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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΣΕ 

WE REMEMBER 2019 – ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ 

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

 

Στις 6.1.2019 το WJC ξεκίνησε τη φετινή εκστρατεία 
ενημέρωσης #WeRemember (ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ) που οργανώνεται για τρίτη συνεχή 
χρονιά και αφιερώνεται στη Μνήμη του Ολοκαυτώματος των 6 εκατομμυρίων 
Εβραίων που εξοντώθηκαν από τους Ναζί στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Η εκστρατεία θα κορυφωθεί την 27η Ιανουαρίου, Διεθνή Ημέρα Μνήμης 
του Ολοκαυτώματος. Η εκστρατεία προβάλλεται ταυτόχρονα σε 50 χώρες και 20 
γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενώ στους φετινούς συνεργάτες του 
WJC περιλαμβάνεται η UNESCO και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 
twitter και το snapchat. 

Φωτογραφίες των συμμετεχόντων απ΄ όλον τον κόσμο να κρατούν την 
επιγραφή #WeRemember, συνεντεύξεις επιζώντων του Ολοκαυτώματος, 
μηνύματα εμβληματικών προσωπικοτήτων από κάθε επάγγελμα, ηλικία, θρησκεία, 
θα προβάλλονται στους τοίχους του Άουσβιτς – Μπιρκενάου από τις 24 έως τις 27 
Ιανουαρίου 2019, καθώς και σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση κατά την επίσημη 
τελετή της 27.1.  Ο τόπος του μαρτυρίου θα πλημμυρίσει με την υπόσχεση 
εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο ότι το Ολοκαύτωμα ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ. 

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ο τρόπος 
συμμετοχής είναι απλός: 
1. Γράψτε σε ένα φύλλο χαρτιού ‘We Remember’ 
2. Φωτογραφηθείτε κρατώντας το χαρτί με την επιγραφή. 
3. Ανεβάστε τη φωτογραφία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 
το hashtag #WeRemember ή στείλτε την στο e-mail weremember@wjc.org  
Βοηθήστε ώστε να φτάσει το μήνυμα σε κάθε γωνιά της γης. 

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 

 ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ WE REMEMBER 2019 

 

 

 

 

 

mailto:INFO@KIS.GR
mailto:PR@KIS.GR
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:we-remember-2019-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:we-remember-2019-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/weremember.wjc.org
mailto:weremember@wjc.org
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ –Η ΑΜΕΣΗ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τον αποτροπιασμό 
σύσσωμου του Ελληνικού Εβραϊσμού για τον βανδαλισμό του Μνημείου 
Ολοκαυτώματος της Καστοριάς που ανεγέρθηκε για να θυμίζει τους 1.000 
Εβραίους της πόλης που εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν στο Άουσβιτς από τους 
Ναζί. Χρησιμοποιώντας μαύρο σπρέι για να καταστρέψουν την επιγραφή του 
Μνημείου, οι φανατικοί κήρυκες τους μίσους θέλησαν να διαγράψουν τόσο  μνήμη 
της άλλοτε ανθούσας εβραϊκής κοινότητας της πόλης αλλά και να καταστρέψουν 
τους συμβολισμούς που εκπέμπει το Μνημείο αυτό. 

Πήραν την καλύτερη απάντηση από την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, που δια 
στόματος του Δημάρχου της Καστοριάς καταδίκασε τη βεβήλωση, αλλά και των 
ευαισθητοποιημένων πολιτών που έσπευσαν να καθαρίσουν το Μνημείο. Οι 
διωκτικές αρχές οφείλουν να συλλάβουν τους υπεύθυνους και να τους οδηγήσουν 
στη Δικαιοσύνη. 

Δεκατρία επεισόδια βεβηλώσεων εβραϊκών χώρων καταγράφηκαν το 2018. 
Η έξαρση της μισαλλοδοξίας, οι βανδαλισμοί μνημείων και ιερών χώρων 
επιτείνουν την ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο αντισημιτισμός 
είναι μόνον η αρχή της παρακμής μιας κοινωνίας, η οποία για να 
προστατευθεί από τους οπαδούς του σκοταδισμού οφείλει να 
μεταλαμπαδεύει το φως της γνώσης και της μνήμης για την αποτροπή νέων 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.     

Αθήνα, 27.12.2018 
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ 

ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

Τούτες τις γιορτινές ημέρες, που το πνεύμα της αγάπης εκπέμπεται σε κάθε γωνιά 
της χώρας μας, οι οπαδοί του μίσους έσπευσαν να υπενθυμίσουν την παρουσία 
τους με εκρηκτικό μηχανισμό θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή απλών ανθρώπων στην 
είσοδο του ιερού ναού του Αγίου Διονυσίου, στο κέντρο της Αθήνας. 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την απεχθή 
αυτή επίθεση και εκφράζοντας τα συναισθήματα των Ελλήνων Εβραίων, εύχεται 
ταχεία και πλήρη ανάρρωση  στους τραυματίες και γρήγορα να επιστρέψουν στις 
οικογένειές τους. 

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη μισαλλοδοξία, στον φανατισμό και στην 
τρομοκρατία να γίνουν κομμάτι της καθημερινότητας σκορπώντας τον φόβο και 
στοχοποιώντας ακόμη και τους ιερούς χώρους προσευχής. Όλοι μαζί οφείλουμε να 
εργασθούμε ώστε να υπερασπιστούμε τις πανανθρώπινες αξίες της αγάπης, της 
αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού, απέναντι σε όσους επιδιώκουν να 
επιβάλλουν τον φόβο του μίσους και της βίας.    

Αθήνα, 27.12.2018 
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 

 

 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2163:2018-12-27-10-02-16&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2163:2018-12-27-10-02-16&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2163:2018-12-27-10-02-16&catid=49:2009-05-11-09-28-23
http://www.ant1news.gr/news/Society/article/523660/bebilosan-to-mnimeio-ton-ebraion-stin-kastoria-eikona-
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2164:2018-12-27-10-58-03&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2164:2018-12-27-10-58-03&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://www.cnn.gr/news/ellada/story/159733/ekrixi-kolonaki-ti-deixnoyn-ta-prota-stoixeia-tis-astynomias
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ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΤΙΕΛ, ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΘ 

Την  Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 απεβίωσε η Λουκία Σαλτιέλ, το γένος Μαλλάχ, 
σύζυγος του Προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. 

Η κηδεία της εκλιπούσης έγινε την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, στο Εβραϊκό 
Νεκροταφείο Θεσσαλονίκης παρουσία πλήθους κόσμου απ΄ όλη την Ελλάδα και το 
εξωτερικό που τίμησαν τη μνήμη της κα συμπαραστάθηκαν στην οικογένειά της. 

- Ο ΤΥΠΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑΣ ΣΑΛΤΙΕΛ: 

ΕΘΝΟΣ, 21.12.2018: Η Εβραϊκή Κοινότητα Θεσσαλονίκης και η πόλη πενθούν τον 
χαμό της Λουκίας Σαλτιέλ-Μαλλάχ, συζύγου του προέδρου της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας της πόλης Δαυίδ Σαλτιέλ, εξαδέλφη του πρώην προέδρου της Γαλλικής 
Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί. 

Δραστήρια επιχειρηματίας και με έντονη προσωπικότητα n Λουκία Σαλτιέλ-Μαλλάχ 
ασχολούνταν με την εμπορία επώνυμων ρούχων και κοσμημάτων, ενώ είχε και 
ενεργό συμμετοχή στα κοινά της πολυπληθούς εβραϊκής κοινότητας.  Ήταν 
εξαδέλφη του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, τον οποίο και είχε 
συναντήσει για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2006 όταν είχε επισκεφθεί την Αθήνα 
ως υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. 

Η μητέρα του Σαρκοζί και ο πατέρας της Λουκίας Μαλλάχ ήταν τρίτα ξαδέλφια και 
κοινός τους πρόγονος ήταν ο προπάππους του Σαρκοζί, Μορδοχάι Μαλλάχ που 
διατηρούσε μεγάλο κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο παππούς 
του Σαρκοζί, Βενέδικτος Μαλλάχ εγκατέλειψε μικρός την πόλη για να σπουδάσει 
ιατρική στο Παρίσι και έτσι εξαπλώθηκε το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας. 

