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ΙΣΡΑΗΛ
Στον διαδικτυακό τόπο του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών
Σπουδών (RIEAS) δημοσιεύτηκε πρόσφατα άρθρο του αντιπροέδρου του τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Bar-Ilan καθηγητή Shlomo Shpiro, με τίτλο «Οι
πράξεις ακούγονται πιο δυνατά από τα λόγια: ελληνικά αεροσκάφη πάνω από το Ισραήλ»,
σχετικά με τη συνδρομή των ελληνικών πυροσβεστικών δυνάμεων στην κατάσβεση της
καταστροφικής φωτιάς που ξέσπασε στις αρχές Δεκεμβρίου στο Ισραήλ.
Στο άρθρο του,
ο καθηγητής Shpiro εξιστορεί τα γεγονότα, αναφέρεται στις υποψίες για εμπρησμό και σε
αντίστοιχα γεγονότα που είχαν συμβεί στο παρελθόν και είχαν σαν στόχο να εμποδίσουν
τις προσπάθειες του Ισραήλ για δενδροφύτευση σε μία τόσο άγονη γη, ενώ τονίζει και
επαινεί την ελληνική βοήθεια.
Μεταξύ άλλων, το άρθρο αναφέρει: «Οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν ήταν Έλληνες και
Κύπριοι. Την ώρα που ευρωπαίοι γίγαντες όπως η Γερμανία και η Βρετανία κοιμούνταν, οι
Έλληνες πιλότοι σκαρφάλωναν στους θαλάμους διακυβέρνησης έτοιμοι για μία σύντομη
πτήση μέχρι το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, δεκάδες Έλληνες πυροσβέστες, άριστα εκπαιδευμένοι
στη διαχείριση μεγάλων δασικών εκτάσεων, είχαν ήδη προστρέξει να βοηθήσουν εθελοντικά
το Ισραήλ. Όταν τα ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στην αεροπορική
βάση Ramat David του Ισραήλ, ο διοικητής της ισραηλινής αεροπορίας Ido Nechoshtan που
τους υποδέχτηκε είπε μόνο «οι ουρανοί είναι δικοί σας».
Όταν η ναζιστική Γερμανία κατέκτησε την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της
Ελληνικής Δημοκρατίας, η Γερουσία των ΗΠΑ θέλησε να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες
έξω από τον πόλεμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Franklin Roosevelt, σε μία από τις πιο
αξιομνημόνευτες ομιλίες του, έκανε τότε έκκληση για βοήθεια προς τους κατεκτημένους
λαούς. Όταν το σπίτι του γείτονά σου καίγεται κι εσύ έχεις ένα λάστιχο ποτίσματος, είπε,
μην καθυστερείς, δώσε του το λάστιχο και βοήθησέ τον να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά. Η
Ελληνική Κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός έδρασαν σήμερα κατά τρόπο σύμφωνο με το
πνεύμα του Roosevelt καθώς και με το πνεύμα κάθε λαού στον κόσμο που αγαπά την
ελευθερία. Αυτή η βοήθεια καταδεικνύει τον αυξανόμενο δεσμό μεταξύ του Ισραήλ και της
Ελλάδας, μεταξύ του εβραϊκού και του ελληνικού λαού. Είμαστε και οι δύο μικρές
μειονότητες τις οποίες απειλεί να καταβροχθίσει μία θάλασσα ριζοσπαστισμού στην
περιοχή μας. Με την πλούσια κληρονομιά και ιστορία τους, τόσο ο ελληνικός όσο και ο
εβραϊκός λαός πάλεψαν επί τρεις χιλιάδες χρόνια να διατηρήσουν την ταυτότητα και τον
πολιτισμό τους. Η σημερινή βοήθεια δεν θα λησμονηθεί. Οι Ισραηλινοί χαιρετούν τη βοήθεια
της Ελληνικής Κυβέρνησης, του στρατού και των Αρχών καθώς και τη γενναιότητα των
Ελλήνων πιλότων και πυροσβεστών που ήρθαν σ’ εμάς την ώρα που τους είχαμε ανάγκη.
Μπράβο, φίλοι !
(
www.rieas.gr
, 10.12.10)
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΥΡΩΠΗΣ
Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης Thomas
Hammarberg υπογράφει το Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, που εξεδόθη στις
30 Νοεμβρίου 2010, με θέμα τον κίνδυνο ενίσχυσης της μισαλλοδοξίας στην Ευρώπη.
