
Από τον αντισημιτισμό στη «Χρυσή Αυγή»
»\5 t Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Π ριν από μερικέε ημέρεε ήλθε 
στην Αθήνα και συναντήθηκε 
με τον Αντ. Σαμαρά ο πρόεδροε 

τηε αμερικανικήε οργάνωσηε κατά 
του αντισημιτισμού «Anti - Defama
tion League». Το γεγονόε πέρασε απα
ρατήρητο γιατί τα μήντια το αγνόησαν 
και η κυβέρνηση δεν ήθελε να δώσει 
μεγάλη δημοσιότητα. Εξαίρεση η «Κα
θημερινή», npos τιμήν τηε, που την 
περασμένη Πέμπτη δημοσίευσε συ
νέντευξη του Εϊμπραχαμ Φόξμαν -  
το όνομα του προέδρου τηε συγκε- 
κριμένηε οργάνωσηε, ο οποίοε απο
κάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι ανταπο- 
κρίθηκε σε πρόσκληση που του απη- 
ύθυνε ο πρωθυπουργόε. Αφορμή ήταν 
τα ευρήματα πρόσφατηε έρευναε για 
τα επίπεδα αντισημιτισμού σε παγ
κόσμιο επίπεδο, που παρουσίαζε την 
Ελλάδα «πρωταθλήτρια» και με δια
φορά σε ολόκληρο τον μη ισλαμικό 
κόσμο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το 69% 
(75% των ανδρών, 63% των γυναικών) 
τω ν Ελλήνων εμφορείται από αντι- 
σημιτικέε απόψειε που αυξάνονται 
στην ηλικιακή κλίμακα.

Είναι προφανέε ότι ο πρωθυπουρ
γόε θορυβήθηκε από την εικόνα τηε 
χώραε που προέκυψε από την έρευνα, 
εξ ου και η πρόσκληση προε τον Φόξ
μαν. Οπωε είναι επίσηε προφανέε 
από τη συνέντευξη που έδωσε ο τε- 
λευταίοε στην «Καθημερινή» ότι δεν 
κατάφερε ο Αντ. Σαμαράε να τον κα
θησυχάσει, ή να διασκεδάσει τουε 
φόβουε του. Και πώε θα μπορούσε 
άλλωστε όταν ο αντισημιτισμόε είναι 
εδραιωμένοε στην Ελλάδα και υπάρ
χουν στοιχεία και αποδείξειε περί αυ
τού. Πολύ πιο συνειδητόε και δρα- 
στήριοε στο παρελθόν, όταν υπήρχαν 
εβραϊκέε κοινότητεε σε διάφορεε πό-

λειε, ιδιαίτερα τηε Βόρειαε Ελλάδαε, 
περισσότερο ασυνείδητοε τη σημε
ρινή εποχή, που οι Εβραίοι συμπολίτεε 
δεν ξεπερνούν τιε μερικέε χιλιάδεε. 
Αλλά και ασυνείδητοε ακόμη ο αντι- 
σημιτισμόε ανιχνεύεται σε ποικίλεε 
εκδηλώσειε και εκφράσειε τηε καθη- 
μερινήε επικοινωνίαε. Παράδειγμα, 
το πιο ανώδυνο ίσωε, η συνήθεια πολ
λών δημοσιογράφων να χαρακτηρί
ζουν πολύ συχνά -και τιε περισσό- 
τερεε φορέε με αρνητική έννοια-, 
«εβραιοαμερικανό», «εβραιορώσο», 
«εβραιοπολωνό» κ.ο.κ. όταν αναφέ- 
ρονται σε πρόσωπα τηε επικαιρότη- 
ταε, αν πρόκειται για Εβραίουε στο 
θρήσκευμα...

