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Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τον αποτροπιασμό σύσσωμου του 

Ελληνικού Εβραϊσμού για τον βανδαλισμό του Εβραϊκού νεκροταφείου της Αθήνας. 

Δεν είναι απλά ένα ακόμα περιστατικό αντισημιτισμού. Δεν αποτελεί μόνον ασέβεια προς 

τη μνήμη των νεκρών  αδελφών μας, προσβάλλει την ηθική αξία του σεβασμού των νεκρών 

που πρεσβεύουν και υιοθετούν οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες και ο ίδιος ο πολιτισμός 

μας.  

Στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε αντισημιτικά στερεότυπα, του τύπου «οι Εβραίοι σταύρωσαν 

τον Χριστό», «οι Εβραίοι έφεραν τη κρίση στην Ελλάδα», «οι Εβραίοι ελέγχουν τις 

τράπεζες», «οι Εβραίοι παίρνουν τα σπίτια μας»,  «οι Εβραίοι δεν πληρώνουν φόρους»,  και 

ένα σωρό άλλες σαχλαμάρες, που δυστυχώς όμως εκστομίζονται και από ιερείς και δήθεν 

ιερείς και ενθαρρύνουν τις προκαταλήψεις εναντίον των Εβραίων. Δυστυχώς, αντισημιτικός 

λόγος εκφέρεται ακόμη και μέσα στη Βουλή από τους νοσταλγούς του Ναζισμού που δεν 

δίστασαν να διαψεύσουν και το Ολοκαύτωμα.  

Κάποιοι φέρουν ευθύνη γι αυτό. Είναι οι ηθικοί αυτουργοί. 

Επιπλέον, η εξίσωση των ναζιστικών πρακτικών με την πολιτική του Ισραήλ είναι 

αντισημιτισμός. Ο ευτελισμός και η σχετικοποίηση του Ολοκαυτώματος, της μεθοδευμένης 

γενοκτονίας 6 εκατομμυρίων εβραίων για μόνον τον λόγο της θρησκείας τους, είναι 

αντισημιτισμός. 

Πρόκειται για τη χειρότερη και πλέον ποταπή μορφή του, λειτουργεί συνειρμικά, 

δημιουργεί στερεότυπα, διαβρώνει κοινωνίες υποκινώντας το μίσος, κινείται καταχθόνια. Η 

υιοθέτηση και η διάδοσή του είτε μέσω σχημάτων λόγου, είτε μέσω σκίτσων,  με τη χρήση 

μάλιστα και θρησκευτικών συμβόλων, είναι επικίνδυνη και απαράδεκτη.  

Νέος ή παλαιός, ο αντισημιτισμός είναι πάντα ο ίδιος, ενθαρρύνει το μίσος και τον 

φανατισμό για να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες, θυσιάζοντας κάθε έννοια κριτικής, 

σχολιασμού και ενημέρωσης, στο βωμό της φθηνής αλλά επικίνδυνης προπαγάνδας. 

Ποτέ και πουθενά, το μίσος και η μισαλλοδοξία δεν συνέβαλλε ούτε στην προσωπική ούτε 

στη κοινωνική ευημερία. Προκαλεί μόνο αιματοχυσία, θρήνο, πένθος, θλίψη. Οφείλουμε 

λοιπόν να θυμόμαστε και να διδασκόμαστε, όλοι μας, και κυρίως η νέα γενιά που σχεδιάζει 

το μέλλον μιας κοινωνίας. Να μαθαίνουμε την αλήθεια και όχι να καλιεργούμε στερεότυπα, 

να δημιουργούμε μύθους για την αλλοίωση της ιστορίας. Οφείλουμε να περιφρουρήσουμε 

τις αξίες του ανθρωπισμού μας, και του πολιτισμού μας, με την μνήμη και τη γνώση. 

Και χαίρομαι που οι Έλληνες έχουν αποφασίσει να καταπολεμήσουν το ρατσισμό και τον 

αντισημιτισμό, με κάθε τρόπο. Μέσω του νόμου και μέσω της παιδείας. Το Εβραϊκό 



Μουσείο Ελλάδος, το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, μαζί με το Υπουργείο Παιδείας 

ενισχύουν τις συνεχείς προσπάθειες να μεταλαμπαδεύσουν τις αξίες αυτές ενάντια στα 

τέρατα που επιδιώκουν την έξαρση του αντισημιτικού μίσους και του φανατισμού, την 

αναβίωση του ναζιστικού σκοταδισμού. 

Μια μοντέρνα κοινωνία όμως δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορη απέναντι σε αυτούς 

που ταυτίζονται με τη βία και τον φανατισμό, με αυτούς  που παραβίαζουν  κάθε ηθική 

αξία του πολιτισμού μας. Δεν μπορούμε ως πολίτες να παραμένουμε "θεατές" των 

αποτρόπαιων πράξεων τους εναντίον των "θυμάτων" τους, ανεξαρτήτως χρώματος, 

φυλής ή θρησκείας. 

Εάν παραμείνουμε απαθείς θεατές  των αποτρόπαιων πράξεων που εκπορεύονται από 

τους οπαδούς του μίσους και του φανατισμού,  θα είναι σαν να ανοίγουμε εμείς, ξανά, 

τις πόρτες στη βαρβαρότητα, επιτρέποντας την επιστροφή στην πιο σκοτεινή περίοδο της 

ανθρώπινης ιστορίας. Στην περίοδο που τα ανθρώπινα όντα έχασαν την ανθρώπινη 

υπόστασή τους. 

Ο αντισημιτισμός δεν είναι παρά το σύμπτωμα εκείνης της σκοτεινής περιόδου, που 

είμαστε βέβαιοι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν θέλει να βιώσει ξανά. 

Η ρητορική μίσους η οποία μάλιστα προκαλεί σε άσκηση βίας εις βάρος των Εβραίων 

πολιτών τούτης της χώρας, οι βεβηλώσεις μνημείων, συναγωγών και νεκροταφείων,  δεν 

μπορεί να γίνεται ανεκτή σε μια χώρα που επιδιώκει την αρμονική συμβίωση όλων των 

πολιτών της ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή θρησκείας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι Αρχές της 

Ελληνικής Πολιτείας θα περιφρουρήσουν αυτό το συνταγματικό δικαίωμα και θα λάβουν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι στους κήρυκες του μίσους και του φανατισμού.  

Καλούμε τις Aρχές του τόπου, τους κοινωνικούς φορείς και τους εκπροσώπους των 

Γραμμάτων, της Τέχνης και του Πολιτισμού, αλλά και τους απλούς συμπολίτες μας  να 

σταθούν  δίπλα στην εβραϊκή κοινότητα, δηλώνοντας τη σθεναρή αντίδρασή τους στον 

αντισημιτισμό. 

 