Η Λουκία Σαλτιέλ-Μαλλάχ έκανε για αρκετά χρόνια έρευνα και αναζητούσε τις ρίζες 
της οικογένειάς της μέχρι που έπεσε πάνω στο όνομα του πρώην προέδρου της 
Γαλλίας και μετά την πρώτη τους συνάντηση τα δύο ξαδέλφια διατήρησαν επαφή. 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΤΙΕΛ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος συνήλθε 
έκτακτα σήμερα, 21.12.2018, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση της 
αδόκητης και τραγικής απώλειας της  

ΛΟΥΚΙΑΣ  ΣΑΛΤΙΕΛ  
συζύγου του Προέδρου του ΚΙΣΕ και Προέδρου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ 
Σαλτιέλ.  
Το Δ.Σ. άκουσε τον προεδρεύοντα Ά Αντιπρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλα 
να περιγράφει την προσωπικότητα της εκλιπούσης, η οποία υπήρξε ενεργό και 
δυναμικό μέλος της Κοινότητάς της, με πλούσια αγαθοεργό δράση και πολύτιμη 
συνεισφορά στο έργο των εβραϊκών οργανώσεων γυναικών της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, 
καθώς και άξια σύζυγος, μητέρα και γιαγιά που με πραότητα και σταθερότητα 
μεταλαμπάδευσε στην οικογένειά της τις εβραϊκές αξίες και την εβραϊκή παράδοση. 
Η Λουκία Σαλτιέλ, το γένος Μαλλάχ, γόνος ιστορικής οικογένειας της 
Θεσσαλονίκης, αφιέρωσε τον εαυτό της στο φιλανθρωπικό έργο της Κοινότητάς της 
και της πόλης της για να ελαφρύνει τον πόνο των συνανθρώπων της. Έφυγε από 
κοντά μας ένας σπουδαίος άνθρωπος.  Το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ 
 

Αποφάσισε ομόφωνα: 

1.Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ στην κηδεία της εκλιπούσης. 
2.Να εκφραστούν τα  θερμά συλλυπητήρια του ΚΙΣΕ προς την οικογένειά της και 
να επιδοθεί το παρόν Ψήφισμα. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2162:2018-12-21-08-54-14&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2162:2018-12-21-08-54-14&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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3.Να διατεθεί στη μνήμη της, και αντί στεφάνου, ποσό 1.000 ευρώ υπέρ των 
προγραμμάτων περίθαλψης της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης.  
4.Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον Eβραϊκό Τύπο. 
 

Ο Α΄Αντιπρόεδρος ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ 
Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ 

 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης συνέρχεται σε 
έκτακτη συνεδρίαση με αφορμή τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου της συζύγου του 
Προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης  
 

ΛΟΥΚΙΑΣ συζύγου ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ, το γένος ΣΟΛΟΜΩΝ ΜΑΛΛΑΧ 
 
μέλος της Κοινοτικής Συνελεύσεως, Πρόεδρου της ZIV και των επιτροπών 
δημοσίων σχέσεων και περίθαλψης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. 
O Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Λάζαρος Σεφιχά αναφέρεται στην 
προσωπικότητα της εκλιπούσης. Η Λουκία Σαλτιέλ δεν ήταν απλώς ο πυλώνας 
μιας επιτυχημένης εβραϊκής οικογένειας, που τιμούσε τις παραδόσεις των Εβραίων 
της Θεσσαλονίκης. Ήταν δίπλα στην Κοινότητα με δυναμισμό, απαράμιλλη 
αφοσίωση και αγάπη, για δεκαετίες. Πάντα εργαζόταν για την ενίσχυση της ζωής 
της Κοινότητας, με ευγένεια, ειλικρίνεια και ευθυκρισία. Βρισκόταν στοργικά στο 
πλευρό όλων των ομοθρήσκων αλλά πάνω από όλα στο πλευρό όλων των 
ηλικιωμένων και των επιζώντων του Ολοκαυτώματος που τους έβλεπε σαν τους 
δικούς της γονείς. 
Όσοι την γνώριζαν από κοντά ήξεραν πως ήταν πάντα έτοιμη να ακούσει και να 
στηρίξει έμπρακτα όποιον άνθρωπο είχε ανάγκη. Κάτι που το έκανε πράξη με κάθε 
ευκαιρία. Αθόρυβα, όπως της επέτασσε το ήθος της και ο ακέραιος χαρακτήρας 
της. 
Για τον σύντροφό και συνοδοιπόρο της Ντέιβιντ, την αγαπημένη της αδελφή Λούνα, 
την λατρευτή της κόρη Μίλη και τους τρεις πρίγκιπες της ζωής της -όπως συχνά 
αποκαλούσε τα εγγόνια της- τον Ένρι, τον Ντέιβιντ και τον Μπέντζαμιν, ήταν ο 
φύλακας άγγελός τους. 
Η Λουκία, ένας από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους όχι μόνο για την Κοινότητα 
αλλά και για όλη τη Θεσσαλονίκη, έφυγε αλλά θα παραμένει πάντοτε στην  καρδιά 
μας.  Κατόπιν τούτου το Κοινοτικό Συμβούλιο  

αποφασίζει ομόφωνα: 
1. Τα γραφεία της Κοινότητας να παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 21 
Δεκεμβρίου 2018.  
2. Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία της εκλιπούσης 
3. Να εκφράσει προς την οικογένεια της εκλιπούσης τα συλλυπητήριά του 
και την συμμετοχή του στο πένθος της. 
4. Να δωρίσει, εις μνήμην της, το ποσό των €1000 υπέρ των σκοπών των 
W.I.Z.O-Ζ.Ι.V. της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. 
5. Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά της και να το δημοσιεύσει 
στον εβραϊκό τύπο. 
 

Ο Αντιπρόεδρος ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΕΦΙΧΑ 
Η Γραμματέας ΧΑΝΝΑ ΠΙΝΤΟ 

 

** Ψηφίσματα στη Μνήμη της Λουκίας Σαλτιέλ εκδόθηκαν από το Εβραϊκό 
Μουσείο Ελλάδος, από όλες τις Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδος, από 
τα τις εβραϊκές οργανώσεις και τα ιδρύματα της Ι.Κ.Θεσσαλονίκης και από 
τον Σύλλογο Φίλων του ΕΜΕ. 
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ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ 

Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά βεβήλωσης μνημείων για το Ολοκαύτωμα, 
αλλά και τους βανδαλισμούς εβραϊκών νεκροταφείων από ακραίους που διέπονται 
από ρατσιστικές και αντισημιτικές απόψεις, η χώρα μας με το Ισραήλ ενώνουν τις 
δυνάμεις τους για την καταπολέμηση των φαινομένων της ξενοφοβίας και του 
αντισημιτισμού. 

Ο πρώτος διμερής διάλογος μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας για την καταπολέμηση του 
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 
19 Δεκεμβρίου 2018, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν υψηλόβαθμοι 
κυβερνητικοί, δικαστικοί και άλλοι αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες, καθώς και 
ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ειδικεύονται  στην 
καταπολέμηση του αντισημιτισμού και των ρατσιστικών εγκλημάτων μίσους. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 
συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ. Τις εργασίες άνοιξε η Γενική Γραμματέας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Μαρία Γιαννακάκη. 

Οι συζητήσεις μεταξύ των Ισραηλινών και των Ελλήνων εμπειρογνωμόνων 
επικεντρώθηκαν σε τρόπους καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και 
του αντισημιτισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ποινική έρευνα για 
εγκλήματα μίσους, στην εκπαίδευση εισαγγελέων και δικαστών, στην ανίχνευση και 
δίωξη ρατσιστικών εγκλημάτων μίσους, στις διαδικασίες αντιμετώπισης του 
αντισημιτισμού, καθώς και στην ανάλυση τρόπων αντιμετώπισης των 
αντισημιτικών περιστατικών στην Ελλάδα.  

Ο διμερής διάλογος αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό τη σκιά των επανειλημμένων 
βεβηλώσεων των μνημείων του Ολοκαυτώματος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 
του βανδαλισμού εβραϊκών νεκροταφείων και χώρων σε διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας, καθώς και των εκφράσεων αντισημιτισμού σε εξτρεμιστικά μέσα 
ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Η ελληνική κυβέρνηση, το Κεντρικό Ισραηλιτικό 
Συμβούλιο (KIΣE) και η Πρεσβεία του Ισραήλ καταδίκασαν απερίφραστα τα 
γεγονότα βανδαλισμού κατά των εβραϊκών χώρων.  

Το χρονοδιάγραμμα του διαλόγου στην Αθήνα συμπίπτει με τις αποφάσεις που 
έλαβαν ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την υιοθέτηση 
του ορισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) για 
τον αντισημιτισμό. Το Ισραήλ και η Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19.12.2018, της Ιωάννας Μάνδρου 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΑΟΥΣΒΙΤΣ» ΤΟΥ Γ. ΠΗΛΙΧΟΥ 

ΣΤΟ ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΨΗΠΤΕ 

ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΠΑ 

«Έχουμε χρέος να μην ξεχάσουμε για να μην οικοδομήσουμε στρεβλά το μέλλον 
και ακριβώς αυτό πρέπει να θυμόμαστε σήμερα, που η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, το 
μίσος προσπαθούν να αποκτήσουν ξανά φωνή παντού στον κόσμο», ανέφερε 
ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος 
Παππάς, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκώματος 
του Γιώργου Πηλιχού, με τίτλο «ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥ», στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ (Yad 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2161:2018-12-20-09-58-58&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2161:2018-12-20-09-58-58&catid=49:2009-05-11-09-28-23
http://www.kathimerini.gr/1000930/article/epikairothta/ellada/koinh-drash-apo-israhl-kai-ellada-gia-fainomena-antishmitismoy
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2160:2018-12-20-09-10-09&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2160:2018-12-20-09-10-09&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2160:2018-12-20-09-10-09&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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Vashem) που έγινε στις 19.12.2018. «Ας δώσουμε μαζί μια ισχυρή απάντηση στην 
άγνοια», σημείωσε ο υπουργός και μίλησε για τα σημερινά ανησυχητικά φαινόμενα: 
«Τους τελευταίους μήνες, ακροδεξιοί πατριδοκάπηλοι, με πρόσχημα μια συμφωνία 
αδελφοσύνης ανάμεσα στη χώρα μας και τη γειτονική πΓΔΜ που βάζει τέλος στους 
εθνικισμούς που βασανίζουν τα Βαλκάνια, διαδηλώνουν με κέλτικους σταυρούς και 
ναζιστικούς χαιρετισμούς, μολύνουν την ελληνική σημαία που κρατούν στα χέρια 
τους και βεβηλώνουν επίμονα το Μνημείο του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. 
Στην Ευρώπη, ξενοφοβικές αντισημιτικές δυνάμεις σπέρνουν το μίσος και 
κερδίζουν έδαφος απέναντι στην Ευρώπη της κατανόησης, της αλληλεγγύης των 
λαών».  

