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Η διερεύνηση του φαινομένου του αντισημιτισμού στην Ελλάδα του 21ου αιώνα βασίζεται
στη διαπίστωση, ότι ο αντισημιτισμός «μετά το Άουσβιτς» δεν έχει εξαλειφθεί, ούτε στην
Ελλάδα, αλλά ούτε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά αυξάνεται όπως δείχνουν στοιχεία
από πρόσφατες έρευνες. Δεν εκδηλώνεται, ίσως, πλέον τόσο ανοιχτά, ούτε και επιχειρεί
να τεκμηριώσει με δήθεν επιστημονικό τρόπο ρατσιστικές, αντισημιτικές αντιλήψεις και
προκαταλήψεις: Εκφράζεται όμως είτε ως συναίσθημα, είτε ως προκατάληψη, ως
στερεότυπο ή καχυποψία, είτε ακόμη και με τρόπο βίαιο.

Η παρούσα έρευνα αναλύει αίτια και εκφάνσεις του αντισημιτισμού στην Ελλάδα, ενώ
προτείνει μέτρα και πολιτικές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του, με βάση την
πεποίθηση ότι το Ολοκαύτωμα αποτελεί ένα χωρίς προηγούμενο έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας, που δεν μπορεί να παραγραφεί. Οι ερευνητές Γιώργος Αντωνίου, Σπύρος
Κοσμίδης, Ηλίας Ντίνας και Λεόν Σαλτιέλ επιβεβαιώνουν με το έργο τους αυτό
προηγούμενες μελέτες, που καταχωρούν τον αντισημιτισμό στην Ελλάδα ως υψηλό και
μάλιστα με το υψηλότερο σε ποσοστό στην ευρωπαϊκή ήπειρο (περίπου 70%).

Μετρώντας αντισημιτικές συμπεριφορές στην ελληνική κοινωνία και το συσχετισμό τους
με παράγοντες όπως το φύλο, την ηλικία, τα πολιτικά φρονήματα, την παιδεία, την
εκκλησία, αλλά και την εμπιστοσύνη, τον κοσμοπολιτισμό, την πίστη σε θεωρίες
συνωμοσίας και τη θυματοποίηση, η έρευνα καταθέτει προτάσεις τόσο για την κυβέρνηση,
όσο και την ελληνική κοινωνία συνολικά.

Ο αγώνας κατά του αντισημιτισμού και του ρατσισμού αποτελεί και σήμερα έναν αγώνα
αρχών για την προάσπιση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Μια ανοιχτή, αλληλέγγυα,
περιεκτική, και κοσμοπολίτικη κοινωνία είναι σήμερα ανάγκη επιτακτική. Μια κοινωνία
πρόθυμη να αναγνωρίσει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην αξιοπρέπεια με αποδοχή της
διαφορετικότητάς του. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί ότι εγκλήματα της κλίμακας του
Ολοκαυτώματος δεν θα επαναληφθούν.
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