Εχει βέβαια μεγάλη σημασία γιατί 
είναι εδραιωμένοε ο αντισημιτισμόε 
στην Ελλάδα. Ο εθνοκεντρισμόε, η 
παιδεία, η Εκκλησία και άλλα έχουν 
παίξει και συνεχίζουν να παίζουν τον 
ρόλο τουε, αλλά το ζήτημα τώρα είναι 
η διαπίστωση. Η διαπίστωση είναι 
αυτή που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό 
γιατί άνθισε και ευδοκιμεί στα μέρη 
μαε ένα τόσο ακραίο νεοναζιστικό 
κόμμα σαν τη «Χρυσή Αυγή». Εξ ορι
σμού η «Χρυσή Αυγή» είναι αντιση- 
μιτική και δεν το κρύβει, άλλο αν τον 
ρατσισμό και την εγκληματικότητά 
τηε την εκδηλώνει κατά τω ν μετανα
στών, των ιδεολογικών τηε αντιπάλων 
και του «συστήματοε», προε το παρόν. 
Τα λιπάσματα όμωε στο εύφορο έδα- 
φοε που βρήκε είναι ο αντισημιτισμόε 
και ο εθισμόε τηε ελληνικήε κοινωνίαε 
στη βία. Στη βία που απλώνεται στα 
σχολεία και ονομάζεται bullying, στουε 
οπαδικούε χουλιγκανισμούε που διαν
θίζουν όλεε τιε εκδηλώσειε ομαδικών 
αθλημάτων, στην ακραία ρητορική 
τηε κάθετηε αντιπαράθεσηε που χρη

σιμοποιεί στο σύνολό τηε η πολιτική 
τάξη, μαζί με τα κόμματα και στην 
«νταηλίδικη» επιθετική γλώσσα του 
«τσαμπουκά» που έχουν υιοθετήσει 
σ την καθημερινότητά τουε μεγάλα 
τμήματα του πληθυσμού.

Τα αποτελέσματα όλων αυτών τα 
έχουμε δει και τα  ζούμε. Στη μέση 
εκπαίδευση, όπου σε πολλά σχολεία 
η κατάσταση βρίσκεται εκτόε ελέγχου, 
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
όπου κάποιεε μειοψηφίεε επιβάλλουν 
τον νόμο τουε καταστρέφονταε και 
λεηλατώνταε σε συχνότατη περιοδική 
βάση, στα γήπεδα και έξω από αυτά, 
όπου οι συγκρούσειε οπαδών μεταξύ 
τουε και με την αστυνομία, αποτελούν 
μόνιμο συστατικό τηε αθλητικήε εκ- 
δήλωσηε. Ολα αυτά, μαζί με τον αν
τισημιτισμό και τη  διάχυτη λογική 
του αφανισμού του αντιπάλου, ή γε
νικά του «άλλου», διευκολύνουν τη 
«Χρυσή Αυγή» στη  στρατολόγηση 
νέων για να σχηματίζουν τα «τάγματα 
εφόδου». Η ανησυχία λοιπόν τω ν  
απανταχού Εβραίων για την άνοδο 
του αντισημιτισμού σ τη ν  Ευρώπη 
και για τα πρωτοφανή επίπεδα που 
παρουσιάζει σ την Ελλάδα είναι εύ
λογη. Μακάρι να το καταλάβαινε αυτό 
και να ανησυχούσε εξίσου έντονα η 
ελληνική κοινωνία, από την κορυφή 
ώε τα νύχια, αλλά δυστυχώε τέτοια 
αντανακλαστικά δεν υπάρχουν...

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι ο αντισημιτισμόε είναι μορφή ρα
τσισμού και δεν ταυτίζετα ι με την 
άσκηση κριτικήε στιε πολιτικέε του 
Ισραήλ στη  Μέση Ανατολή. Αλλο το 
ένα, άλλο το άλλο. Για να μη βρεθούμε 
στον αντίποδα εκείνων που κάποτε 
και ακόμη και τώρα ταύτιζαν τουε 
Εβραίουε με τουε μπολσεβίκουε!


