9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021: 83η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΝΥΧΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ

Το διεθνές « March of the Living» νοηματοδοτώντας την φετινή 83 η επέτειο από τη
«Νύχτα των Κρυστάλλων», διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά την παγκόσμια
εκστρατεία
#LetTher
eBeLight
, με την οποία διαδίδεται ένα πανανθρώπινο μήνυμα για αντίσταση στον αντισημιτισμό και
σε κάθε μορφή ρατσισμού.

Στις 9 Νοεμβρίου 1938 οι Ναζί έκαψαν περισσότερες από 1.400 συναγωγές και εβραϊκά
ιδρύματα στη Γερμανία και την Αυστρία. Τα γεγονότα αυτά ονομάστηκαν «Kristallnacht» (Η
Νύχτα των Κρυστάλλων) και αποτέλεσαν μια κρίσιμη στιγμή στην αλυσίδα των γεγονότων
που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα των 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης.

- Κρατάμε τα φώτα ανοιχτά:

Μέσω του #LetThereBeLight το « March of the Living » καλεί άτομα, θεσμούς και
χώρους θρησκευτικής λατρείας σε όλο τον κόσμο να διατηρήσουν αναμμένα τα φώτα τους
τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 2021, ως ένδειξη αλληλεγγύης και αμοιβαίας δέσμευσης στην
κοινή μάχη κατά του αντισημιτισμού, του ρατσισμού, του μίσους και της μισαλλοδοξίας.

Στην φετινή εκστρατεία θα συμμετέχει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης με φωταγώγηση του
Δημαρχιακού Μεγάρου και προβολή του μηνύματος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ.
Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 2021 είναι χρέος μας να αφήσουμε τα φώτα του χώρου που
βρισκόμαστε αναμμένα στέλνοντας και διαδίδοντας ένα παγκόσμιο, φωτεινό μήνυμα
ελπίδας και ενότητας ενάντια στον σκοταδισμό.
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- Στέλνουμε το δικό μας μήνυμα:

Παράλληλα μπορούμε ΟΛΟΙ να συμμετέχουμε στην εκστρατεία #LetThereBeLight ανεβά
ζοντας ένα προσωπικό μήνυμα στην ειδική πλατφόρμα συνεχούς ροής
ΕΔΩ
.

Το μήνυμα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος που αναρτήθηκε στον
σύνδεσμο της φετινής εκστρατείας είναι
: «Η διατήρηση της Μνήμης του
Ολοκαυτώματος είναι ευθύνη μας και η διάδοση της γνώσης για θέματα που αφορούν το
Ολοκαύτωμα είναι υποχρέωσή μας ώστε η κοινωνία μας να μην ανεχτεί ποτέ ξανά το μίσος,
τον αντισημιτισμό και κάθε είδους ρατσισμό».

Δείτε την εκδήλωση:

Μπορείτε επίσηςνα παρακολουθήσετε διαδικτυακά την εκδήλωση που θα γίνει η οποία θα
περιλαμβάνει μαρτυρίες επιζώντων, ομιλίες επισήμων και μουσικό πρόγραμμα. Ο
σύνδεσμος της εκδήλωσης θα είναι διαθέσιμος για παρακολούθηση και μετά την αρχική
μετάδοση της εκδήλωσης. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
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