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Παρεμβάςεισ και προτάςεισ 

Η ανηιμεηώπιζη ηοσ Aνηιζημιηιζμού ζηα Μέζα Μαζικής Ενημέρωζης  

Βίκηωρ Ελιέζερ, Ανηιπρόεδρος ηοσ Κενηρικού Ιζραηληηικού Σσμβοσλίοσ Ελλάδας 

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. Δίλαη ζεκαληηθό όκσο λα ηνληζζεί όηη ην επίπεδν 
αληηζεκηηηθήο βίαο πνπ αζθείηαη ζηελ Διιάδα είλαη ζαθώο ρακειόηεξν από άιιεο ρώξεο ηεο 
Δπξώπεο όπσο ζηε Γαιιία, ζηε Μ. Βξεηαλία, ζην Βέιγην, ε ζηε Γαλία θαη Σνπεδία. 

Ο αληηζεκηηηζκόο δελ είλαη «εβξατθό πξόβιεκα». Ξεθηλά από ηνπο Δβξαίνπο, αιιά δελ ζηακαηά 
ζηνπο Δβξαίνπο. Άξα ε αληηκεηώπηζε ηνπ αληηζεκηηηζκνύ δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί πξντόλ 
ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ δπλάκεσλ πνπ επηδηώθνπλ ηελ 
ζσξάθηζε ησλ αμηώλ κηαο ζύγρξνλεο Γεκνθξαηία. 

 

1. Ανοτή 

Δθεκεξίδα «ΑΛΦΑ 1», 3-4/1/2009. Αξρεγόο πνιηηηθνύ θόκκαηνο, κε θνηλνβνπιεπηηθή 
εθπξνζώπεζε θαη δύν ρξόληα αξγόηεξα κε θπβεξλεηηθή ζπκκεηνρή, δειώλεη όηη «ν Δβξαίνο 
κπξίδεη αίκα». Ζ δήισζε απηή πεξλάεη ζρεδόλ αζρνιίαζηε (εθηόο από έλα άξζξν ηνπ Πάζρνπ 
Μαλδξαβέιε ζηηο 14/3/2009) από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηελ Διιάδα. Δίλαη έλα δείγκα 
αλνρήο απέλαληη ζε κία δήισζε ηελ νπνία ζα δήιεπε θαη ν αξρεγόο ηεο λαδηζηηθήο 
πξνπαγάλδαο Γηόδεθ Γθαίκπειο. Αληίζεηα, ν θύξηνο απηόο θαη ηα ζηειέρε ηνπ θόκκαηόο ηνπ 
είραλ πξνζθιήζεηο δηαξθείαο ζε πνιιά ειιεληθά κέζα ελεκέξσζεο ρσξίο κάιηζηα λα 
ππνβάιινληαη «ελνριεηηθέο» εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δήισζε απηή. 

Ζ δηθαζηηθή εκπινθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Πιεύξε γηα ην βηβιίν ηνπ «Δβξαίνη όιε ε αιήζεηα», 
θαηαιήγεη σο γλσζηόλ κε απαιιαθηηθή γηα ηνλ ζπγγξαθέα απόθαζε κε ην βαζηθό επηρείξεκα 
όηη νη αλαθνξέο ηνπ είραλ ζηόρν ηνπο «Δβξαηνζησληζηέο» θαη όρη ηνπο «Δβξαίνπο». Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ αιιεπάιιεισλ δηθώλ, θαη ελώ ζηηο αίζνπζεο ησλ Γηθαζηεξίσλ αθνύγνληαλ 
ηξαγειαθηθέο απόςεηο γηα ηνπο Δβξαίνπο θαη ηα ηεξά ηνπο βηβιία, ζρεδόλ απόιπηε ζησπή 
επηθξαηνύζε ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο, κε ηε ζηήιε ηνπ Γεκήηξε Ψαξά, ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο 
ΗΟΣ, λα απνηειεί ίζσο ην κνλαδηθό θσο ζην ζθνηάδη ηεο ζησπήο. 

