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«ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΕΣ - ΝΥΝ και ΑΕΙ;» του Νίκου Δήμου, ΒΗΜΑ 24.3.2018 : Βαρέθηκα να
βλέπω την Ελλάδα τελευταία σε όλες τις διεθνείς λίστες. Ψάχνοντας για πρωτιά, πέτυχα
μια πολύ δυσάρεστη. Όπως τεκμηριώνουν τα στοιχεία, είμαστε πανευρωπαϊκά πρώτοι στον
αντισημιτισμό. Σύμφωνα με έρευνα της ADL Global, που έγινε το 2014, το 69% των
Ελλήνων τρέφει αντισημιτικές απόψεις. Η έρευνα αυτή επιβεβαιώθηκε από άλλη, του 2017,
που έγινε από Έλληνες και ξένους επιστήμονες κάτω από την επιστασία του Ιδρύματος
Χάινριχ Μπελ σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Από αυτούς το 75% δηλώνουν
βέβαιοι ότι οι Εβραίοι εκμεταλλεύονται το Ολοκαύτωμα για ίδιον όφελος, ενώ το 71%
πιστεύουν ότι οι Εβραίοι «έχουν μεγάλη εξουσία», είτε ως πολίτες είτε ως κράτος, ή ως
επιχειρηματίες.
Π
ολύ κοντά σε αυτή τη διαπίστωση είναι η άποψη που θα ακούσετε από κάθε δεύτερο
ταξιτζή, ότι «οι Εβραίοι κυβερνούν τον κόσμο».

Το γιατί είμαστε τόσο αντισημίτες δεν το φώτισαν οι έρευνες. Έχει βέβαια μια
αντισημιτική παράδοση η αρχαϊκή Ορθοδοξία μας, που χρόνια καταριέται τους Εβραίους
μέσα στις εκκλησίες. Μπορεί όμως να φανταστούμε πως είναι μία ακόμα εκδήλωση της
αντιρρητικής μας κουλτούρας. Είμαστε γενικώς αντί: αντισυστημικοί, αντιδυτικοί,
αντιευρωπαίοι, αντιγερμανοί, αντιαμερικανοί, κ.λπ. (Μόνο αντι-ρώσοι δεν είμαστε.
Παραμένουμε, αιώνες τώρα, θαυμαστές του «ξανθού γένους».) Επίσης είμαστε πρώτοι στη
συνωμοσιολογία. Το 80% των Ελλήνων ( έρευνα DiaNEOsis ) πιστεύει πως η ζωή μας
κατευθύνεται από μυστικά ξένα κέντρα. Ε, λοιπόν, Εβραίοι και συνωμοσίες ταιριάζουν
απόλυτα. Νομίζω μάλιστα ότι είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες όπου κυκλοφορεί
ελεύθερα το πλαστογράφημα της τσαρικής «Οχράνα» με τον τίτλο «Πρωτόκολλα των
Σοφών της Σιών». Εκεί τεκμηριώνεται - με φανταστικά επιχειρήματα - η άποψη πως «οι
Εβραίοι κυβερνούν τον κόσμο».

Δεν φτάνει που είμαστε οι πρώτοι αντισημίτες αλλά έχουμε κατασκευάσει και εκεί τον
μύθο μας. Ότι δήθεν οι Έλληνες ήταν φίλοι των Εβραίων και στην Κατοχή βοήθησαν
πολλούς να αποφύγουν το Ολοκαύτωμα.

Το πόσο πολλούς «βοηθήσαμε» το τεκμηριώνουν οι στατιστικές. Μόνο 20% σώθηκαν στην
Ελλάδα - η δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη. Οι Δανοί έσωσαν το 98,5%. Ακόμα και
μέσα στη Γερμανία γλίτωσε το 45%! Στη Ζάκυνθο όμως μητροπολίτης και δήμαρχος
κατάφεραν να κρύψουν όλους τους Εβραίους, δείχνοντας ότι θα μπορούσαμε καλύτερα.

Θυμάμαι πριν από είκοσι χρόνια, όταν μίλησα στην τελετή για τα εγκαίνια του Εβραϊκού
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Μουσείου της Αθήνας, μετά τους πολιτικούς (που αναμάσησαν τους γνωστούς μύθους) είπα
δυσάρεστες αλήθειες. Έζησα την πιο συγκινητική, πιο ευεργετική εμπειρία της ζωής μου.
Όταν τελείωσα, πάνω από χίλιοι άνθρωποι, όρθιοι, δεν σταματούσαν να χειροκροτούν.

Ο τίτλος της ομιλίας μου ήταν: «2.000 χρόνια μοναξιάς». Και έκλεινε με αυτά τα λόγια:
«Τώρα οι Εβραίοι της Ελλάδας μάς ανοίγουν το σπίτι τους, το σπίτι της παράδοσής τους.
Κι όχι μόνο το σπίτι - μας προσκαλούν στα άδυτα της πίστης τους, στις συναγωγές τους,
όπως έχουν σωθεί μέσα στο πολύτιμο μουσείο τους. Μας δείχνουν την τέχνη τους, τη
λατρευτική αλλά και την καθημερινή. Είναι μια ευκαιρία να τους γνωρίσουμε - έστω και μετά
από 2.000 χρόνια. Είναι μια ευκαιρία για να μπούμε στο παραμύθι - τραγικό παραμύθι - της
ιστορίας τους. Και να τους πούμε πως, όσο κι αν πολλές φορές τούς πληγώσαμε, τους
θέλουμε εδώ, κοντά μας. Είναι, μαζί με εμάς, ο πιο αρχαίος, ο πιο σοφός, αλλά και ο πιο
κατατρεγμένος λαός του κόσμου. Καιρός να λήξουν τα 2.000 χρόνια μοναξιάς».

Μπράβο λοιπόν στον Σταύρο Ζουμπουλάκη και στον Γιάννη Μπουτάρη που τόλμησαν κι
αυτοί να πουν δυσάρεστα πράγματα. Και στους εθνικιστές-ρατσιστές μας λέω: ισχύει
πάντα εκείνη η ρήση του Σολωμού που συχνά αναφέρεται αλλά σχεδόν ποτέ δεν τηρείται.
Τίποτα πιο εθνικόν από το αληθές!

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ, 24.3.2018

* ΣΧΕΤΙΚΑ: ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - 2018"
της ΔιαΝΕΟσις

* ΕΔΩ σε PDF
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