Στην αρχή της ομιλίας του, ο κ. Παππάς είπε ότι κάθε φορά που βρίσκεται στο Yad 
Vashem αισθάνεται την ίδια συγκίνηση, το ίδιο δέος, το ίδιο χρέος απέναντι στη 
μνήμη και στην Ιστορία και πρόσθεσε: «Σας παραδίδω ταπεινά την ελληνική πτυχή 
του Ολοκαυτώματος, ένα βιβλίο που παρουσιάζει την ιστορία της εξόντωσης 
Ελλήνων πολιτών, κατά συντριπτική πλειονότητα Εβραίων, στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. Το σπουδαίο πόνημα του εξαίρετου ερευνητή Γιώργου Πηλιχού, το 
οποίο παρουσιάζεται σε έναν τόμο με τίτλο «Άουσβιτς. Έλληνες-Αριθμός 
Μελλοθανάτου» μάς προτρέπει να συζητήσουμε για πληγές που ελάχιστα έχουν 
επουλωθεί. 

Μας υπαγορεύει να θυμηθούμε τραγικά συμβάντα και γεγονότα, καθοριστικά για τη 
χώρα και την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας αδιαχώρητα δύο μονάδες μέτρησης: Από 
τη μία την ανθρώπινη υπόσταση, από την άλλη την ανθρωπότητα ως σύνολο. 

Η ανάγνωση του βιβλίου μάς αποκαλύπτει την πιο παράλογη σύγκρουση του 
ανθρώπου με τον εχθρό, που δεν είναι παρά ένας άλλος άνθρωπος. Γινόμαστε 
κοινωνοί της άλογης και άδικης εξόντωσης, της φρίκης, την οποία εξιστορούν οι 
ίδιοι οι μάρτυρες. 

Όπως ο Λεόν Μπενμαγιόρ, αριθμός κρατουμένου 119.842 που λέει: «Είχαμε πια 
αποβάλει την ιδιότητα του ανθρώπου, του λογικού όντος, και περιμέναμε παθητικά 
σαν τα ζώα, για να δούμε τι άλλο θα μας κάνουν. Θυμάμαι ότι κάποιοι μας είπαν 
ότι οι καπνοί που διακρίνουμε να βγαίνουν από τις καμινάδες προέρχονται από την 
καύση των πτωμάτων των δικών μας. Όμως και πάλι δεν τους πιστέψαμε, δεν 
μπορούσαμε να τους πιστέψουμε". Σαν να θέλει να κλείσει την οδύνη σε ένα κουτί, 
το βιβλίο αποτίνει φόρο τιμής στους μάρτυρες, φορώντας τα ενδύματά τους». 

Ο κ. Παππάς τόνισε ότι ως κοινωνία υποχρεούμαστε να θυμόμαστε ότι η ναζιστική 
πολιτική στην Ελλάδα είναι συνυπεύθυνη για αυτό το δράμα. Οδήγησε στην 
εξόντωση 65.000 Εβραίων, δηλαδή το 80% του συνόλου του εβραϊκού πληθυσμού. 

Στη Θεσσαλονίκη, που ανθούσε η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας, από 
τους 56.000 Εβραίους της πόλης σώθηκαν από τα κρεματόρια μόνο 1.950. Σε 
μικρότερες κοινότητες, όπως η Καβάλα, η Ρόδος, η Κέρκυρα, τα Γιάννενα, ο 
πληθυσμός τους εξοντώθηκε σχεδόν ολοσχερώς. Στην Αθήνα, η εξόντωση της 
εβραϊκής κοινότητας δεν ήταν ολοκληρωτική, καθώς οι Εβραίοι βοηθήθηκαν 
περισσότερο από τον κοινωνικό περίγυρο. Η εβραϊκή κοινότητα της Ζακύνθου 
διασώθηκε λόγω της σθεναρής στάσης του μητροπολίτη και του δημάρχου. 

Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις Ελλήνων που βοήθησαν Εβραίους να σωθούν, ενώ 
και η Αντίσταση βοήθησε Εβραίους να διαφύγουν τη σύλληψη και τον θάνατο που 
επιφύλασσε το στρατόπεδο συγκέντρωσης. 

Όπως επισήμανε ο υπουργός, «αυτός ο πόνος έγινε πόνος της Ελλάδας, κομμάτι 
της ιστορίας της. Μια ιστορία που ως Πολιτεία δεσμευόμαστε να μην αφήσουμε στο 
περιθώριο για να μην ξαναέρθουν στο επίκεντρο οι υμνητές των Ναζί». 

Ο κ. Παππάς παρατήρησε ότι το 2017 αποδόθηκε η ελληνική ιθαγένεια στους 
γόνους των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και τοποθετήθηκε στο περιστύλιο της 
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Βουλής αναμνηστική στήλη με τα ονόματα των οκτώ Εβραίων βουλευτών που 
εξόντωσαν οι Ναζί. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για να δημιουργηθεί στη 
Θεσσαλονίκη, εκεί από όπου αναχωρούσαν το 1943 οι συρμοί του θανάτου για τα 
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, Μουσείο του Ολοκαυτώματος. 

Στις αρχές του 2018, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας και ο 
ισραηλινός Πρόεδρος, Ρούβεν Ρίβλιν, τοποθέτησαν τον θεμέλιο λίθο για την 
ανέγερση του Μουσείου του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. 

Παράλληλα, στην Ολομέλεια της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του 
Ολοκαυτώματος (International Holocaust Remembrance Alliance), η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Φεράρας 29 Νοεμβρίου 2018 υπό ιταλική 
προεδρία, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η Ελλάδα αναλάβει την προεδρία της 
Συμμαχίας για το έτος 2021. Θα διαδεχθεί τις προεδρίες του Λουξεμβούργου (2019) 
και της Γερμανίας (2020). 

«Σας παραδίδω, λοιπόν, ένα ακόμη ιστορικό ντοκουμέντο που ενώνει τους λαούς 
μας, που ενώνει την μνήμη με την Ιστορία» τόνισε ο υπουργός και σημείωσε: «Είναι 
χρέος μας να προφυλάξουμε τα παιδιά μας, τώρα ξέρουμε. Τώρα δεν έχουμε 
δικαιολογία. Το παρελθόν μάς οπλίζει για ένα μέλλον δημοκρατικό και ειρηνικό. Και 
εμείς, όλοι μαζί, συνεχίζουμε με οδηγό μας τη μνήμη. Γιατί όπως σημείωσε ο Ελί 
Βιζέλ, ένας από τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, "ο δήμιος σκοτώνει πάντα 
δύο φορές, τη δεύτερη με τη λήθη". Ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά ναζισμός». 

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, παραβρέθηκαν 
ο πρόεδρος του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ, Αβνέρ Σαλέβ, ο 
Μοσέ Αελιόν, από τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, η πρέσβης του Ισραήλ στην 
Αθήνα, Ιρίτ Μπεν Άμπα, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Ισραήλ Κωνσταντίνος 
Μπίκας, ο ερευνητής και συγγραφέας του Λευκώματος, Γιώργος Πηλιχός, η 

καθηγήτρια Τόνια Μοροπούλου, κ.ά.  Στην εκδήλωση το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε από 
τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Βενιαμίν Αλμπάλα. 

Μετά την εκδήλωση, ο κ. Παππάς ξεναγήθηκε στο Μουσείο Ολοκαυτώματος και 

στη συνέχεια έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter: «Κάθε φορά που βρίσκομαι 

στο Γιαντ Βασέμ αισθάνομαι την ίδια συγκίνηση, το ίδιο δέος, το ίδιο 
χρέος απέναντι στη μνήμη και στην Ιστορία». 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ το 2017 

17.12.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Το Τμήμα 
Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Διεύθυνσης 
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής 
Γραμματείας Θρησκευμάτων δημοσιοποιεί την «Έκθεση για τα Περιστατικά εις 
βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα» που έλαβαν χώρα κατά το 
έτος 2017. 