Ο ίδηνο αξρεγόο θόκκαηνο ζηηο 15/5/2013 δειώλεη ζην ART channel όηη «δελ ππάξρνπλ θησρνί 
εβξαίνη, Όπνηνο μέξεη έιιελα εβξαίν θησρό λα κνπ ην πεί» θαη όηη «έρνπλ ηξόπν θαη κόλνλ 
απηνύο δελ έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε», ιέεη αλελόριεηνο. Καη ηελ επόκελε κέξα, νπδέλ 
ζρόιηνλ από θαλέλα κέζν ελεκέξσζεο. 

Μεηξνπνιίηεο ηεο Διιεληθήο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο, πξνβάιιεη ην Οινθαύησκα σο έλα κύζν, 
σο κηα ζπλσκνζία ησλ Δβξαίσλ, κέζσ ελόο θαλαιηνύ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, ζρεδόλ 
αλελόριεηνο ελώ άιινο δελ δηζηάδεη λα θσηνγξαθίδεηαη κε ηνλ αξρεγό λενλαδηζηηθνύ θόκαηνο 
θαη δεδεισκέλν αξλεηή ηνπ Οινθαπηώκαηνο.  

Δίλαη κόλν ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηεο αλνρήο πνπ επέδεημε ην ζύζηεκα ησλ Μέζσλ 
Δλεκέξσζεο ζε έθδεια θαηλόκελα κηζαιινδνμίαο θαη Αληηζεκηηηζκνύ. 
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2. Σσμμεηοτή 

Σθνπίκσο ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο «Σησληζηέο», έηζη ώζηε δεκνζηνγξάθνη θαη κέζα, λα κελ 
θαηεγνξεζνύλ γηα αληηζεκηηηζκό, πξνθαζηδόκελνη όηη δελ βάιινπλ ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ αιιά 
ελαληίνλ ησλ Σησληζηώλ. Δμ ‘ νύ θαη ν όξνο «Δβξαηνζησληζηήο» πνπ θαζηέξσζε ν Κσλζηαληίλνο 
Πιεύξεο. Δίλαη ε ζύγρξνλε κνξθή ηνπ Αληηζεκηηηζκνύ, θαη ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν από ηελ Άθξα 
Γεμηά όζν θαη από θύθινπο ηεο Αξηζηεξάο πνπ επηζπκνύλ ηελ απνλνκηκνπνίεζε ηνπ ηδίνπ ηνπ 
δηθαηώκαηνο ύπαξμεο ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι. 

Άξζξα θαη γεινηνγξαθίεο ζηνλ θαζεκεξηλό Τύπν ζπλέβαιιαλ ζηελ θαηαζθεπή ελόο 
ζηεξενηύπνπ πνπ βαζηδόηαλ ζην ακάιγακα κεηαμύ «Δβξαίσλ», «Σησληζηώλ» θαη «Ναδί», 
εμνκνηώλνληαο ηνπο πξώηνπο κε ηνπο ηειεπηαίνπο, κέζα ζε έλα πιαίζην θξελήξνπο 
λαδηζηηθνπνίεζεο, δαηκνλνπνίεζεο ηνπ Ηζξαήι, πνπ παξνπζίαδε ηνλ ιαό ηνπ σο ηελ 
ελζάξθσζε ηνπ απόιπηνπ Καθνύ. Δίλαη ε ζεκέιηα βάζε απηνύ πνπ νλνκάδεηαη «Νένο 
Αληηζεκηηηζκόο». Δίλαη ε ζπλέπεηα ηεο αλεμέιεγθηεο ειεθηξνληθήο πξνπαγάλδαο πνπ 
επηζηξαηεύεη ηνπο ζηπγλνύο εθηειεζηέο πνπ πιήηηνπλ πιένλ όρη κόλν εβξατθνύο ζηόρνπο αιιά 
ηα θέληξα ηνπ Δπξσπατθνύ πνιηηηζκνύ, ρξεζηκνπνηώληαο αθξηβώο ηηο ίδηεο κεζόδνπο 
ηξνκνθξάηεζεο ησλ πνιηηώλ ηνπ Ηζξαήι. Όηαλ ινηπόλ, ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ ζπδεηνύκε 
ζήκεξα ην 65% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε όηη «Τν Ηζξαήι ζπκπεξηθέξεηαη 
ζηνπο Παιαηζηηλίνπο όπσο αθξηβώο ζπκπεξηθέξζεθαλ νη λαδί ζηνπο Δβξαίνπο», νθείινπλ λα 
αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο όινη απηνί νη πνιηηηθνί θαη δεκνζηνγξαθηθνί θύθινη πνπ 
αλαπαξάγνπλ απηή ηε βηνκεραλία πξνπαγάλδαο απνλνκηκνπνίεζεο ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι. Ο 
«παξαδνζηαθόο Αληηζεκηηηζκόο» ακθηζβεηεί θαη δαηκνλνπνηεί ην αηνκηθό δηθαίσκα θάζε 
Δβξαίνπ λα δεη σο ηζόηηκν κέινο κηαο θνηλσλίαο. Ο «Νένο Αληηζεκηηηζκόο» ακθηζβεηεί θαη 
δαηκνλνπνηεί ην ζπιινγηθό δηθαίσκα ησλ Δβξαίσλ λα δνπλ σο έλα ηζόηηκν έζλνο ζηε γε ηνπ 
Ηζξαήι, αλάκεζα ζηε θνηλσλία ησλ Δζλώλ. Καη είλαη πξνθαλέο όηη αθόκα θαη ε πιένλ ζθιεξή 
θξηηηθή θαηά κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ηεο Ηζξαειηλήο θπβέξλεζεο νπδεκία ζρέζε έρεη κε 
αληηζεκηηηζκό. 

