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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ IHRA 
“Καταπολέμηση του αντισημιτισμού, της διαστρέβλωσης και της 

άρνησης του Ολοκαυτώματος στο ψηφιακό πεδίο” 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΣΕ ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 
(Ιωάννινα, 7 Οκτωβρίου 2022) 

 
Αξιότιμε Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, 
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,  
Εξοχότατοι Κύριοι Πρέσβεις,  
Αξιότιμοι εκπρόσωποι του IHRA, 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ευχαριστίες προς τον Δήμο και την όμορφη 
πόλη Ιωαννίνων, που φιλοξενούν το Συνέδριο.  
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δήμαρχο κ. Ελισάφ, για τις πρωτοβουλίες και 
έργο του -κοινωνικό και πνευματικό- που με τόση αφοσίωση προσφέρει για 
την εξάλειψη του αντισημιτισμού και κάθε μορφής ρατσισμού, για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διατήρηση της μνήμης του 
Ολοκαυτώματος. 
 
Αγαπητοί μου, 
Από τις θρησκευτικές προκαταλήψεις της ύστερης αρχαιότητας και τα 
στερεοτυπικά μυθεύματα του Μεσαίωνα, από την πολιτική εκμετάλλευση του 
φανατισμού, από τα χαλκευμένα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», μέχρι 
την βιομηχανοποιημένη γενοκτονία των 6 εκατομμυρίων Εβραίων, ο 
αντισημιτισμός -το μίσος κατά των Εβραίων- παραμένει η διαχρονική 
ανοιχτή πληγή στο σώμα της ανθρωπότητας.  
 
Το φαινόμενο δεν αναγνωριζόταν ως πρόβλημα, ούτε καν στις δεκαετίες που 
ακολούθησαν το Ολοκαύτωμα! Ούτε καν όταν αμφισβητείτο ότι το 
Ολοκαύτωμα συνέβη! 
 
Δυστυχώς, χρειάστηκε να θρηνήσουμε θύματα για να αφυπνιστεί η 
κοινωνία, για να συντονιστούν οι θεσμοί και να συνασπιστούν με την κοινωνία 
των πολιτών για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. 
 
Το διαδίκτυο έδωσε νέα δυναμική στην εξάπλωση του φαινομένου, αλλά 
και στο μέγεθος της απειλής. Με το 70% των παγκόσμιων χρηστών του 
Instagram και του Tik Tok να είναι μεταξύ 13 και 24 ετών, ο κίνδυνος της 
διάδοσης αντισημιτικών στερεοτύπων καθίσταται σαφής.  
 
Η άγνοια, η εύκολη και απερίσκεπτη αναπαραγωγή, η έλλειψη κριτικής 
σκέψης, είναι μόνον ορισμένοι από τους παράγοντες που ευθύνονται για τον 
ευτελισμό του Ολοκαυτώματος και για τη δημοτικότητα αντιεβραϊκών 
ψευδολογιών με εξωφρενικό περιεχόμενο.  
 
Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη έρευνα της UNESCO και του OHE για 
τη διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
που  κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο. Βασισμένη σε χιλιάδες αναρτήσεις 
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σε Facebook, Twitter, Instagram, και Telegram -σε 4 γλώσσες (αγγλική, 
γαλλική, ισπανική και γερμανική),  τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι 
καθηλωτικά. 
 
Το 49% του αγγλόφωνου και γαλλόφωνου περιεχομένου περί 
Ολοκαυτώματος στο Telegram είτε αρνείται ή διαστρεβλώνει την ιστορία του 
Ολοκαυτώματος! Το ποσοστό εκτινάσσεται στο 80% για το περιεχόμενο των 
αναρτήσεων στη γερμανική γλώσσα.  
 
Η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη στις πλατφόρμες (όπως το 
Facebook και το twitter), που έχουν εφαρμόσει πολιτικές ελέγχου της 
άρνησης του Ολοκαυτώματος και των ψευδών ειδήσεων.  Παρόλα αυτά οι 
αντισημίτες συκοφάντες, με ύπουλους τρόπους, διοχετεύουν ψευδολογίες, με 
επικίνδυνες συνέπειες.  
 
Στην Ελλάδα αρκεί μια απλή αναζήτηση στο ίντερνετ για να γίνει αντιληπτή η 
έκταση του φαινομένου.  
 
Θα αναφέρω μόνον ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Από το 2009 
κυκλοφορεί η συκοφαντική ψευδολογία ότι «οι Εβραίοι στην Ελλάδα ΔΕΝ 
πληρώνουν φόρους!».  Αναπαράχθηκε χιλιάδες φορές -παρά τις 
αντιδράσεις και τα Δελτία Τύπου του ΚΙΣΕ, που το διέψευδαν. Στα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης αυτή η ψευδής είδηση γιγαντώθηκε και εμπλουτίστηκε με 
αναφορές του τύπου: «ΑΝ η Ελλάδα φορολογούσε τους Εβραίους, θα 
μπορούσε να εξοφλήσει το χρέος της!!».  
 
