ΙΤΑΛΙΑ, «ΑΣΠΙΔΑ» ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ: ΚΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ 89ΧΡΟΝΗ ΕΠΙΖΗΣΑΣΑ ΤΟΥ ΟΛ

Εκατοντάδες Ιταλοί δήμαρχοι και χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους του Μιλάνου στις
10.12.2019 σε ένδειξη αλληλεγγύης σε μια επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, η οποία τέθηκε
υπό αστυνομική προστασία, αφού δέχτηκε απειλές από φανατικούς ακροδεξιούς.

Η 89χρονη Λιλιάνα Σέγκρε ήταν μόλις 13 χρονών όταν την έστειλαν στο Άουσβιτς.

Η επιζήσασα της ναζιστικής φρικαλεότητας έκανε εκστρατείες κατά του ρατσισμού και
του μίσους, ενώ δημιούργησε μια κοινοβουλευτική επιτροπή κατά του μίσους, του ρατσισμού
και του αντισημιτισμού, γνωστή τοπικά ως επιτροπή Σέγκρε. Η ίδια έγινε στόχος
εκατοντάδων επιθέσεων μέσα από τα social media καθημερινά.

Η διαδήλωση στο Μιλάνο οργανώθηκε από την ένωση Ιταλών δημάρχων, με τους
διαδηλωτές να συνοδεύουν τη Σέγκρε μέσα από την εμπορική στοά Galleria Vittorio
Emanuele II στην κεντρική πλατεία Piazza Scala. Περίπου 600 δήμαρχοι, σύμφωνα με το
ANSΑ, και χιλιάδες πολίτες χειροκροτούσαν από τα πεζοδρόμια, φωνάζοντας το όνομά της
και τραγουδώντας το αντιφασιστικό παραδοσιακό τραγούδι «Bella Ciao».

«Έχω γνωρίσει το μίσος. Έχω γνωρίσει τι σημαίνει να σε απορρίπτει η κοινωνία στην
οποία πίστευα ότι ανήκα», ανέφερε η Σέγκρε απευθυνόμενη στο πλήθος και πρόσθεσε:
«Έχω ακούσει λόγια μίσους και προσβολές και είδα με τα μάτια μου την πραγματοποίηση
του άγριου προγράμματος που προετοιμάστηκε από το μίσος».

Η ίδια είπε ότι βλέπει την ελπίδα στους μαθητές, τους οποίους αποκάλεσε «μελλοντικά
κεριά μνήμης».
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«Υπάρχει σπουδαία μουσική στην πλατεία, ο παλμός της μουσικής βρίσκεται στο δρόμο
σήμερα. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την αγάπη και όχι για το μίσος. Ας αφήσουμε το
μίσος στους ανώνυμους πολίτες που βρίσκονται πίσω από μια οθόνη».

Η απόφαση να παρασχεθεί ασφάλεια στη Σέγκρε -όπως έγινε γνωστό πριν από ένα μήναελήφθη αφότου ακροδεξιά μέλη του κόμματος Forza Nuova, έβαλαν ένα πανό στο Μιλάνο,
κοντά στο σημείο όπου μιλούσε η Σέγκρε σε μια εκδήλωση.

Το Ίδρυμα Εβραϊκό Σύγχρονο Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει αναφέρει σημαντική αύξηση των
αντισημιτικών επιθέσεων στην Ιταλία, ιδίως στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε ο Stefano Gatti
στο CNNi, η άνοδος στα επεισόδια αντισημιτισμού είναι μέρος μιας γενικής επιδείνωσης
του δημόσιου λόγου, με πιο εμφανή την αποκτήνωση της πολιτικής.

Πρόσφατα αμφιλεγόμενα επεισόδια περιελάμβαναν την απόφαση της βόρειας ιταλικής
πόλης Schio να εγκαταστήσει «πέτρες προσβολής» για να τιμήσουν όσους απελάθηκαν από
την Ιταλία σε ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου, σύμφωνα με την ANSA.

ΠΗΓΗ: CNN.gr, 12.12.2019
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