι αυτό το φρικαλέο σύστημα των
Μέσων Ενημέρωσης», τόνισε η κα Καϊτατζή - Γουίτλοκ, υπογραμμίζοντας τον συνεχή εθισμό
της κοινωνίας στην αγριότητα και στην αυτοδικία εναντίον των αδυνάτων. «Η
παρακαταθήκη αυτής της τηλεπάθειας οδήγησε στον φασισμό που οι ίδιοι που την
εξέθρεψαν τώρα την καταδικάζουν. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε την παιδεία μας να
δέχεται αυτό το μιντιακό σύστημα».
«Το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας μας είναι ο εκφασισμός της κοινωνίας» τόνισε η
Αφροδίτη Αλ Σάλεχ , μέλος ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ
. «Τα παιδιά δεν ξέρουν τι εστί ολοκαύτωμα, δεν ξέρουν τι εστί Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος. Και
όταν κάποιο από τα παιδιά αυτά βγήκε να εξηγήσει γιατί χαιρέτισε ναζιστικά και
παραδέχτηκε ότι δεν του τα μάθανε στο σχολείο, δεν το πιστεύαμε. Όμως μας άνοιξε τα
μάτια», σημείωσε.
«Η λήθη του ολοκαυτώματος και η άρνηση της ιστορίας είναι οι πύλες εισόδου του
νεοναζισμού στην Ευρώπη» είπε από την μεριά του ο
Βίκτωρ Ισαάκ Ελιεζέρ, Γενικός Γραμματέας από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο
. Ο κος Ελιεζέρ σημείωσε πως όταν «νομιμοποιείται η βία του λόγου σε μια κοινωνία χωρίς
αυτή να αντιδρά τότε γεννώνται τάσεις ρατσιστικές βίας», κατηγορώντας παράλληλα τα
Μέσα Ενημέρωσης για ανοχή σε μια υποκουλτούρα μίσους.
Ο
Σταμάτης Πουλακιδάκος, διδάκτωρ του τμήματος Τμήμα Επικοινωνίας και ΜME του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των ΜΜΕ
, τόνισε από την μεριά του πως «τα κυρίαρχα μέσα λειτουργούν μέσα σε ένα συντηρητικό
πλαίσιο και τείνουν να προάγουν ρατσιστικές προκαταλήψεις και αρνητικά στερεότυπα
αναφορικά με τις εθνοτικές μειονότητες και αναπαράγοντας τα κλισέ πολιτικών ελίτ»,
δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Ποτέ δεν θα μας κάνουν τα παραδοσιακά μέσα να
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καταλάβουμε τι περνά ένας μετανάστης».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ
- ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 14.3.2014
- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 17.3.2014
** Δείτε εδώ σχετικό
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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