Στο Εισαγωγικό μέρος (Ι) παρουσιάζεται το ιστορικό και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα, με ειδική αναφορά στην 
ανέγερση, ίδρυση και λειτουργία λατρευτικών χώρων. 

Στο δεύτερο μέρος (ΙΙ) παρατίθενται τα πάσης φύσεως περιστατικά σε βάρος 
χώρων θρησκευτικής σημασίας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση της Yπηρεσίας κατά 
το έτος 2017,  ανά θρησκευτική κοινότητα, συνοδευόμενα από ιστορικά, νομικά και 
στατιστικά στοιχεία κατά περίπτωση. 

https://twitter.com/nikospappas16/status/1075369954621427713/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1075369954621427713&ref_url=https%3A%2F%2Fleft.gr%2Fnews%2Fn-pappas-apo-israil-ehoyme-hreos-na-min-xehasoyme-gia-na-min-oikodomisoyme-strevla-mellon
https://twitter.com/nikospappas16/status/1075369954621427713/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1075369954621427713&ref_url=https%3A%2F%2Fleft.gr%2Fnews%2Fn-pappas-apo-israil-ehoyme-hreos-na-min-xehasoyme-gia-na-min-oikodomisoyme-strevla-mellon
https://twitter.com/nikospappas16/status/1075369954621427713/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1075369954621427713&ref_url=https%3A%2F%2Fleft.gr%2Fnews%2Fn-pappas-apo-israil-ehoyme-hreos-na-min-xehasoyme-gia-na-min-oikodomisoyme-strevla-mellon
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2157:2018-12-18-09-06-55&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2157:2018-12-18-09-06-55&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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Συνολικά, για το έτος 2017 κατεγράφησαν πεντακόσια πενήντα έξι (556) 
περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας, κατανεμόμενα ανά 
θρήσκευμα ως εξής: 

Χριστιανισμός: Πεντακόσια τριάντα επτά (537) περιστατικά πάσης φύσεως 
(βανδαλισμοί, διαρρήξεις, κλοπές, ιεροσυλίες, πυρκαγιές και λοιπές 
βεβηλώσεις). 

Ειδικότερα: στην Ορθόδοξη Εκκλησία αφορούν πεντακόσια είκοσι πέντε 
(525) περιστατικά (δηλαδή το 94% επί των συνολικών περιστατικών), αρκετά 
από τα οποία φέρουν χαρακτηριστικά θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, 

δύο (2) περιστατικά αφορούν στην Καθολική Εκκλησία, ένα (1) στην 
Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, τέσσερα (4) στην Αρμενική Ευαγγελική 
Εκκλησία, ένα (1) στους Γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς (Γ.Ο.Χ. - 
«Παλαιοημερολογίτες») και τέσσερα (4) στους Χριστιανούς Μάρτυρες του 
Ιεχωβά.  

Ιουδαϊσμός: Έντεκα (11) περιστατικά, αρκετά από τα οποία φέρουν 
προδήλως ρατσιστικό/αντισημιτικό χαρακτήρα. 

Μουσουλμανισμός: Οκτώ (8) περιστατικά. 

Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά σε βάρος χώρων άλλων θρησκευμάτων. 

Στο τρίτο μέρος (ΙΙΙ) ακολουθεί γεωγραφική και στατιστική απεικόνιση των 
δεδομένων υπό μορφή χαρτών και γραφημάτων, με αποτύπωση: 

α) της γεωγραφικής κατανομής των περιστατικών στην Επικράτεια ανά Θρήσκευμα 

β) της γεωγραφικής κατανομής του συνόλου των καταγεγραμμένων περιστατικών 
ανά Περιφέρεια, με τα περισσότερα περιστατικά να σημειώνονται στην Περιφέρεια 
της Κεντρικής Μακεδονίας (84), 

γ) της χρονολογικής κατανομής των περιστατικών ανά μήνα, με τα περισσότερα 
περιστατικά εντός του μηνός Μαρτίου (71), 

δ) των εξιχνιασθέντων (32%) και μη εξιχνιασθέντων (68%) περιστατικών. 

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. 
Γαβρόγλου σημειώνει στο κείμενο με το οποίο προλογίζει την Έκθεση: «η Έκθεση 
για τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας αποδεικνύει την 
ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασμό με τον οποίο η παρούσα Κυβέρνηση προσεγγίζει 
τα θέματα αυτά και προστατεύει την θρησκευτική ελευθερία. Θρησκευτική ελευθερία 
χωρίς Εκκλησίες, Συναγωγές, Τζαμιά ή όπως αλλιώς ονομάζονται οι χώροι λατρείας 
δεν μπορεί να υπάρξει. Γι’ αυτό και κάθε επίθεση σ’ έναν χώρο λατρείας είναι μια 
επίθεση στην θρησκευτική ελευθερία». 

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, κ. Γ. Καλαντζής αναφέρει: «Τα στοιχεία 
αποδεικνύουν ότι το πρώτο θύμα των επιθέσεων στην πατρίδα μας είναι η 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οφείλουμε, Πολιτεία 
και Εκκλησία, να αναζητήσουμε τρόπους συνεργασίας, ώστε αυτή η βέβηλη 
πραγματικότητα που προσβάλλει την Ιστορία και την ταυτότητά μας να εξαλειφθεί. 
Το δεύτερο σημείο που πρέπει να προσεχθεί είναι ότι, ενώ οι Έλληνες Εβραίοι είναι 
το 0,05% του συνολικού πληθυσμού, σημειώνεται σταθερά δυσανάλογος αριθμός 
περιστατικών εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας του Ιουδαϊσμού (2% για το 
2017). Τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά έχουν αντισημιτικό/ρατσιστικό 
χαρακτήρα. Είναι σαφές ότι πρέπει να επιμείνουμε στην ανάγκη καταπολέμησης του 
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αντισημιτισμού και της κουλτούρας που τον συνοδεύει, η οποία στοχεύει, πρώτα απ’ 
όλα, την ίδια τη δημοκρατία μας». 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Για τέταρτη συνεχή φορά εντός του 2018, στις 15 Δεκεμβρίου 2018, το Μνημείο 
Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, βανδαλίστηκε από οπαδούς του Ναζισμού που 
χάραξαν τη σβάστικα για να αφήσουν το αποτύπωμα της μισαλλοδοξίας. 

Φθάνει πιά με τη βεβήλωση της μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος από 
τους σκοταδιστές του μίσους και όσους τους ανέχονται. Οι επανειλημμένες 
καταδίκες του αντισημιτισμού θα αποδειχθούν ανώφελες εάν οι υπεύθυνοι δεν 
συλληφθούν προκειμένου να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. 

Λίγες μόνον ημέρες μετά τη δημοσίευση των σοκαριστικών αποτελεσμάτων 
της έκθεσης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
FRA, για τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη, η νέα βεβήλωση του Μνημείου 
Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη καταδεικνύει την απόλυτη ανάγκη για άμεση 
λήψη μέτρων και στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος επαναδιατυπώνει την 
πρόταση για υιοθέτηση του Ορισμού του IHRA για τον Αντισημιτισμό και από την 
Ελλάδα -στο πλαίσιο της πρόσφατης σχετικής Δήλωσης του Συμβουλίου της Ε.Ε.- 
που συνιστά έναν πρακτικό οδηγό για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των 
αντισημιτικών εγκλημάτων. 

Απευθύνουμε δε και πάλι έκκληση για ενίσχυση των πρωτοβουλιών παιδείας και 
κοινωνικής ευαισθητοποίησης, διότι μόνον μέσω της γνώσης μπορεί να θωρακιστεί 
η κοινωνία από τους κήρυκες του μίσους. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης καταδικάζει απερίφραστα τη νέα βεβήλωση 

του Μνημείου Ολοκαυτώματος, που σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, έγινε από 

ομάδα αγνώστων, η οποία συμμετείχε σε πορεία που πραγματοποιήθηκε στις 

14.12.2018 στη Θεσσαλονίκη. 

Πρόκειται για μια ακόμα πράξη προσβολής και απαξίωσης του συμβόλου, που 

ανεγέρθη από την Ελληνική Κυβέρνηση, για να τιμήσει τη μνήμη των 50.000 

πολιτών της Θεσσαλονίκης Εβραϊκού Θρησκεύματος, που εξοντώθηκαν από τους 

Ναζί, θυμάτων του μαζικότερου και πιο οργανωμένου εγκλήματος που βίωσε η 

ανθρωπότητα. 