Αξιολογώντας τη βαρύτητα των συνεπειών από τη γιγάντωση του μίσους, ο 
Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, το 2015, εξέδωσε Δελτίο Τύπου για την 
αποκατάσταση της αλήθειας. Για να δηλώσει το προφανές: ότι, δηλαδή, όλοι 
οι Έλληνες πολίτες φορολογούνται ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους!  
 
7 χρόνια μετά, η ψευδολογία εξακολουθεί να ανθεί στο διαδίκτυο και να 
δηλητηριάζει τους αμαθείς, να εξεγείρει τους έχοντες ανάγκη, να διχάζει την 
κοινωνία, να προάγει το αίσθημα της δήθεν κοινωνικής αδικίας, να εκτρέφει τις 
στερεοτυπικές προκαταλήψεις περί των Εβραίων που «κυριαρχούν επί 
θεσμών και νόμων, που χειραγωγούν κυβερνήσεις και πολιτικές»…. Και το 
δηλητήριο συνεχίζει να διαχέεται…. 
 
Ανάλογης βαρύτητας φαινόμενο είναι και η αντισημιτική ρητορική μίσους 
στα παραδοσιακά ΜΜΕ, στον Τύπο, σε βιβλία, και στον δημόσιο διάλογο.  
 
Τα αντισημιτικά στερεότυπα, καλυμμένα πίσω από διάφορα προσωπεία,   
-όπως δήθεν της ιστορικής έρευνας, του πατριωτισμού, του αντισιωνισμού- 
σκοπίμως συγχέουν τους ορισμούς και τα όρια μεταξύ Εβραίων και 
Σιωνιστών, Εβραίων και Ισραήλ, πολιτικής κριτικής και σύγκρισης με το 
Ολοκαύτωμα, και συχνά αναπαράγουν βιβλιογραφικές αναφορές 
γνωστών αρνητών του Ολοκαυτώματος. Δυστυχώς, στην Ελλάδα 
υπάρχει ακόμη και απόφαση δικαστηρίου που απέτυχε να καταδικάσει 
βιβλίο με λυσσαλέα αντισημιτική ρητορική. Το εν λόγω βιβλίο -το οποίο 
σημειωτέων  συνεχίζει να κυκλοφορεί μέχρι σήμερα- υπό το προσωπείο της 
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«επιστημονικής έρευνας», υποκινεί το μίσος κατά των Εβραίων και καλεί στην 
εξόντωσή τους, εξυμνώντας τον Χίτλερ! 
 
Δεν πρόκειται απλώς για λέξεις πάνω στο  χαρτί ή πάνω σε μια οθόνη.  
 
Η ρητορική μίσους προκαλεί πράξεις βίας. Τον Οκτώβριο του 2019, ο 
τρομοκράτης που επιτέθηκε στη Συναγωγή του Χάλε -στη Γερμανία- 
μετέδωσε το αντισημιτικό παραλήρημά του σε livestreaming στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.   
 
Αξιότιμοι Σύνεδροι, 
 
Σήμερα παρά ποτέ έχει σημασία το γεγονός ότι εθνικές Κυβερνήσεις και 
διεθνείς θεσμοί έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζουν προγράμματα για την 
καταπολέμηση του φαινομένου. Εκστρατείες ενημέρωσης, όπως το 
Think before you share, είναι απαραίτητες και υποδηλώνουν ότι όλοι όσοι 
είμαστε ταγμένοι στον πόλεμο ενάντια διάδοση του μίσους, μπορούμε να 
είμαστε τόσο εφευρετικοί, και τόσο προσαρμοσμένοι στα σημεία των 
καιρών, όσο και οι ύπουλοι προπαγανδιστές του σκοτεινού ίντερνετ.  
 
Ολοκληρώνω με ευχαριστίες και συγχαρητήρια προς τον επικεφαλής και 
την εθνική Αντιπροσωπεία στον IHRA, στην Υπουργό Παιδείας, στον Γενικό 
Γραμματέα Θρησκευμάτων, στον Ειδικό Απεσταλμένο για τον Αντισημιτισμό, 
στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης που υλοποιούν τα τελευταία χρόνια.  
 
Η παιδεία είναι το μόνο και το σημαντικότερο όπλο μας ενάντια στον 
αντισημιτισμό, τη διαστρέβλωση της ιστορίας και την παραπληροφόρηση.  
 
Οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν ακόμη περισσότερο και οι πρωτοβουλίες 
να εμπλουτιστούν σε περιεχόμενο και να εκσυγχρονιστούν σε μεθόδους. Διότι 
σε αυτόν τον αγώνα δεν έχουμε περιθώριο αποτυχίας!  
 
Σας ευχαριστώ. 
 


