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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αρνήθηκε να γίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου μνημόσυνο για τους Ισραηλινούς αθλητές που δολοφονήθηκαν στους ΟΑ του
Μονάχου.
Δύο από τους συγγενείς των 11 Ισραηλινών αθλητών που δολοφονήθηκαν το
1972 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου ζήτησαν, αίτημα που
υποστήριξε το ADL και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, να γίνει επίσημη
επιμνημόσυνη δέηση κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, με αφορμή
η επέτειο από τη δολοφονία των αθλητών.
την 40
Στα χρόνια που
ακολούθησαν από το τραγικό αυτό συμβάν, οι συγγενείς των θυμάτων έχουν ζητήσει
επανειλημμένα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, αίτημα που δεν έχει
γίνει αποδεκτό.
Η
σφαγή του Μονάχου πήρε διεθνείς διαστάσεις όταν το 1972, κατά τη διάρκεια των
Ολυμπιακών Αγώνων, τα μέλη της Ολυμπιακής Ομάδας του Ισραήλ τέθηκαν σε ομηρία από
την Παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση «Μαύρος Σεπτέμβρης».
Σε επιστολή που έστειλε ο διευθυντής της ADL στην ΔΟΕ τονίζει πως «Τα σαράντα χρόνια
που έχουν περάσει είναι πάρα πολλά για να περιμένουμε ακόμη να γίνει επίσημο αφιέρωμα
σε αυτούς που δολοφονήθηκαν» και συμπλήρωσε πως «μεταξύ των αθλητών που
δολοφονήθηκαν ήταν παιδιά, αδέλφια, και φίλοι που συμμετείχαν στους Αγώνες με πνεύμα
ειρηνικό και ανταγωνιστικό, αλλά γύρισαν στην πατρίδα τους σε φέρετρα, θύματα
αδίστακτων δολοφόνων που βίαια αντιτάσσονταν στην ύπαρξη του Ισραήλ».
Ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Ζακ Ρόγκ επανέλαβε ότι θα συμμετάσχει σε οργανωμένη
επιμνημόσυνη δέηση στο Λονδίνο και σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση από την πλευρά του
Ισραήλ, αλλά δεν θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ο Ισραηλινός υπουργός περιέγραψε την απόφαση ως «ντροπή» και συμπλήρωσε: «Ίσως η
ΔΟΕ πιστεύει πως οτιδήποτε συμβαίνει που αφορά το Ισραήλ είναι αμφιλεγόμενο. Αυτό δεν
είναι ένδειξη θάρρους και ακεραιότητας».
Σε απάντησή του προς τον Ισραηλινό υπουργό ο Ζ. Ρογκ εξήγησε πως «Η ΔΟΕ σε διάφορες
περιστάσεις έχει επίσημα αποτίσει φόρο τιμής στους αθλητές. Μέσα στην Ολυμπιακή
οικογένεια δεν θα ξεθωριάσει ποτέ η μνήμη των θυμάτων της φρικτής αυτής σφαγής στο
Μόναχο το 1972».
Η Ολυμπιακή Ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει μία δική της τελετή στο
Λονδίνο κατά τη διάρκεια των Αγώνων.
(
EJC, 22
Μαΐου
2012

1/2

ΜΑΪΟΣ 2012

)

2/2