Τη στιγμή που κάποιοι προβαίνουν σε μια ενέργεια ντροπιαστική για την Ιστορία 

και την πόλη της Θεσσαλονίκης, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, επενδύει 

στην εκπαίδευση, στη μεταλαμπάδευση των διδαγμάτων που κληροδότησε με 

εξαιρετικά επώδυνο τρόπο στην ανθρωπότητα το Ολοκαύτωμα, ώστε αυτά να 

λειτουργήσουν ως ασπίδα για τη νέα γενιά. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2151:2018-12-17-09-30-03&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2151:2018-12-17-09-30-03&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2145:-fra-2018-&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2145:-fra-2018-&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2138:2018-12-07-06-21-36&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:2018-12-17-11-38-52&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:2018-12-17-11-38-52&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:2018-12-17-11-38-52&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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Δυστυχώς οι επαναλαμβανόμενες βεβηλώσεις του Μνημείου 

Ολοκαυτώματος  (Δεκέμβριος 2017, Ιανουάριος 2018, Ιούνιος 2018 και Δεκέμβριος 

2018) υπογραμμίζουν πολλά, αλλά πάνω από όλα την έλλειψη σεβασμού και 

γνώσης. Η εικόνα μιας σβάστικας επάνω στο Μνημείο Ολοκαυτώματος 

καταδεικνύει ξεκάθαρα, ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που στις μέρες μας είναι έτοιμοι να 

βαδίσουν ξανά σε επικίνδυνα μονοπάτια ασπαζόμενοι αντισημιτικά στερεότυπα και 

θεωρίες συνομωσίας. 

Όλα τα παραπάνω οφείλουν, το λιγότερο, να προβληματίσουν πολύ σοβαρά την 

κοινωνία μας. 

17 Δεκεμβρίου 2018 
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης 

 

Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟ 

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018 

WJC, Νέα Υόρκη 17.12.2018: Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC) 
συμπαραστέκεται στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και καταδικάζει 
δριμύτατα τη βεβήλωση του Μνημείου Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης, για 
τέταρτη φορά εντός του 2018.  

«Το WJC καταδικάζει απερίφραστα την ντροπιαστική και επαναλαμβανόμενη 
βεβήλωση του Μνημείου Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης», δήλωσε o 
διευθύνων σύμβουλος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του WJC Ρόμπερτ Σίνγκερ. 
«Είναι ανησυχητικό και ντροπιαστικό ένα Μνημείο που τιμά τη μνήμη των Εβραίων 
που αφανίστηκαν κατά το Ολοκαύτωμα να γίνεται ο συνήθης στόχος για εκείνους 
που τρέφουν αισθήματα μίσους και ενστερνίζονται τον αντισημιτισμό».      

«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τα σταθερά αυξανόμενα αντισημιτικά περιστατικά 
που καλείται να αντιμετωπίσει η εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας, αλλά και 
γενικότερα η Ευρώπη. Η βεβήλωση αυτή, καθώς και ο βανδαλισμός την περασμένη 
εβδομάδα των νεκροταφείων της Πολωνίας και της Γαλλίας, κρούουν τον κώδωνα 
του κινδύνου σε εκείνους που πιστεύουν πως αυτά τα περιστατικά είναι 
μεμονωμένα και περιστασιακά.    

«Οι επιθέσεις αυτές δημιουργούν μεγαλύτερη ανησυχία μετά και τη δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας FRA της Ε.Ε. που δείχνει ότι το 89% των Εβραίων 
της Ευρώπης ανησυχεί για την αύξηση του αντισημιτισμού και ότι το 40% φοβάται 
επιθέσεις σωματικής βίας.  

«Καλούμε τις Αρχές της Ευρώπης να κάνουν πράξη τη Δήλωση της 6ης Δεκεμβρίου 
για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, να αναπτύξουν μία κοινή στρατηγική για 
την ασφάλεια και την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων και να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό του κύματος μίσους. 

Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στην εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας, αλλά 
και σε όλες τις Κοινότητες της Ευρώπης και να συνεργαζόμαστε μαζί τους ώστε να 
εξαλειφθούν τέτοιου είδους περιστατικά μια και για πάντα», δήλωσε ο κ. Σίνγκερ.     

 

ΕΚΘΕΣΗ FRA 2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

Κυκλοφόρησε στις 10.12.2018 η έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  FRA, με θέμα «Εμπειρίες και αντιλήψεις 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2158:-2018&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2158:-2018&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2158:-2018&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2145:-fra-2018-&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
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για τον αντισημιτισμό. Δεύτερη έκθεση για τις διακρίσεις και τα εγκλήματα 

μίσους κατά Εβραίων στην Ε.Ε.» (‘Experiences and perceptions of 

antisemitism - Second survey on discrimination and hate crime against Jews 

in the EU’). Η έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα δεύτερης έρευνας για το πώς οι 

Εβραίοι βιώνουν τον αντισημιτισμό σε 12 χώρες μέλη της Ε.Ε., όπου 

συγκεντρώνεται το 96% του πληθυσμού των Ευρωπαίων Εβραίων (Αυστρία, 

Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία, 

Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο). Η έρευνα διενεργήθηκε μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 

2018, και περιελάμβανε  περισσότερους από 16.000 Εβραίους ηλικίας από 16 ετών 

και άνω. Η πρώτη σχετική έρευνα του FRA είχε γίνει το 2013 και περιελάμβανε επτά 

χώρες. 

Η έκθεση του 2018 δείχνει αυξημένα ποσοστά αντισημιτισμού: Σχεδόν το 90% των 

ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ο αντισημιτισμός στη χώρα τους αυξάνεται. Το 90% 

θεωρεί ότι το φαινόμενο στο διαδίκτυο αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ περίπου 

το 70% αναφέρουν τα ΜΜΕ, τους δημόσιους χώρους και την πολιτική ως κοινές 

πηγές αντισημιτισμού. Σχεδόν το 30% έχουν υποστεί παρενόχληση, κυρίως όσοι 

έχουν ή φέρουν εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά εβραϊκής ταυτότητας (κιπά, 

κοσμήματα, πεότ). 

Ο αντισημιτισμός εμφανίζεται να είναι τόσο βαθιά ριζωμένος στην κοινωνία ώστε η 

παρενόχληση έχει γίνει μέρος της κανονικής καθημερινότητας των Εβραίων. 

Σχεδόν το 80% δεν αναφέρουν σοβαρά περιστατικά ούτε στην αστυνομία ούτε σε 

άλλο φορέα. Αυτό συμβαίνει συχνά διότι θεωρούν ότι με την καταγγελία δεν θα 

αλλάξει τίποτα. Περισσότεροι από το ένα τρίτο δήλωσαν ότι αποφεύγουν να 

συμμετέχουν σε εβραϊκές εκδηλώσεις ή να επισκέπτονται εβραϊκούς χώρους διότι 

φοβούνται για την ασφάλειά τους και νιώθουν ανασφάλεια. Ανάλογο ποσοστό έχει 

σκεφθεί το ενδεχόμενο της μετανάστευσης. 

Τα ευρήματα της έρευνας -λίγες μόνον ημέρες μετά την αντίστοιχη έρευνα του 

CNN- υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων από τις χώρες 

μέλη για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Προς αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται 

ευρείας κλίμακας στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών με έμφαση 

τις εβραϊκές κοινότητες και τους κοινωνικούς φορείς προκειμένου να εφαρμοστούν 

τα πλέον αποδοτικά μέτρα για τη μάχη του αντισημιτισμού. Μεταξύ των προτάσεων 

περιλαμβάνονται: τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ολοκαύτωμα, οι 

πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης, τα μέτρα ασφάλειας των εβραϊκών 

κοινοτήτων, η καταγραφή των εγκλημάτων μίσους κατά των Εβραίων και η 

ενσωμάτωση στις εθνικές νομοθεσίες όλων των ευρωπαϊκών νόμων για την 

προστασία των θυμάτων. 

ΕΚΘΕΣΗ FRA 2018 – Από τα Αποτελέσματα της έρευνας 

Πόσο κοινό θεωρούν οι ερωτηθέντες τον αντισημιτισμό;  

 

-Το 85% των ερωτηθέντων αξιολογούν τον αντισημιτισμό ως το μεγαλύτερο 

κοινωνικό ή πολιτικό πρόβλημα στις χώρες που ζουν. 

-Το 89% αισθάνονται ότι έχει αυξηθεί στη χώρα τους τα τελευταία πέντε 

χρόνια. 

-Θεωρούν ως πιο ανησυχητικό τον αντισημιτισμό στο διαδίκτυο και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (89%), σε δημόσιους χώρους (73%), στα ΜΜΕ (71%) 

και στην πολιτική ζωή (70%) 

  

Πόσο κοινά είναι τα αντισημιτικά εγκλήματα μίσους στις χώρες της έρευνας; 

 

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member-states-experiences-and
https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/
https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/
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-Το 28% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν παρενοχληθεί τουλάχιστον 

μια φορά στο περασμένο έτος. 

-Όσοι μπορούν να αναγνωριστούν ως Εβραίοι από την εμφάνισή τους έχουν 

υποστεί παρενόχληση σε μεγαλύτερο ποσοστό (37%) έναντι των υπολοίπων 

(21%). 

-Το 79% των θυμάτων παρενόχλησης δεν έχουν καταγγείλει το σοβαρότερο 

περιστατικό που τους έχει συμβεί, ούτε στην αστυνομία ούτε σε άλλον 

οργανισμό. 

-Το 3% έχουν υποστεί σωματική βία, λόγω της εβραϊκής τους ιδιότητας, στα 

τελευταία πέντε χρόνια. 