«Καλείο δελ απνξεί όηαλ ζθνηώλνληαη Δβξαίνη, δηόηη είλαη Δβξαίνη», έγξαςε ν εθδόηεο ηνπ 
Charlie Hebdo, ζε άξζξν ηνπ πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ αθηεξσκαηηθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ κε 
αθνξκή ηελ επέηεην ελόο έηνπο από ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζην πεξηνδηθό θαη ζην Δβξατθό 
παληνπσιείν ζην Παξίζη. «Έρνπκε ηόζν πνιύ ζπλεζίζεη λα βιέπνπκε Δβξαίνπο λα 
ζθνηώλνληαη επεηδή είλαη Δβξαίνη» έγξαςε ν Εεξάξ Μπηάξλη. «Απηό είλαη ιάζνο θαη όρη κόλν ζε 
αλζξώπηλν επίπεδν. Σε θάζε ηξνκνθξαηηθό ρηύπεκα ν εθηειεζηήο απνθαζίδεη πνηνλ ζα 
κεηνρνπνηήζεη σο Δβξαίν θαη απηό απνδεηθλύεηαη από ηα γεγνλόηα ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 2015 
ζην Παξίζη. Δθείλε ηελ εκέξα νη δήκηνη καο έδεημαλ όηη είραλ απνθαζίζεη πσο είκαζηε όινη 
Δβξαίνη».  

 

