
 

Η εικόνα τησ Γερμανίασ ςτην ελληνική κοινή γνώμη: ζντονοσ αντιγερμανιςμόσ και 

ιδεολογικζσ ανατροπζσ ςτον φιλευρωπαϊςμό 

 

Η μεγάλθ οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα, κυρίωσ όμωσ οι πολιτικζσ που αςκικθκαν γφρω 

από αυτιν τα τελευταία δφο χρόνια, ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ διαμόρφωςθ μιασ εξαιρετικά 

κακισ εικόνασ τθσ Γερμανίασ και τθσ ςθμερινισ γερμανικισ πολιτικισ ςτθν ελλθνικι κοινι 

γνϊμθ.  

Η επικετικι πολιτικι και ρθτορεία που αςκείται ζντονα τον τελευταίο καιρό από πλευράσ 

Γερμανίασ ζχει αναςφρει ςτθ μνιμθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ζντονα αρνθτικά 

ςυναιςκιματα: Η Γερμανία ςυνδζεται αυκόρμθτα με τισ πιο μαφρεσ θμζρεσ του ναηιςμοφ 

και του Γ’Ράϊχ (32.4%), ενϊ κα δυςκολευτεί κανείσ να βρει κετικζσ παραςτάςεισ γφρω από 

αυτιν. Θυμόσ-Αγανάκτθςθ-Οργι (41%), Απογοιτευςθ (10.1%), Φόβοσ-ανθςυχία (6.4%) 

αποτελοφν τα κυρίαρχα ςυναιςκιματα που διαπερνοφν τθν ελλθνικι κοινωνία απζναντι 

ςτθν Γερμανία.  

Η αρνθτικι εικόνα τθσ Γερμανίασ επεκτείνεται και ςτο ηιτθμα τθσ Ευρϊπθσ. Το 79% τθσ 

ελλθνικισ κοινισ γνϊμθσ πιςτεφει ςιμερα ότι ο ρόλοσ τθσ Γερμανίασ ςτθν Ευρϊπθ είναι 

αρνθτικόσ, γεγονόσ που κα ζχει ςταδιακά τθν επίπτωςι του ςτθ διαμόρφωςθ ζντονου 

αντιευρωπαϊκοφ κλίματοσ ςτθν Ελλάδα, μια χϊρα που μζχρι ςιμερα διακατεχόταν από τον 

πιο ιςχυρό φιλευρωπαϊςμό από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Το 81% κεωρεί ότι με τθ 

ςθμερινι πολιτικι τθσ θ Γερμανία επειχειρεί να κυριαρχιςει οικονομικά ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ 

77% πιςτεφει ότι οι πολιτικζσ που αςκεί τείνουν ςτθ ςυγκρότθςθ ενόσ ιςχυροφ και 

απολυταρχικοφ Δ’Ράϊχ. Η ζντονα αρνθτικι εικόνα τθσ Γερμανίασ κα ςυμπαραςφρει και τθν 

εικόνα τθσ Ευρϊπθσ, διαμορφϊνοντασ μια ακόμα μεγαλφτερθ απόςταςθ ςτο εςωτερικό τθσ 

από τουσ λαοφσ, όπωσ δείχνει θ ελλθνικι περίπτωςθ.  

Η Γερμανία κεωρείται από τθν ελλθνικι κοινι γνϊμθ «περιςςότερο εχκρικι» απζναντι ςτθν 

Ελλάδα (76%), ενϊ ωσ ςυνζπεια των εξελίξεων αυτϊν είναι ότι θ δθμοτικότθτα τθσ Αγκελα 

Μζρκελ ςτθν Ελλάδα είναι αρνθτικι ςε ποςοςτό 81%. 

Η ζντονθ αντίδραςθ τθσ ελλθνικισ κοινισ γνϊμθσ απζναντι ςτθν Γερμανία φαίνεται και ςτο 

γεγονόσ ότι ςυντριπτικά πλειοψθφικά ποςοςτά εμφανίηονται ςτισ απόψεισ που κεωροφν 

ότι θ Ελλάδα πρζπει να διεκδικιςει με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ τισ πολεμικζσ 

απαοηθμιϊςεισ / επανορκϊςεισ που οφείλει θ Γερμανία από τθν περίοδο 1941-1944 (91%), 

ενϊ ταυτόχρονα κα πρζπει να διεκδικιςει τθν αποπλθρωμι του κατοχικοφ δανείου που 

είχαν επιβάλει οι γερμανικζσ αρχζσ κατοχισ τθν ίδια περίοδο (87%).  

Μια ενδιαφζρουςα επίςθσ πλευρά τθσ προςζγγιςθσ τθσ ελλθνικισ κοινισ γνϊμθσ ςε ςχζςθ 

με τθν Γερμανία είναι ότι ςε μεγάλο βακμό κεωρείται θ οικονομικι τθσ ιςχφ ςυνδεδεμζνθ 

με τον αδιαφανι τρόπο που «ειςβάλει» οικονομικά ςτισ διάφορεσ χϊρεσ (51%). Στο ςθμείο 

αυτό οι γνϊςεισ γφρω από το ςκάνδαλο τθσ Siemens ζχουν επθρεάςει βακειά.  



Ωςτόςο, αντίκετα με τθν ζντονθ αποςτροφι ςτθ γερμανικι πολιτικι και ςτον ιμπεριαλιςμό 

που κεωρείται ότι αποπνζει, θ ελλθνικι κοινι γνϊμθ είναι αρκετά μετριοπακισ όςον 

αφορά τον γερμανικό λαό. Ζνα πολφ ιςχυρό ποςοςτό του 31% κεωρεί ότι θ αςκοφμενθ 

πολιτικι δεν εγκρίνεται από τον γερμανικό λαό, και μόλισ το 45% κεωρεί ότι αυτι 

εγκρίνεται. Σε ςχζςθ με τα ιςχυρά αντιγερμανικά πολιτικά αιςκιματα, οι τοποκετιςεισ ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ δείχνουν μια αξιοκαφμαςτθ ωριμότθτα εκ μζρουσ τθσ ελλθνικισ 

κοινισ γνϊμθσ που αποφεφγει – ζωσ τϊρα τουλάχιςτον – «ςυλλογικζσ εκνικζσ ευκφνεσ» και 

αφινει ζνα ανοικτό παράκυρο ςε μια άλλθ προςζγγιςθ των δφο λαϊν.  
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