ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ ΓΙΑ

Ένα «αστείο» που είχε κάνει για το Ολοκαύτωμα ως μέρος μιας κωμικής παράστασής του,
τη δεκαετία του 1990, κάτι που επανεμφανίστηκε πρόσφατα στα εγχώρια μέσα
ενημέρωσης, ήταν η αιτία της απόλυσης και του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή της Τελετής
Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020, Κεντάρο Κομπαγιάσι, ηθοποιού και
σκηνοθέτη, μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή του φαντασμαγορικού γεγονότος που θα λάβει
χώρα την Παρασκευή και πρόκειται τελικά να παρακολουθήσουν από το στάδιο κάτι
λιγότερο από 1.000 άτομα.

«Έχει γίνει αντιληπτό ότι ο κ. Κομπαγιάσι έκανε σχόλια που αστειεύονταν για ένα
τραγικό γεγονός στην ιστορία», δήλωσε η Σέικο Χασιμότο, επικεφαλής της οργανωτικής
επιτροπής.

Νωρίτερα, το Κέντρο Simon Wiesenthal, μια διεθνής εβραϊκή οργάνωση για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, είχε δημοσιεύσει δήλωση καταδίκης της συμπεριφοράς του Κομπαγιάσι.

«Οποιαδήποτε σύνδεση αυτού του ατόμου με τους Ολυμπιακούς του Τόκιο θα προσβάλει
τη μνήμη έξι εκατομμυρίων Εβραίων και θα είναι μία σκληρή κοροϊδία για τους
Παραολυμπιακούς», δήλωσε ο Αβραάμ Κούπερ, ραβίνος, Αναπληρωτής Πρύτανης της SWC
και Διευθυντής Παγκόσμιας Κοινωνικής Δράσης.

Πρόκειται για το τελευταίο από μια σειρά σκανδάλων στα οποία εμπλέκονται
αξιωματούχοι και στελέχη που εργάζονται για τη διοργάνωση κι ενδέχεται να έχουν
αποθαρρύνει κάποιους ανθρώπους απ’ το να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, δήλωσε την
Πέμπτη η πρόεδρος του Τόκιο 2020, Σέικο Χασιμότο.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής των Τελετών Έναρξης και Λήξης των
εφετινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, Χιρόσι Σασάκι, παραιτήθηκε
μετά από υποτιμητικά σχόλια για μια δημοφιλή Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα, ενώ πριν από
λίγες ημέρες, απομακρύνθηκε γνωστός μουσικός που αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την
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θέση του στην τελετή έναρξης, έπειτα από αναφορές για εκφοβισμό και καταχρηστική
συμπεριφορά.

Με δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη (22/07) η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
«Τόκιο 2020», Σέικο Χασιμότο, έκανε γνωστό ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν επιθυμούν
να παρακολουθήσουν την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, εξαιτίας των
σκανδάλων στα οποία εμπλέκονται αξιωματούχοι και στελέχη που εργάζονται για την
συγκεκριμένη εκδήλωση που θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης.

Από την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 22.7.2021
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