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κης bία.ς στή Ρωσική Αύτωφατορία, δπου τό &ντισημ.ιτικό κλίμ.α.
ητα.ν παραδοσιακά ίδια.ίτερα. εντονο, πολλαπλασιάστηκαν σημ.α.ντικά.
Αύτη τή φορά ΟΙ αίτιάσε«; δέν &φορουσα.νζητημ.α.τα. θρησχευτικης ~
οίκονομ.ικης ύφης, άλλά σχετίζοντα.ν μ.έ τή θεωρούμενη ύπονόμ.ευση
της ρωσικης πολεμ.ικης προσπάθεια; &πό τού; σοσιαλιστοωύ; κύκλους,
ΟΙ όποίοι διασυνδέοντα.ν μ.έ τίς έbρα.ίχές κοινότητες. Ο! έπανασταταό;
άνα.τα.ρα.χές του 1905, ΟΙ όποίες &κολούθησα.ν τή ρωσική ~ττα. στη
σύγκρουση μ.έ τήν 'Ιαπωνία, ή δράση των σοσια.λιστικων κύκλων της
Ρωσία.ς κα.τά του τσα.ρικου καθεστώτο; κα.ί ή συνεργασία. του; μ.έ τούς
έθνικιστές 'Ιάπωνες, γιά τήν παραγωγή ήττοπα.θους πασιφιστικης προ-
πα.γάνδα.ς,35 κα.θώς κα.ί ή συμ.μ.ετοχή του έbρα.'iκου ~τoιχείoυ στίς
σοσιαλιστοω; όργα.νώσεις χρησψεύουν ώς δεδομ.ένα.,ωστε νά έρμ.ηνεύ-
σουν τήν έπίταση της &ντισημ.ιτικης bία.ς στην έπυφάτεια της Ρωσι-
κης Αύτοκρα.τορία.ς στίς &ρχές του 200υ α.ίώνα..36

Στή Γερμανία &ντίστοιχη περίπτωση θεωρήθηκε ή κατηγορία πού
δια.τυπώθηκε κα.τά των έbρα.'iκης κα.τα.γωγης πολιτών μ.εσουντος του
Α' Πα.γχοσμ.ίου Πολέμ.ου γιά μ.ειωμ.ένη σuμ.μ.ετoχή στήν πολεμ.ική
προσπάθεια. των στρατιωτικών έπιχεφήσεων. Ένω τομ.είς της πολε-
μ.ικης οίκονομ.ία.ς είχα.ν &να.τεθεί σέ έπιφα.νείς πολίτες έbρα.'iκης κα-
τα.γωγης, οπως ό bιομ.ήχα.νος Βάλτερ Ράτεναου (Wa1ther Rathenau,
1867-1922) κα.ί ΟΙ τραπεζίτε; Κάρλ Μέλχιορ (Carl Melchior, 1871-
1933) κα.ί Μάξ Βάρμ.πουργχ (Μετ Warburg, 1867-1946),37 διατυπώ-
θηκε &πό &ντισημ.ιτικούς κύκλους ή &όριστη κατηγορία οτι στίς
πολεμ.ικές έπιχεφήσεις καθ' έα.υτές ΟΙ 'EbpιxTOt ύποαντιπροσωπεύο-
ντα.ν. Χα.ρα.κτηριστικό είνα.ι οτι τό θέμ.α.α.ύτό &να.δείχθηκε στό κοινο-
bούλιο άπό μ.ία.έτερόκλιτη συμ.μ.α.χία.συντηρητικων, φιλελεύθερων κα.ί

35 V.Medish, «Lenin and Japanese Money», περ. Russian Review, τόμ.. 24, τχ. 2,
'Απρίλιος 1965, σ. 165-176.

36 T~ν περίοδο αύτ~ έκδίδονται γιά πρώτη φορά (1903) σέ όλοκληρωμ.ένη μ.oρφ~ τά
Πρωτόκολλα τών Σοφών της Σιών, ενα πλαστογράφημα στό όποίο οΙ Έ6ραίοι άντιμε-
τωπίζοντα: ώς μ.ιά διεθν~ς όμ.άδα κλειστων συμφερόντων, υπεύθυνη γιά τ~ν πoλιτικ~
ύπονόμ.ευση των εύρωπαϊκων κοινωνιων. Τό κείμ.ενο γνώρισε Ιδιαίτερη διάδοση στη
Δύση μ.ετά τό 1917, οταν άντιχομ.μ.ουνιστές έμ.ιγχρέδες διέδωσαν τό κείμ.ενο μ.εταξύ των
έθνικιστικων κύκλων της δυτικης Εύρώπης, δπου ή κατίσχυση των μ.πολσε6ίκων εΤχε
προκαλέσει εύρεία άνησυχία.

37 Ό Ράτεναου εΤχε άναλά6ει τό Τμ.ημ.α.Πολεμ.ικων 'Εφοδίων, ένω οΙ Μέλχιορ καί
Βάρμ.πουργχ τ~ διοίκηση της Κεντρικης 'Εταιρείας 'Αγορων. Βλ W. Brustein, Roots ο/
Hate, δ.π., 219.
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