  
Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι Εβραίοι; 

 

-Το 47% των ερωτηθέντων ανησυχούν ότι θα υποστούν αντισημιτική λεκτική 

προσβολή εντός των προσεχών 12 μηνών. 

-Το 40% ανησυχούν για το ότι μπορεί να υποστούν σωματική βία στο ίδιο 

προσεχές χρονικό διάστημα. 

-Το 34% αποφεύγουν να επισκέπτονται εβραϊκούς χώρους ή εκδηλώσεις 

διότι δεν αισθάνονται ασφαλείς. 

-38% έχουν σκεφθεί να μεταναστεύσουν διότι δεν νιώθουν ασφαλείς ως 

Εβραίοι. 

-Το 70% πιστεύουν ότι οι προσπάθειες των κυβερνήσεών τους για την 

καταπολέμηση του αντισημιτισμού είναι αναποτελεσματικές. 

  
Πόσο κοινές είναι οι αντισημιτικές διακρίσεις στις χώρες όπου διεξήχθη η 

έρευνα; 

 
-Το 11% δήλωσαν ότι έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω της εβραϊκής ιδιότητας: 

στον χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στη στέγαση. 

-Το 77% των θυμάτων δεν κατήγγειλε το σοβαρότερο περιστατικό που 

υπέστη σε καμία αρχή ή οργάνωση. 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ για τη ΔΗΛΩΣΗ της ΕΕ για την 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος χαιρετίζει την ομόφωνη Δήλωση του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση του 

Αντισημιτισμού που αποτελεί μια σαφή και αποφασιστική ενέργεια της Ε.Ε. να 

αναγνωρίσει τη σοβαρότητα και τους κινδύνους του αντισημιτισμού και να προτείνει 

στις χώρες-μέλη συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή του. 

Το ΚΙΣΕ παράλληλα καλωσορίζει τη σημαντική είδηση της ανάληψης από την 

Ελλάδα της προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος 

(IHRA) για το 2021, με την πεποίθηση ότι η χώρα μας θα συνεχίσει και θα εντείνει 

τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος ως ένα 

ουσιαστικό μέσο για την εξάλειψη των διακρίσεων και του φανατισμού. 

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας να ενεργήσουν για την 

υιοθέτηση και από την Ελλάδα  του ορισμού του IHRA για τον Αντισημιτισμό, 

που αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο στην οριοθέτηση των εκδηλώσεων του 

αντισημιτισμού. 

Στο πνεύμα των πολυσήμαντων δράσεων παιδείας, ενημέρωσης, και κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης -που ήδη έχουν αναληφθεί από την Γεν. Γραμματεία 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2141:2018-12-07-10-08-20&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2141:2018-12-07-10-08-20&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/files/COUNCIL_DECLARATION_ON_THE_FIGHT_AGAINST_ANTISEMITISM.pdf
https://kis.gr/files/COUNCIL_DECLARATION_ON_THE_FIGHT_AGAINST_ANTISEMITISM.pdf
https://kis.gr/files/COUNCIL_DECLARATION_ON_THE_FIGHT_AGAINST_ANTISEMITISM.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf
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Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Παιδείας, και την Ελληνική Αντιπροσωπεία στον 

ΙΗRΑ- και με νέα κατευθυντήρια ώθηση τη Δήλωση του Συμβουλίου της Ε.Ε., 

πιστεύουμε στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του αντισημιτισμού τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. 

Αθήνα, 7.12.2018 

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα δήλωση για την 

καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την 

ασφάλεια με σκοπό την καλύτερη προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων και 

ιδρυμάτων στην Ευρώπη. 

Στη δήλωσή του, το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι οι εβραϊκές κοινότητες σε ορισμένες 

χώρες της ΕΕ αισθάνονται ιδιαίτερα ευάλωτες σε τρομοκρατικές επιθέσεις μετά την 

αύξηση των βίαιων επεισοδίων κατά τα τελευταία έτη. Σημειώνει δε ότι το 

αντισημιτικό μίσος παραμένει διαδεδομένο, όπως επιβεβαιώθηκε στην έκθεση του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 2018 για τον αντισημιτισμό. 

Με τη δήλωση καλούνται τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν ολιστική 

στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών 

αντισημιτισμού, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για την πρόληψη του 

ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού. 

Καλούνται επίσης τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε να 

εγγυηθούν την ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων και ιδρυμάτων και των Εβραίων 

πολιτών. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ 
 

Καλωσορίζοντας την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την υιοθέτηση Δήλωσης για την Καταπολέμηση του 

Αντισημιτισμού (6.12.2018), ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΕ Φρανς Τίμερμανς και η 

Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη Βιέρα Γιούροβα εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία, 

μεταξύ άλλων, τονίζουν: 

«Σε καιρούς αυξανόμενου αντισημιτικού μίσους, η ομόφωνη έγκριση της Δήλωσης 

για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού από τα 28 κράτη μέλη στέλνει ένα 

σημαντικό μήνυμα στην εβραϊκή κοινότητα: ότι η ΕΕ και καθένα από τα κράτη μέλη 

της στέκονται στο πλευρό της για να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ευημερία της. 

Θα συντονίσουμε τις ενέργειές μας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για να 

διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι Εβραίοι μπορούν να οικοδομήσουν ένα κοινό 

μέλλον για τους ίδιους και για τα παιδιά τους στην Ευρώπη, μαζί με όλους τους 

Ευρωπαίους. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2138:2018-12-07-06-21-36&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2138:2018-12-07-06-21-36&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2139:2018-12-07-09-48-24&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2139:2018-12-07-09-48-24&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2139:2018-12-07-09-48-24&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2139:2018-12-07-09-48-24&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/files/COUNCIL_DECLARATION_ON_THE_FIGHT_AGAINST_ANTISEMITISM.pdf
https://kis.gr/files/COUNCIL_DECLARATION_ON_THE_FIGHT_AGAINST_ANTISEMITISM.pdf
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Η δήλωση αυτή καλεί τις χώρες μέλη και την Επιτροπή να αναλάβουν 

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ασφαλή διαβίωση των εβραϊκών κοινοτήτων 

της Ευρώπης και να συνεχίσουν τον αγώνα τους κατά του αντισημιτισμού. Δεν 

μπορούμε να δώσουμε από κοινού μία μάχη χωρίς να έχουμε έναν κοινό ορισμό 

αυτού που καταπολεμούμε. 

Οι χώρες μέλη καλούνται να χρησιμοποιήσουν τον ορισμό του IHRAγια 

τον  Αντισημιτισμό, ως ένα καθοδηγητικό εργαλείο το οποίο μπορεί να αποτελέσει 

ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού». 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ EJC ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ 

EJC, Βρυξέλλες, 6.12.2018: Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο (EJC) χαιρετίζει την 

απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψήφιση της 

ιστορικής Δήλωσης για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού και την 

ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για την ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων και 

ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Η Δήλωση προτάθηκε να μπει στην Ημερήσια Διάταξη 

και προωθήθηκε από τον Καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κούρτς, του 

οποίου η χώρα έχει το 2018 την εκ περιτροπής Προεδρία του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και υποστηρίχτηκε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.         

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του EJC Μοσέ Κάντορ επεσήμανε: “Αυτή η Δήλωση 

ήταν μία από τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας. Το EJC είναι πολύ 

περήφανο για τη συμβολή του και τη στενή συνεργασία που είχε με όλους όσους 

συνέβαλαν ώστε αυτή η ιστορική ευκαιρία να γίνει πραγματικότητα». 

«Η Δήλωση αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση του 

αντισημιτισμού γιατί παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια των 

εβραϊκών κοινοτήτων και ενδυναμώνει τα νομοθετικά μέσα προκειμένου οι 

κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν το μίσος και τη μισαλλοδοξία. Ελπίζουμε ότι τώρα 

κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα κάνει τις απαιτούμενες και κατάλληλες ενέργειες και 

πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο θα παρακολουθεί τις 

ενέργειες των χωρών για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού».  

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Καγκελάριο Κούρτς με τον οποίο έχουμε 

συνεργαστεί στενά του τελευταίους μήνες, καθώς και όλους τους Ευρωπαίους 

ηγέτες και αξιωματούχους που συνέβαλαν σε αυτή τη σημαντική εξέλιξη. Μία από 

τις άμεσες ενέργειες που αναφέρονται στη Δήλωση είναι η υιοθέτηση 

του λειτουργικού ορισμού του αντισημιτισμού του IHRA, ώστε να βοηθηθούν 

οι δικαστικές αρχές κάθε χώρας στην προσπάθεια τους να εντοπίσουν και να 

διερευνήσουν αποτελεσματικότερα αντισημιτικές ενέργειες, όπως και αν αυτές 

γίνονται».       

«Ελπίζουμε ότι η εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στη Δήλωση θα 

περιορίσει τις εκφράσεις μίσους και πως οι εβραϊκές κοινότητες θα αισθάνονται 

περισσότερο ασφαλείς στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την ευθύνη της 

εγγύησης της ασφάλειας των πολιτών τους και η Δήλωση αυτή είναι ένα ξεκάθαρο 

μήνυμα πως η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι 

εβραϊκές κοινότητες και είναι έτοιμη να λάβει μέτρα».    

