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Φαηξεηηζκόο ηεο Όιγαο Γξόζνπ, Γηεπζύληξηαο ηνπ Ιδξύκαηνο Φάηλξηρ Μπει Διιάδαο 

 

Αγαπεηή θπξηία Υπνπξόμελε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο,  
αγαπεηέ θπξηε Γήκαξρε ηεο Θεζζαινλίθεο, 
αγαπεηε Πξόεδξε ηεο Ιζξαειεηηθήο Κνηλόηεηαο Θεζζαινληθεο  
θπξίεο θαη θύξηνη, 

Τν ζέκα πνπ ζα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα, ν Αληηζεκηηηζκόο ζηελ Διιάδα, δελ είλαη δεκνθηιέο ζεκα 
, θαζώο δελ ηηκά κηα επξσπαηθή ρώξα όπσο είλαη ε Διιάδα, λα εθδειώλεη ηόζν πςεια επηπεδα 
Αληηζεκηηηζκόύ, θαη λα θαηέρεη καιηζηα ηα πξσηεία ζηελ Δπξώπε. Δίλαη γεγνλόο όηη όιεο νη 
πξόζθαηεο έξεπλεο θνηλήο γλώκεο αλαδεηθλύνπλ πςειά πνζνζηά αληηζεκηηηθώλ ηάζεσλ ζηελ 
Διιάδα θαη επξεία πηνζέηεζε αληηεβξατθώλ ζηεξενηύπσλ ζε ζρέζε κε άιιεο ρώξεο εληόο θαη 
εθηόο Δπξώπεο. Βέβαηα πξέπεη λα ηνληζζεί όηη ην επίπεδν αληηζεκηηηθήο βίαο πνπ αζθείηαη ζηελ 
Διιάδα είλαη ρακειόηεξν από άιιεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο όπσο ζηε Γαιιία, ζηε Μ. Βξεηαλία, 
ζην Βέιγην, ζηε Γαλία θαη Σνπεδία. 

Τη ζπκβαίλεη, γηαηη είλαη ηα αληηζεκηηηθά αηζζήκαηα, ηα ζηεξεόηππα, νη πξνθαηαιήςεηο, νη ζεσξίεο 
ζπλσκνζηνινγίαο, πνπ ζηνρνπνηνύλ ηνπο Δβξαίνπο ηόζν δηαδεδνκέλα ζηνπο Διιήλεο θαη ηηο 
Διιελίδεο; Δίλαη νη Έιιελεο πην ξαηζηζηέο από αιινπο ιανύο; Τη ζπκβαλεη;  

Τν ζεκα ηνπ Αληηζεκηηηζκόύ καο απαζρνιεη ηδηαίηεξα σο Ίδξπκα πνπ πξνέξρεηαη από ηε 
Γεξκαλία - ηε ρώξα πνπ ζηέθεηαη κε επζύλε ζην ζθνηεηλό λαδηζηηθό παξειζνλ ηεο θαη ζηα 
πξσηνθαλή εγθιήκαηα πνπ δηέπξαμαλ νη Ναδί ζηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν κε απνθνξύθσκα ην 
Οινθαύησκα ησλ 6 εθαηνκκπξίσλ Δβξαίσλ Δπξσπαίσλ πνιηηώλ.  

Θεσξνύκε όηη ν αληηζεκηηηζκόο δελ είλαη «εβξατθό πξόβιεκα». Ξεθηλά από ηνπο Δβξαίνπο, αιιά 
δελ ζηακαηά ζηνπο Δβξαίνπο. Δίλαη δεηεκα όισλ καο, νιεο ηεο θνηλσληαο. Η αληηκεηώπηζε ηνπ 
δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί πξντόλ ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ 
δπλάκεσλ πνπ επηδηώθνπλ ηε ζσξάθηζε ησλ αμηώλ ηεο ζύγρξνλεο Γεκνθξαηίαο. Παξαηεξνύκε 
όκσο όηη νη Ιζξαειηηηθέο Κνηλόηεηεο ηεο Γηαζπνξαο αθήλνληαη ζπλήζσο κόλεο λα 
δηακαξηπξνληαη θαη λα δεηνύλ ηελ θαηαδίθε θαη θαηαζηνιή ξεηνξηθώλ θαη πξάμεσλ, πνπ ηνπο 
ζηνρνπνηνύλ θαη ελίνηε ζέηνπλ ζε θίλδπλν έσο θαη ηηο δσέο ηνπο.  

