ΤΟ WJC ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - World Jewish Congress (WJC), 19.9.2017: Ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς καταδίκασε έντονα, την Τρίτη
19.9.2017, τις κινήσεις για την απονομιμοποίηση του Κράτους του Ισραήλ και
χαρακτήρισε την όποια σύγκριση του κράτους του Ισραήλ με το ναζιστικό
καθεστώς ως «μια εκ των υστέρων απόπειρα να εξιλεωθούν εκείνοι που διέπραξαν
το έγκλημα του Ολοκαυτώματος». Ο Ν. Κοτζιάς μίλησε σε εκδήλωσης που
παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου Ρόναλντ
Σ. Λόντερ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα
Υόρκη.

Στην θερμή υποδοχή που επεφύλασσε στον Ν. Κοτζιά, ο Ρ. Λόντερ ευχαρίστησε τον
Υπουργό για τη σθεναρή υποστήριξή του στο Ισραήλ και για τον προσωπικό του αγώνα
ενάντια στον αντισημιτισμό στην Ελλάδα. «Ο Υπουργός κ. Ν. Κοτζιάς αντιπροσωπεύει τις
εντυπωσιακές αλλαγές στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας τα
τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε ο κ. Ρ. Λόντερ.

«Ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, η Ελλάδα καταψήφισε την
εξωφρενική απόφαση που αρνήθηκε οποιονδήποτε δεσμό των Εβραίων με την Ιερουσαλήμ.
Αυτό είναι σαν να λέμε ότι η Ακρόπολη δεν είναι ελληνική», πρόσθεσε ο κ. Λόντερ. «Η
ελληνική κυβέρνηση έχει αντιταχθεί σθεναρά σε «καλέσματα» για καταστροφή του Ισραήλ,
στην άρνηση του Ολοκαυτώματος και σε όλες τις μορφές αντισημιτισμού. Στην Ελλάδα, ο
Υπουργός Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς έχει αγωνιστεί προσωπικά εναντίον του κόμματος της
Χρυσής Αυγής και των αντισημιτικών του απόψεων και υποστηρίζει την ελληνική εβραϊκή
κοινότητα».

Ο Ν. Κοτζιάς μίλησε έντονα κατά της «υποκρισίας και της αμφισημίας» της κριτικής που
ασκεί η Δύση στο Κράτος του Ισραήλ. «Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να απαντήσει σε ένα
θεμελιώδες ερώτημα: έχουν οι Εβραίοι το δικαίωμα να ζουν σε ένα ασφαλές, δημοκρατικό
κράτος; Η απάντηση είναι απλή και μονολεκτική: Ναι, το έχουν», δήλωσε ο Ν. Κοτζιάς.
«Επιπλέον, όλοι οι υπόλοιποι έχουμε την υποχρέωση να υπερασπιστούμε αυτό το
δικαίωμα».

«Αυτό το ιστορικό και θεμελιώδες δικαίωμα δεν σημαίνει ότι το Κράτος του Ισραήλ έχει
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το δικαίωμα, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, να παραβλέπει τα δικαιώματα των άλλων.
Δεν σημαίνει όμως ούτε ότι όταν το Κράτος του Ισραήλ κάνει λάθη, όπως κάνουν όλα τα
δημοκρατικά κράτη στον κόσμο, η κριτική πρέπει να λαμβάνει πολεμική μορφή. Δεν
μπορούν τα όποια λάθη να αποτελούν δικαιολογία για να αρνηθούμε στο Κράτος του Ισραήλ
το δικαίωμα του να υπάρχει. Ή, δεν μπορεί, στο όνομα αυτής της κριτικής, να φτάνει κανείς
στο ακραίο σημείο να αρνείται το Ολοκαύτωμα», δήλωσε ο Ν. Κοτζιάς.

«Όταν ακούω ανθρώπους να λένε ότι "οι Εβραίοι κάνουν ό, τι τους έκαναν", όταν τους
ακούω να εξισώσουν το Ισραήλ με τα εγκλήματα του Ναζισμού, δεν ακούω "κανονική"
κριτική. Αυτό που ακούω είναι μια εκ των υστέρων απόπειρα εξιλέωσης εκείνων που
διέπραξαν το έγκλημα του Ολοκαυτώματος», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Ο Ν. Κοτζιάς μίλησε επίσης για τη δέσμευση της Κυβέρνησής του να καταπολεμήσει τον
αντισημιτισμό, αλλά και για τις ισχυρές σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας.

Ο Ν. Κοτζιάς προέτρεψε επίσης το Ισραήλ να «επιλύσει τα όποια προβλήματα έχει στη
γειτονιά του και να μην το αναβάλλει για ένα ομιχλώδες αύριο… Επειδή σήμερα η ιστορική
τάση είναι οι ισχυροί φίλοι του Ισραήλ να δείχνουν σημάδια παρακμής», προσθέτοντας ότι
οι χώρες της Δύσης πρέπει να σταματήσουν να καταδικάζουν άκριτα το Ισραήλ και να
συμβάλουν στο να επιλυθεί το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. «Αν θέλουν το Ισραήλ να
προωθήσει τη λύση των δύο κρατών στην Μέση Ανατολή – που είναι κατά τη γνώμη μου και
η σωστή λύση- τότε θα πρέπει να αποφασίσουν αντί να είναι μέρος της διαμαρτυρίας να
είναι πλέον μέρος της λύσης».

ΠΗΓΗ: WJC, 19.9.2017
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