3. Προηάζεις 

Α. Ζ απάληεζε ε δηθή καο ζπλνςίδεηαη ζε κία ιέμε: Παηδεία. Παηδεία όκσο ζεκαίλεη θαη 
ελεκέξσζε. Καη ζην ζεκείν απηό ν ξόινο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο είλαη θαηαιπηηθόο. Τα 
ηειεπηαία ρξόληα, ηα πεξηζζόηεξα κέζα ελεκέξσζεο πξνβάιινπλ ηα δεηλά πνπ επέθεξε ν 
Ναδηζκόο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε. Τν Οινθαύησκα δελ αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο κηα 
εβξατθή ππόζεζε, αιιά σο έλα γεγνλόο πνπ αθνξά ζε νιόθιεξε ηελ αλζξσπόηεηα. Γηόηη πέξα 
από ηνπο ζύηεο θαη ηα ζύκαηα, ππήξμε ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θνηλσληώλ πνπ έκεηλαλ 
απαζείο, ζηώπεζαλ, κπξνζηά ζηελ εμόλησζε θαη πνιινί επσθειήζεθαλ από ηνλ αθαληζκό ησλ 
Δβξαίσλ. Όηαλ ινηπόλ, ππάξρνπλ Μέζα Δλεκέξσζεο πνπ δελ δηζηάδνπλ λα πξνβάιινπλ ηελ 
καξηπξία ηεο Δζζήξ Κνέλ, ηεο 90ρξνλεο ζήκεξα δηαζσζείζαο ησλ ζηξαηνπέδσλ, πνπ ζπκάηαη 
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όηη «δελ άλνημε νύηε έλα θνπξηηλάθη» όηαλ νη Γεξκαλνί κάδεπαλ ηνπο Δβξαίνπο ησλ Ησαλλίλσλ, 
όηαλ ε ίδηα γπξλώληαο ζην ζπίηη ηεο αληηκεηώπηζε ηελ έρζξα ηνπ λένπ «απηόβνπινπ ηδηνθηήηε» 
θαη ηελ απεηιή όηη «αθνύ γιύησζε από ηνπο θνύξλνπο ησλ Ναδί ζα ηελ βάιεη ό ίδηνο ζην δηθό 
ηεο θνύξλν», θαη δεκνζηνγξάθνη δελ δηζηάδνπλ λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλε γηα ινγαξηαζκό ηεο 
ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

ηόηε 

Τα Μέζα Δλεκέξσζεο κπνξνύλ λα είλαη κνριόο αλάζρεζεο ηεο δύλακεο ηνπ Νενλαδηζκνύ θαη 
ηνπ Φαζηζκνύ ζηελ Διιάδα. Καη γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεηε ε ζύληαμε από 
ηελ ΔΣΖΔΑ, ελόο θώδηθα δενληνινγίαο πνπ ζα πεξηνξίδεη απζηεξά ηελ αλαπαξαγσγή 
αληηζεκηηηθώλ ζηεξενηύπσλ. Ταπηόρξνλα όκσο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 
επζύλεο πνπ θέξνπλ νη δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλώκεο όηαλ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνβνιή θαη 
θαιιηέξγεηα ηνπ αληηζεκηηηθνύ κίζνπο  

Β. Ταπηόρξνλα εθαηνληάδεο αλαξηήζεηο Ηζιακηζηώλ ζηα θνηλσληθά κέζα δπθηίσζεο 
πξνβάιινπλ σο ήξσεο ηόζν ηνπο ηξνκνθξάηεο ηνπ Παξηζηνύ όζν θαη ηνπο ηξνκνθξάηεο ησλ 
«καραηξηώλ» ζην Ηζξαήι, παλεγπξίδνληαο γηα ηε «κεγαιεηώδε λίθε πνπ νδεγεί ζηνλ παξάδεηζν 
ηνπο εθηειεζηέο». Δλώ άιινη πξνβάιινπλ θαη αλαπαξάγνπλ αλελόριεηνη ζπθνθαληίεο ηνπ 
ηύπνπ «Οη Δβξαίνη δελ πιεξώλνπλ θόξνπο». Μήπσο ινηπόλ κηα ππεύζπλε θπβέξλεζε δελ 
πξέπεη λα δηακαξηπξεζεί ζηε Google γηα ηηο αλαξηήζεηο κίζνπο πνπ νδεγνύλ ζηελ αηκαηνρπζία 
αζώσλ πνιηηώλ ηεο ρώξαο ηεο; Ή ζηε θαιιηέξγεηα κίζνπο; Πόζν αλεθηηθή κπνξεί λα είλαη κηα 
θνηλσλία πνπ ζέιεη λα επεκεξεί απέλαληη ζε κηα δήζελ «ειεπζεξία ηνπ Γηαδηθηύνπ» πνπ απεηιεί 
όκσο ηα βαζηθά αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ ηεο; Ζ κήπσο νη ηξνκνθξάηεο θαη νη 
Νενλαδί ζύκκαρνη ηνπο έρνπλ ζπλάςεη ζπκβόιαην ηξόκνπ κε ην Internet πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ειεύζεξε δηαθίλεζε ηδεώλ θαη εηθόλσλ γηα λα ζθνξπνύλ ην κίζνο θαη ην 
ζάλαην; 

 


