ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΚΙΤΣΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΣΥΝ

Στις 4.7.2018 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών σκίτσο του Κώστα
Γρηγοριάδη
που συνιστά ευτελισμό του
Ολοκαύτωματος. Ακολουθούν σχόλια της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και του
δημοσιογράφου Βίκτωρα Ισ. Ελιέζερ.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: Πολλές φορές έχουμε απευθυνθεί προς
σκιτσογράφους, ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε θέμα να αντλεί δύναμη από εικόνες που έχουν
μοναδική αξία στην ιστορία, πόσω μάλλον όταν τέτοιες εικόνες έχουν συνδεθεί με τραγικά
γεγονότα. Επομένως δεν μας προκαλεί έκπληξη η δημιουργική φτώχεια της ΕΦΣΥΝ, μας
προκαλεί όμως θυμό ότι για ακόμα μια φορά η ιστορία προσβάλλεται. Και μαζί της, αγαπητή
ΕΦΣΥΝ, προσβάλλονται άνθρωποι που ζουν ακόμα ανάμεσά μας και που η πύλη του
Άουσβιτς ήταν η δική τους προσωπική κόλαση σε καθημερινή βάση. Ντροπή επιτέλους,
σεβαστείτε τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους.

Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών

με 10 μέλη της εν ζωή που περνούσαν καθημερινά την πύλη του Άουσβιτς.

ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ: Στις 4 Μαΐου 2018, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο
Ελλάδος είχε εκδώσει ανακοίνωση για τη σχετικοποίηση του Ολοκαυτώματος
με αφορμή σκίτσα που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα των Συντακτών. Σήμερα η ίδια
εφημερίδα φιλοξένησε άλλο σκίτσο που υποβαθμίζει το Άουσβιτς στο επίπεδο τρέχουσας
πολιτικής αντιπαράθεσης.

Λοιπόν για να τελειώνει αυτό το παραμύθι: Η σαφής θέση της εφημερίδας κατά του
αντισημιτισμού δεν την απαλλάσσει των ηθικών ευθυνών της όταν φιλοξενεί άθλια σκίτσα
που ευτελίζουν το Ολοκαύτωμα.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΑΦΟΡΜΗ ΝΕΑ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

Η εξίσωση των ναζιστικών πρακτικών με την πολιτική του Ισραήλ είναι αντισημιτισμός.
Ο ευτελισμός και η σχετικοποίηση του Ολοκαυτώματος, της μεθοδευμένης γενοκτονίας 6
εκατομμυρίων εβραίων για μόνον τον λόγο της θρησκείας τους,
είναι
αντισημιτισμός
.

Πρόκειται για τη χειρότερη και πλέον ποταπή μορφή του, λειτουργεί συνειρμικά,
δημιουργεί στερεότυπα, διαβρώνει κοινωνίες υποκινώντας το μίσος, κινείται καταχθόνια. Η
υιοθέτηση και η διάδοσή του είτε μέσω σχημάτων λόγου, είτε μέσω σκίτσων (όπως τα
πρόσφατα του Μ. Κουντούρη στην ΕΦ.ΣΥΝ. 10 – 11/4/18 και 2/5/2018 ), με τη χρήση
μάλιστα και θρησκευτικών συμβόλων, είναι επικίνδυνη και απαράδεκτη. Νέος ή παλαιός, ο
αντισημιτισμός είναι πάντα ο ίδιος, ενθαρρύνει το μίσος και τον φανατισμό για να
εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες, θυσιάζοντας κάθε έννοια κριτικής, σχολιασμού και
ενημέρωσης στο βωμό της φθηνής προπαγάνδας.

Αθήνα 4 Μαΐου 2018

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
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