Ωο θόξν ηηκήο πξνο ηα ζύκαηα ηνπ Οινθαπηώκαηνο αιιά θαη σο εζηθή καο ππνρξέσζε θαη 
δηδαγκα γηα ην κειινλ θάλνπκε όηη πεξλάεη από ην ρέξη καο γηα λα κελ μεραζηεί απηό ην 
εηδερζέζηεξν ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη λα δηαηεξείηαη δσληαλή ε κλήκε ησλ 
ζπκάησλ ηνπ. Γηα λα κελ επαλαιεθζεί πνηέ μαλά. Με απηό ην ζθεπηηθν απνθαζηζακε λα 
εθδόζνπκε ηελ έθζεζε γηα ηνλ Αληηζεκηηηζκό ζηελ Διιάδα, θαη κε απηό ην ζθεπηηθν 
ζπκκεηέρνπκε θαη ππνζηεξίδνπκε πξσηνβνπιίεο πνιηηώλ πνπ ζέινπλ λα αλαζύξνπλ από ηε 
ιήζε θαη λα ηηκήζνπλ ηνπο Δβξαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπο πνπ ράζεθαλ ζην Οινθαύησκα 
ηνπνζεηώληαο Λίζνπο Μλήκεο ζηα πεδόδξνκηα, ηα γλσζηά Stolpersteine.  

Η έξεπλα πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζήκεξα επηρεηξεί κηα θαηαγξαθή ηεο έθηαζεο θαη ησλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ αληηζεκηηηζκόύ θαη πξνζπαζεη λα δόζεη εμεγήζεηο 
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γηα ηα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Η νκάδα ησλ εξεπλεηώλ απνηεινύκελε από ηνπο Γηώξγν Αλησλίνπ, 
Σπύξν Κνζκίδε, Λεόλ Σαιηηέι θαη Ηιία Νηίλα, δηεμήγαγε ηελ έξεπλα θνηλήο γλώκεο ην 2014 θαη 
2015 θαη ζα καο παξνπζηάζεη ηα πνξηζκαηα ηεο. Σηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζέινπκε λα 
εζηηάζνπκε ζηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε έθζεζε γηα ηελ αληηκεησπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
Οη πξνηάζεηο απεζύλνληαη ζηνπο θξίζηκνπο ζεζκνύο πνπ κπνξνύλ θαη πξέπεη λα ελεξγήζνπλ 
πην απνηειεζκαηηθά θαηά ηνπ αληηζεκηηηζκνύ: ζηε θπβέξλεζε, ζην Κνηλνβνύιην, ζην 
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ζηελ ε Οξζόδνμε Δθθιεζία, ζην Τύπν θαη ηα ΜΜΔ θαη ζηε θνηλσλία ησλ 
πνιηηώλ. Καισζνξίδσ θαη επραξηζηώ γηα ηελ ηηκή πνπ καο θάλνπλ ηνπο νκηιεηέο θαη ηηο 
νκηιήηξηεο καο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ απηνύο ηνπο ζεζκνύο θαη πνπ θαιέζηεθαλ λα 
ζρνιηαζνπλ θαη ζα εκπινπηηζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηεο έθζεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλόκελνπ. 

Ο αληηζεκηηηζκόο δελ είλαη θπζηθά κόλν ειιεληθό θαηλόκελν. Αλεζπρεηηθά είλαη ηα ζηνηρεία 
εξεπλώλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ πνπ θαηακεηξνύλ ηελ αύμεζε θξνπζκάησλ Αληηζεκηηηζκνύ 
ζηηο επξσπαηθέο ρώξεο. Μόιηο ηε πεξαζκέλε βδνκάδα παξέδνζε ζην Γεξκαληθό Κνηλνβνύιην 
κηα επηηξνπή εκπεηξνγλνκώλσλ ηελ έθζεζε ηεο -ηε δεπηεξε κεηα ην 2011 εθηελή έξεπλα- γηα 
ηνλ αληηζεκηηηζκό ζηε Γεξκαληα έθηαζεο 300 ζειίδσλ. Η έθζεζε απηή δείρλεη όηη ν 
αληηζεκηηηζκόο δελ πξνέξρεηαη πιένλ κόλν από αθξαία ζηνηρεία ηεο Γεμηάο ή από 
Μνπζνπικάλνπο πνιίηεο, αιιά όηη έρεη εηζρσξήζεη ζε όινπο ηνπο πνιηηηθνύο ρώξνπο, από ηα 
δεμηά κέρξη ηα αξηηεξά, αθόκε θαη ζηελ Δπαγγειηθή Δθθιεζία. Η γεξκαληθή έξεπλα, όπσο θαη ε 
ειιεληθή, παξαηεξνύλ κηα κεηαιιαγή ηνπ «θιαζηθνύ», όπσο ηνλ απνθαινύλ, αληηζεκηηηζκνύ, ν 
νπνίνο βαζίδεηαη θύξηα ζε ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο, ζε έλαλ αληηζεκηηηζκό ή αληηζησληζκό, πνπ 
έρεη αλαθνξά ζην θξάηνο ηνπ Ιζξαήι θαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ ζηελ ηξαγηθή ηζξαειηλν-
παιαηζηηληαθή δηακάρε.  

