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Του Μανώλη Πιμπλή

Συνήθως η Ελλάδα δεν χωράει σε σημαντικά άρθρα μεγάλων ευρωπαϊκών εφημερίδων και
σε τίτλους ειδήσεων μεγάλων καναλιών, καμιά φορά δεν συμπεριλαμβάνεται καν – αυτό και
αν είναι ενδεικτικό της σημασίας που της αποδίδεται – σε μεγάλες πανευρωπαϊκές έρευνες
για τις στατιστικές λ.χ. της ακρίβειας, της απασχόλησης κ.α. που μεταδίδουν τα ξένα μέσα.

Αυτή τη φορά συμπεριλήφθηκε στην έρευνα και βρέθηκε στους τίτλους και εφημερίδων
και καναλιών. Φυσικά για τους λάθος λόγους. Σε μεγάλη σχετική ευρωπαϊκή έρευνα στην
οποία συμμετείχαν δεκαέξι χώρες η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις – αν όχι στην πρώτη
– σε εχθρική στάση των πολιτών απέναντι στους Εβραίους. Από κοντά η Πολωνία και η
Ουγγαρία, λίγο πιο πίσω η Λετονία και η Σλοβακία. Πολύ χαμηλά σε αντιεβραϊκά αισθήματα
είναι χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, οι σκανδιναβικές χώρες, η Ολλανδία.

Το 36% των Ελλήνων, το 27% των Ούγγρων και το 23% των Πολωνών τρέφουν «μάλλον
αρνητικά συναισθήματα» για τους Εβραίους, έναντι 11% των Γερμανών, 8% των Γάλλων,
3% των Σουηδών και των Βρετανών, 2% των Ολλανδών.

Το 36% Ελλήνων και Πολωνών και το 30% των Ούγγρων πιστεύουν ότι «οι Εβραίοι δεν θα
μπορέσουν ποτέ να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία». Όσο για την πεποίθηση ότι υπάρχει
«ένα μυστικό εβραϊκό δίκτυο που επηρεάζει τις πολιτικές και οικονομικές υποθέσεις στον
κόσμο», εδώ τα ελληνικά ποσοστά εκτοξεύονται, καθώς τη συμμερίζεται το 58% του
ελληνικού πληθυσμού έναντι του 39% του ουγγρικού και του 34% του σλοβακικού.

Αν θέλει κανείς να αναζητήσει κάτι θετικό σε αυτή τη θλιβερή εικόνα είναι ότι οι απόψεις
αυτές σήμερα δεν συνοδεύονται από επιθέσεις κατά Εβραίων ούτε στην Ελλάδα ούτε και σε
Ουγγαρία και Πολωνία. Αντίθετα, μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των επιθέσεων σε χώρες με
μικρά ποσοστά πληθυσμού με εχθρική στάση απέναντι στους Εβραίους.

1/2

«ΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ»: ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

Αυτό όμως θα πρέπει να συνδυαστεί με το γεγονός ότι εκεί που γίνονται λιγότερες
επιθέσεις, οι εβραϊκές κοινότητες αριθμούν λίγα μέλη – εξαίρεση εδώ είναι η Ουγγαρία όπου
η εβραϊκή κοινότητα αριθμεί 100.000 μέλη.

Την έρευνα διενήργησε η γνωστή εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsosγια λογαριασμό της
EuropeanJewishAssociation. Είχε δεκάδες ερωτήματα και τα συμπεράσματά της
δημοσιεύτηκαν εκτενώς σε γαλλικές και γερμανικές εφημερίδες. Ένα από αυτά είναι ότι ο
αντισημιτισμός είναι και σήμερα βαθιά ριζωμένος στην Ευρώπη. Ενδεικτικό της ελληνικής
στάσης πάνω στο θέμα είναι η καθολική αγνόηση της είδησης από τα ελληνικά μέσα
ενημέρωσης – αν κάνει κανείς αναζήτηση στο διαδίκτυο, εμφανίζεται μόνο μία δημοσίευση,
από τη «Ναυτεμπορική».

Ενδιαφέρουσα λοιπόν επιβεβαίωση όσων στην πραγματικότητα ήδη ξέραμε: στην Ελλάδα
υπάρχει εβραιοφοβία χωρίς Εβραίους. Και τους λίγους συμπολίτες μας εβραϊκού
θρησκεύματος, που ζουν ακόμα ανάμεσά μας, δυστυχώς καμία εταιρεία δημοσκοπήσεων δεν
θα τους ρωτήσει πώς αισθάνονται για όλα αυτά…
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