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2140:-ejc-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2140:-ejc-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2140:-ejc-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/files/COUNCIL_DECLARATION_ON_THE_FIGHT_AGAINST_ANTISEMITISM.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf
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Η Δήλωση που ψηφίστηκε στις 6.12.2018 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

αναγνωρίζει πως σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εβραϊκές 

κοινότητες αισθάνονται ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω της αύξησης των τρομοκρατικών 

επιθέσεων και των βίαιων επεισοδίων. Στη Δήλωση αναφέρεται επίσης με μεγάλη 

ανησυχία ότι η κατάσταση για τους Εβραίους δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά, πως 

είναι διάχυτο το αντισημιτικό μίσος και πως ο αντισημιτισμός μπορεί να καλύπτεται 

κάτω από πολιτικές πεποιθήσεις.       

Με τη Δήλωση ζητείται η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των εβραϊκών 

κοινοτήτων και ιδρυμάτων, να δοθεί έμφαση στη διατήρηση της μνήμης του 

Ολοκαυτώματος και της εκπαίδευσης και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη ρητορική 

μίσους, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου.   

Με την υιοθέτηση της Δήλωσης τα κράτη μέλη είναι αποφασισμένα να 

διασφαλίσουν ότι στο μέλλον οι  Ευρωπαίοι Εβραίοι πολίτες τους θα αισθάνονται 

το ίδιο αίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας, όπως κάθε άλλος Ευρωπαίος.   

ΠΗΓΗ: EJC, 6.12.2018 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΟΥΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Γιορτάστηκε στη Θεσσαλονίκη το Χανουκά με εκδήλωση που διοργάνωσε, στις 

6.12.2018, στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης ο Σύνδεσμος Φιλίας Ελλάδος 

Ισραήλ. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν και άναψαν τιμητικά τα πέντε κεριά η Υφυπουργός 

Εσωτερικών Μακεδονίας - Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου, ο διευθυντής του 

Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιώργος Αγγελόπουλος, η 

πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας – Ισραήλ Γιάννα Παναγωπούλου, ο 

πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ι.Κ. 

Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ,  ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΟΣΕ και μέλος του 

ΔΣ του Μουσείου Ολοκαυτώματος Αθανάσιος Σχοίζας και ο πρόεδρος της 

Επιτροπής του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης Ισαάκ Σαλτιέλ.   

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΛΕOΝΤΟΣ ΝΑΡ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗ» 

Της Κυριακής Τσολάκη, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 8.12.2018 

Είναι γνωστό ότι ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ανάμεσα στα πολλά δεινά που 
προκάλεσε έγινε η αιτία να εξοντωθούν ολόκληρες εβραϊκές συλλογικότητες 
παγκοσμίως. Μετά τη λήξη του όσοι επιζώντες επέστρεψαν στις εστίες τους 
συνάντησαν τεράστιες δυσκολίες στην προσαρμογή τους στη νέα κατάσταση και 
χρειάστηκαν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να ισορροπήσουν στην καινούργια 
συνθήκη. Έτσι και η ανασυγκρότηση της Ισραηλιτικής Κοινότητας της 
Θεσσαλονίκης δεν ήταν κάτι εύκολο ούτε και ανώδυνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
στα πρώτα χρόνια της επιστροφής οι ανάγκες για περίθαλψη ήταν τεράστιες, 
υπήρχαν άρρωστοι, έγκυες, παιδιά, χήρες και ηλικιωμένοι, ενώ ένα μικρό 

https://eurojewcong.org/ejc-in-action/statements/the-ejc-applauds-the-adoption-of-the-european-unions-historic-declaration-on-the-fight-against-antisemitism/
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2142:2018-12-07-12-05-18&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2146:2018-12-11-12-07-16&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2146:2018-12-11-12-07-16&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
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παράδειγμα του πλήρους αποσυντονισμού της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης ήταν ότι 
παρατηρούνταν μια εξαιρετικά μπερδεμένη κατάσταση στο συσσίτιο γιατί αρκετοί 
από τους εγγεγραμμένους δεν πήγαιναν να πάρουν τη μερίδα τους, αντίθετα 
σιτίζονταν συχνά πολλοί οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν 

το συσσίτιο που έπαιρναν. Επιπροσθέτως, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ήταν η 
προσπάθεια επανάκτησης των κατασχεμένων ακινήτων… 

Η βιβλιογραφική άνθηση της ιστορίας του ελληνικού εβραϊσμού και το… 
κενό 

Τώρα ένας τόμος που αποτελείται από 171 σελίδες επιχειρεί να καταγράψει τη 
μετέωρη επιστροφή των Ελλήνων Εβραίων στον γενέθλιο τόπο κατά τα δύο πρώτα 
έτη της μεταπολεμικής ανασύστασης της Κοινότητας (1945-1946). Το βιβλίο «Ξανά 
στη Σαλονίκη» (εκδόσεις Πόλις) αποτελεί καρπό μεταδιδακτορικής μελέτης που 
εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τα έτη 2015-2017 ο συγγραφέας Λέων 

Ναρ. Ο ίδιος με το πόνημά του αυτό προσπαθεί να καλύψει ένα κενό της ιστορίας 
των Εβραίων της πόλης. «Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε μια βιβλιογραφική 
άνθηση γύρω από την ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού η οποία εστιάζει κυρίως 
στην προπολεμική πορεία των κοινοτήτων στον ελλαδικό χώρο, στην καταστροφή 
τους κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και στην εξόντωση των 
Ελλήνων Εβραίων. Λίγα στοιχεία είναι όμως γνωστά για τους επιζώντες του 
Ολοκαυτώματος και για την επιστροφή τους στην Ελλάδα, όπου επιχείρησαν να 
ξαναπιάσουν την ‘άκρη του νήματος’ και να ‘ξαναχτίσουν’ τις κοινότητες και τις ζωές 
τους», λέει στο makthes.gr. 

Η μελέτη χρησιμοποιεί ως ερευνητικό εργαλείο πλούσιο αρχειακό υλικό. Τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΚΘ, τόσο της πρώτης 
μετακατοχικής διοίκησης όσο και του πρώτου αιρετού Κοινοτικού Συμβουλίου, το 
πλουσιότατο Ιστορικό Αρχείο της Κοινότητας και η αλληλογραφία της με ένα σωρό 
επίσημους φορείς της χώρας αποτελούν μερικές από τις πολύτιμες πηγές που 
χρησιμοποιεί ο   ερευνητής. Αξιοποιείται επίσης,  και η εφημερίδα Ισραηλιτικόν 
Βήμα, η οποία κυκλοφορούσε στη Θεσσαλονίκη το 1945-1947.   

Η ανάγκη για μια «νέα ταυτότητα» 

Στις σελίδες του βιβλίου καταγράφονται όλα τα εμπόδια που συνάντησε η 
επανένταξη των Θεσσαλονικιών Εβραίων στη συλλογικότητα της πόλης, τα οποία 
μοιάζουν πραγματικά αξεπέραστα. Η Ισραηλιτική Κοινότητα προσπάθησε να 
οργανώσει τις κοινοτικές δομές, κατά το πρότυπο της προπολεμικής περιόδου, να 
ορίσει με ακρίβεια τα κριτήρια της οικονομικής ενίσχυσης και περίθαλψης των 
απόρων και να επαναλειτουργήσει τις εκπαιδευτικές της δομές. «Τα προβλήματα 
που έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα (στέγη, τροφή και επαγγελματική 
αποκατάσταση), τα θέματα περίθαλψης, καθώς και άλλα έκτακτα ζητήματα που 
παρουσιάζονταν καθημερινά η ΙΚΘ τα αντιμετώπιζε, τις περισσότερες φορές, χωρίς 
την παραμικρή συνδρομή του κράτους, λες και τα μέλη της Κοινότητας δεν ήταν 
Έλληνες πολίτες», λέει ο Λέων Ναρ. «Σκεφτείτε ότι πολύ συχνά, οι επανακάμψαντες 
στην πόλη έβρισκαν τα σπίτια τους κατειλημμένα από καταπατητές, με αποτέλεσμα 

κάποιες εβραϊκές οικογένειες να μοιράζονται δωμάτια του ίδιου διαμερίσματος, ενώ 
άλλες να κοιμούνται σε χώρους που διέθετε η Κοινότητα, οι οποίοι, ωστόσο, δεν 
πληρούσαν ούτε καν τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής», συμπληρώνει. 

Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στο βιβλίο τα μέλη της Κοινότητας έπρεπε ουσιαστικά 
να διαμορφώσουν μια «νέα ταυτότητα», σε σχέση και με τους υπόλοιπους 
συμπολίτες τους, από τους οποίους «άλλοι έδειξαν το ανθρωπιστικό τους πρόσωπο 
την περίοδο της γερμανικής κατοχής, είτε κρύβοντας είτε περιθάλποντας 
Ισραηλίτες, και άλλοι –είτε από αδιαφορία ή από προσωπικό οικονομικό όφελος– 
δεν ενδιαφέρθηκαν για την τύχη των συνανθρώπων τους». Η μελέτη παρακολουθεί 
διαδρομές και επιλογές (οικογενειακές, κοινωνικές κ.ά.) πολλών από αυτούς που 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επέστρεφαν σταδιακά στη γενέθλια πόλη (άλλοι από τα στρατόπεδα εξόντωσης, 
άλλοι από την Αντίσταση και άλλοι από τους τόπους όπου είχαν κρυφτεί). Επίσης, 
εξετάζει τις πιθανές αιτίες που οδήγησαν πολλούς Θεσσαλονικείς Εβραίους στη 
μετανάστευση (κυρίως στις Η.Π.Α. και στο Ισραήλ) στα τέλη της δεκαετίας του 
1940 και στις αρχές της δεκαετίας του 1950. «Τα εμπόδια που συναντούσε η 
επανένταξη των Σαλονικιών Εβραίων στη συλλογικότητα της πόλης και τα 
προβλήματα που έπρεπε άμεσα να αντιμετωπίσουν, έχουν αναδειχθεί ερευνητικά 
και ιστοριογραφικά μόλις τα τελευταία χρόνια. Η Ισραηλιτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης είχε να διαχειριστεί αυτή τη δυσάρεστη πραγματικότητα. Δεν ήταν 
καθόλου εύκολο να συνθέσει την ιστορική διαδρομή των πολλών ‘απόντων’, από τη 
στιγμή που τα θραύσματα της ιστορίας ήταν δύσκολο να αναπλάσουν την ιστορική 
μνήμη και να ζωντανεύσουν με επάρκεια το παρελθόν εξαιτίας των αλλεπάλληλων 
καταστροφών και αλλοιώσεων του αστικού ιστού. Μάλιστα, η γενοκτονία των 
Ελληνοεβραίων πολιτών της Θεσσαλονίκης δεν εξελίχθηκε μόνο με εντολές που 
προέρχονταν από το Βερολίνο αλλά και με την επισώρευση αρκετών τοπικών 
πρωτοβουλιών», τονίζει ο μελετητής.  

Οι πιθανές αιτίες για την ολιγωρία της ελληνικής πολιτείας  

Γέννημα θρέμμα της Θεσσαλονίκης, με σπουδές στην κλασική φιλολογία, μέλος της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας της πόλης και οι ίδιος, έχοντας λογοτεχνικές καταβολές 
αφού είναι γιος του αείμνηστου συγγραφέα Αλμπέρτου Ναρ, ο Λέων Ναρ έχει στο 
ενεργητικό του μια μεγάλη γκάμα συγγραφικής έκφρασης (ιστορία, λογοτεχνία, 
θεατρικό έργο κ.α.). Ποιες ήταν οι φιλοδοξίες του γράφοντας τη μελέτη αυτή; 
«Ήθελα να αναδείξω τις πιθανές αιτίες για την ολιγωρία της ελληνικής πολιτείας, 
αφού με μια σειρά νόμων επιβεβαιώνεται, τελικά, η διαφορετική αντιμετώπιση των 
μελών της Ι.Κ.Θ. Έτσι, η μελέτη παρακολουθεί τις διαρκείς –άγονες ωστόσο– 
προσπάθειες για την επανάκτηση των κατασχεμένων ακινήτων, με δεδομένη την 
αδιαφορία του κράτους, σταθμίζει την έλλειψη διάθεσης εκ μέρους του κράτους να 
έρθει σε αντιπαράθεση με τους μεσεγγυούχους και αξιολογεί τη μεταπολεμική 
λεηλασία του κατεστραμμένου ισραηλιτικού νεκροταφείου με τους 300.000 τάφους 
από τις τοπικές αρχές», λέει.  

Πόσο όμως ως μελετητής μπορεί να είναι απεγκλωβισμένος από συναισθηματικές 
«εμπλοκές» και να κρατηθεί μακριά από μεροληψίες; «Ο ερευνητής είναι 
υποχρεωμένος να μείνει αποστασιοποιημένος από τα γεγονότα, παρουσιάζει και 
αξιολογεί τα τεκμήρια και ο αναγνώστης καλείται τελικά να αξιολογήσει αν ο 
ιστορικός έκανε καλά τη δουλειά του. Άρα, τελικά, το μόνο που οφείλει να κάνει ο 
ερευνητής είναι να τιθασεύσει τον πελώριο όγκο του υλικού που οφείλει να 
διαχειριστεί. Το σίγουρο είναι πάντως πως η κοινωνία δεν έχει συνειδητοποιήσει 
ακόμη το μέγεθος και τη σημασία της λεηλασίας», καταλήγει ο Λέων Ναρ.  

 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ρ Ο Δ Ο Υ 

TO 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ «CROCUS» 

Το πρόγραμμα «Crocus» απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 11 έως 18 ετών και 
αποτελεί δραστηριότητα σε πολλά σχολεία από όλο τον κόσμο, τα οποία 
συμμετέχουν σε αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2147:2018-12-11-12-32-03&catid=37:2009-04-30-08-29-48&Itemid=69
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2147:2018-12-11-12-32-03&catid=37:2009-04-30-08-29-48&Itemid=69
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Ιανουάριος 2019 

 

Το πρόγραμμα «Crocus» είναι ένας απτός τρόπος να γνωρίσουν οι νέοι άνθρωποι 
το θέμα του Ολοκαυτώματος και να ενισχυθεί η γνώση τους σχετικά με τους 
κινδύνους των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και της μισαλλοδοξίας. Στη Ρόδο 
για δεύτερη χρονιά το 4ο Γυμνάσιο Ρόδου, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας 
Θεολογίας του Σχολείου, κας Κλιάρη, υλοποίησε το πρόγραμμα αυτή τη φορά στην 
αυλή της Συναγωγής της Ι.Κ. Ρόδου. 

Η δραστηριότητα έγινε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής επίσκεψης του Σχολείου στη 
Συναγωγή και το Εβραϊκό Μουσείο. Τους μαθητές ξενάγησε η διευθύντρια της Ι.Κ. 
Ρόδου κα Κάρμεν Κοέν, η οποία τους καλωσόρισε και τους μίλησε για την ιστορία 
της Εβραϊκής Κοινότητας Ρόδου και για τον εκτοπισμό  των Εβραίων της Ρόδου και 
της Κω στο Άουσβιτς - Μπικερνάου. Στους μαθητές δόθηκε το έντυπο «Γνωριμία 
με την Εβραϊκή Θρησκεία», το οποίο δημιουργήθηκε πρόσφατα από την Κοινότητα 
και αποτελεί μια σύντομη, επιλεκτική και επιγραμματική περιγραφή βασικών 
εννοιών, αντικειμένων της Συναγωγής και των εβραϊκών εορτών. Σκοπός  είναι να 
διανέμεται στα σχολεία που επισκέπτονται τη Συναγωγή και το Μουσείο 
προκειμένου να  γίνεται η παραμονή τους στον Ιερό χώρο της Συναγωγής όσο το 
δυνατόν πιο κατανοητή. Επίσης, διανεμήθηκε το ημερολόγιο της Lucia 
Capelluto,  Ροδίτισσας  που επέζησε από το Άουσβιτς, μεταφρασμένο από τα 
αγγλικά. Στη συνέχεια οι μαθητές φύτεψαν τους βολβούς σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο στην αυλή της Συναγωγής.  

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός για το Ολοκαύτωμα στην Ιρλανδία παρέχει στα 
σχολεία βολβούς κίτρινου κρόκου για να φυτευτούν το φθινόπωρο στη μνήμη του 
1,5 εκατομμυρίου Εβραιόπουλων και των χιλιάδων άλλων παιδιών, που 
εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα.  Η ανάμειξη των παιδιών στη φύτευση των βολβών 
και η παρακολούθηση της ανάπτυξης των λουλουδιών, ενθαρρύνει τη συνεχή 
επιμόρφωση σχετικά με τη σημασία της ανεκτικότητας και του σεβασμού. Τα κίτρινα 
άνθη φέρνουν στη μνήμη το κίτρινο άστρο του Δαβίδ το οποίο οι Ναζί υποχρέωναν 
τους Εβραίους να φοράνε. Ο κρόκος ανθεί στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές του 
Φλεβάρη, κοντά στην παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (27 
Ιανουαρίου). 

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα «Crocus» υποστηρίζεται από το Εβραϊκό Μουσείο 

Ελλάδος που είναι εταίρος του οργανισμού The Crocus Project. 

 

 

 

A ν α κ ο ί ν ω σ η    

 
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ του Δελτίου ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 

ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ  ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ του 2019. 

 

Στείλτε μας τις ειδήσεις της Κοινότητάς σας 

μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2019 

στο pr@kis.gr 

 

ΧΑΓΚ ΤΟΥ ΜΠΙΣΒΑΤ ΣΑΜΕΑΧ 

 

 

mailto:pr@kis.gr
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