Καη εδώ είλαη έλα ζεκείν πνπ πηζηεύσ, όηη πξέπεη λα ζπδεηεζεί δηεμνδηθά: Από πνηό ζεκείν 
κεηαηξέπεηαη ε ζεκηηή θξηηηθή πξνο ηε πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο ηνπ Ιζξαήι ζε αληηζεκηηηζκό πνπ 
ζηνρνπνηεί ηνπο απαληαρνύ Δβξαίνπο κε ηελ αλαπαξαγσγή ξαηζηζηηθώλ ζηεξενηύπσλ θαη 
απαξάδεθησλ ζπκβνιηζκώλ, νη νπνίνη ζε ηειεπηαία αλάιπζε δελ επζύλνληαη γηα ηε πνιηηηθή 
απηή; Πξέπεη ή δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη -θαη λα ηηκσξείηαη- σο αληηζεκηηηζκόο ν βαλδαιηζκόο πρ 
κηαο ζπλαγσγήο ή ηνπ Μλεκείνπ ηνπ Οινθαπηώκαηνο κεηά από πνξεία δηακαξηπξίαο θαηά ηεο 
πνιηηηθήο ηνπ Ιζξαήι; Δίκαη ζίγνπξε όηη απηό είλαη έλα θξίζηκν εξώηεκα, ζην νπνίν δηίζηαληαη 
ίζσο νη απόςεηο θαη απνηειεί έλα από ηνπο ιόγνπο πνπ δελ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ Δπξσπαηθή 
Έλσζε έλαο θνηλά απνδεθηόο νξηζκόο ηνπ Αληηζεκηηηζκνύ. Όκσο ηνλ ρξεηαδόκαζηε όρη γηα 
ζεσξεηηθνύο ιόγνπο, γηα λα γίλεηαη ζπδεηεζε, ηνλ ρξεηαδόκαζηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθνόηεξε 
θαηαπνιέκηζε ηνπ θαηλόκελνπ θαη ησλ ζύγρξνλσλ εθθάλζεώλ ηνπ.  

Φαίξνκαη ηδηαίηεξα πνπ έρνπκε ζήκεξα καδί καο ηελ εθπξόζσπν ηεο Δπξσπαηθήεο Δπηηξνπήο 
γηα ηε θαηαπνιέκηζε ηνπ Αληηζεκηηηζκνύ ζηελ Δπξώπε, ηελ θπξία Katharina von Schnurbein. Η 
ζέζε ηνπ ζπληνληζηύ ηεο ζπληνλίζηξηαο ηεο ΔΔ είλαη κηα ζέζε επζύλεο πνπ δεκηνπξγεζεθε γηα 
πξώηε θνξά πξηλ έλα ρξόλν παξάιιεια κε ηελ ζέζε ηνπ/ηεο ζπληνληζηή/ζπληνλίζηξηαο θαηά 
ηνπ Αληηηζιακηζηηθνύ Μίηζνπο. Η θπξία von Schnurbein ζα καο παξνπζηάζεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο 
ηεο δνπιεηάο ηεο θαη, θαζώο έξρεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, είλαη ε ζεκεξηλή εθδήισζε 
κηα θαιή επθαηξία λα γλσξίζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο καο.  

Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη παξαδίδσ ηα ζθύπηξα ζηε δεκνζηνγξάθν Σνθία 
Φξηζηνθνξηδνπ, γηα λα αλαιάβεη ηνλ ζπληνληζκό ηεο ζπδήηεζεο.  