Εκτενές απόσπασμα του δελτίου τύπου παρατίθεται παρακάτω:
«Κάθε δύο ημέρες, ένα
νεκροταφείο βεβηλώνεται στη Γαλλία. Πράξεις ιεροσυλίας, όπως η καταστροφή τάφων και
η αναγραφή μηνυμάτων σε θρησκευτικούς ή άλλους συμβολικούς χώρους, έχουν σημειώσει
αύξηση στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται μόνο για ένα ζήτημα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία
όσον αφορά στον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας. Πρόκειται, κυρίως, για
ανεπίτρεπτα εγκλήματα μίσους που ενισχύουν τη μισαλλοδοξία και την καχυποψία.
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προστατεύει το δικαίωμα στην
ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει
την προστασία των θρησκευτικών κτηρίων και χώρων από την παράνομη ζημία. Ωστόσο,
ορισμένες κρατικές Αρχές θεωρούν αυτές τις πράξεις ως «κοινωνικές ζημίες ήσσονος
σημασίας», στις οποίες δεν δίδεται προτεραιότητα για έρευνα και δίωξη. Αυτή είναι μία
λανθασμένη επιλογή. Οι βεβηλώσεις συνοδεύονται συχνά με ρατσιστικά κίνητρα που έχουν
σαν στόχο να καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην ανεκτικότητα και τον πλουραλισμό που
χαρακτηρίζουν την Ευρώπη.
Ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε την άγνοια και το φόβο είναι η ενημέρωση
και η εκπαίδευση που πρέπει να ξεκινούν ήδη από μικρή ηλικία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενάντια στο Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία (ECRI) έχει εκδώσει ένα σημαντικό αριθμό
ιδιαιτέρως χρήσιμων Γενικών Πολιτικών Προτάσεων, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, οδηγίες για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού.
Οι δημοκράτες ηγέτες έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν τόσο μέσω της
προώθησης της ανεκτικότητας και της έλλειψης προκαταλήψεων όσο και μέσω της ρητής
και δημόσιας καταδίκης των εγκλημάτων και της γλώσσας του μίσους. Ο Γάλλος υπουργός
Εσωτερικών Brice Hortefeux με ενημέρωσε ότι είχε κάνει ειδική αίτηση ώστε η αστυνομία να
ερευνά τέτοια εγκλήματα. Επίσης, τόσο η ελληνική όσο και η τουρκική κυβέρνηση
καταδίκασαν άμεσα τις συλήσεις νεκροταφείων που σημειώθηκαν πρόσφατα στις
αντίστοιχες χώρες».
(CoE Commissioner’s Comment, 30
.
11.10)

Ο.Η.Ε.
Στο πλαίσιο αλλεπάλληλων προσπαθειών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έγκλημα
της γενοκτονίας δεν πρόκειται να επαναληφθεί, τα Ηνωμένα Έθνη συγχρηματοδότησαν μία
διημερίδα που έλαβε χώρα στην Ιρλανδία, όπου συζητήθηκαν τόσο ιστορικές όσο και
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επίκαιρες εκφάνσεις αντισημιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης του
Ολοκαυτώματος.
«Η άρνηση του Ολοκαυτώματος είναι αντισημιτισμός. Πληγώνει
εκείνους που υπέφεραν περισσότερο από όλους, τους επιζώντες», δήλωσε ο γενικός
υπογραμματέας του ΟΗΕ, αρμόδιος για την επικοινωνία και τη δημόσια ενημέρωση, Kiyo
Akasaka, σε μήνυμά του προς το Διεθνές Συνέδριο για τον Αντισημιτισμό και την Άρνηση
του Ολοκαυτώματος στο Δουβλίνο.
Κατά τη διάρκεια της διημερίδας,
ο κ. Akasaka δήλωσε ότι η άρνηση του Ολοκαυτώματος «πληγώνει κάθε Εβραίο και
αποτελεί μία άκαρδη υπόμνηση της ανείπωτης ωμότητας και της ανηλεούς προσπάθειας να
εξοντωθεί κάθε μέλος της οικογένειάς του».
Ο ΟΗΕ έχει ζητήσει την καταδίκη της εν μέρει ή καθολικής άρνησης του Ολοκαυτώματος,
μέσω ψηφισμάτων που υιοθετήθηκαν από τα 192 μέλη της Γενικής Συνέλευσής του.
Μέσω του προγράμματός του «Ολοκαύτωμα και το Πρόγραμμα Βοήθειας του ΟΗΕ», ο
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών συμβάλλει στο να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι παντού θα
είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα ώστε
να αποφευχθεί άλλη γενοκτονία στο μέλλον.
(U.N. News Centre, 18.11.10)

3/3

