Ένα ακόμη Ψεύδος για τους Εβραίους - Εβραίοι και "Δίδυμοι Πύργοι"
Παρασκευή, 12 Ιούνιος 2009

Στις ημέρες που ακολούθησαν το τραγικό τρομοκρατικό χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες
μία &quot;φήμη&quot; κυκλοφόρησε, καλλιεργήθηκε και αναμεταδόθηκε - κυριότατα στην
Ελλάδα - αφήνοντας άναυδους όχι μόνο τους ομοθρήσκους αλλά και πολλούς εκπροσώπους
του Τύπου. Η φήμη ότι &quot;οι 4.000 εργαζόμενοι στους Δίδυμους Πύργους της Νέας
Υόρκης δεν εμφανίστηκαν στη δουλειά τους το πρωϊ της 11ης Σεπτεμβρίου διότι είχαν
ειδοποιηθεί από τη Μοσσάντ&quot; (!…), ακολουθούμενη από το συνειρμικά
&quot;λογικότατο&quot; συμπέρασμα &quot;άρα οι Ισραηλινοί βρίσκονται πίσω από την
τρομοκρατική επίθεση&quot; ή ότι τουλάχιστον &quot;γνώριζαν γι΄ αυτήν από πριν&quot; (!),
ξεκίνησε από ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Γ.
Καρατζαφέρης.
Η φήμη θεωρήθηκε ότι &quot;επιβεβαιώνεται&quot; μια και πρόκειται για είδηση που,
όπως ισχυρίστηκαν εκείνοι που τη διέδωσαν, δημοσιεύθηκε σε δύο ισραηλινές εφημερίδες
(!).
Είναι απορίας άξιο ότι ενώ είχε ήδη γίνει γνωστό πως ο ισχυρισμός αυτός ξεκίνησε από
δημοσιεύματα αραβικών εφημερίδων, εφημερίδες όπως η &quot;Απογευματινή&quot;, ο
&quot;Ελεύθερος&quot;, ο &quot;Αδέσμευτος Τύπος&quot; (Μήτση), ο &quot;Λόγος&quot;, οι
&quot;Νέοι Ανθρωποι&quot; και φυσικά η &quot;Αλφα Ένα&quot; του Καρατζαφέρη,
αναδημοσίευσαν την &quot;είδηση&quot; χωρίς κανένα σχόλιο, χωρίς έλεγχο ή
διασταύρωση στοιχείων. Κακόβουλα ή έστω αβίαστα η &quot;είδηση&quot; αναμεταδόθηκε
από την τηλεόραση και την &quot;υιοθέτησαν&quot; ακόμη και βουλευτές, όπως ο κ. Ευ.
Χαϊτίδης της Ν.Δ.
Το ΚΙΣ δεν παρέλειψε να αντιδράσει ποικιλοτρόπως στις ρατσιστικές και καθαρά
αντισημιτικές αυτές εκδηλώσεις. Με παραστάσεις σε κυβερνητικούς, πολιτικούς και
κοινωνικούς παράγοντες, η ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού κατέστησε σαφές το πού
οδηγούν - και πού μπορούν να οδηγήσουν επεκτατικά - παρόμοιες εκδηλώσεις.
Επίσης, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, σε ανακοίνωσή της,
ανέφερε σαφώς ότι &quot;Ειδική περίπτωση ρατσισμού κατά των Εβραίων αποτέλεσαν
εκπομπές του μικρής εμβέλειας τηλεοπτικού σταθμού Tele City&quot;.
Παρ΄ ότι το ΚΙΣ συνάντησε αμέριστη την αναγνώριση ως προς την ορθότητα των
απόψεών του και την υποστήριξη των παραπάνω κύκλων, θα εξακολουθήσει τις προς κάθε
κατεύθυνση ενέργειές του.
Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί ότι πολλοί έγκριτοι δημοσιογράφοι δεν έπεσαν στην
&quot;παγίδα&quot; και σχολίασαν, στις εφημερίδες τους αλλά και σε τηλεοπτικές
εμφανίσεις, τη φαιδρή είδηση με την καυστικότητα που της άξιζε: ο Αλέξης Παπαχελάς και
ο Ριχάρδος Σωμερίτης στο &quot;Βήμα&quot;, η Άννα Παναγιωταρέα στο
&quot;Έθνος&quot;, ο Θόδωρος Σκυλακάκης στην &quot;Ημερησία&quot;, ο Σίφης Πολυμίλης
στην &quot;Ελευθεροτυπία&quot;, οι δημοσιογράφοι του &quot;Ιού&quot; της
&quot;Ελευθεροτυπίας&quot;, κ.ά.
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