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ΠΡΌΛΌΓΌΣ
Οι 42 εθνικές εβραϊκές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη 
εκπροσωπούνται ως ένωση από το European Jewish Congress 
και έχουν μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό για τις αστυνομικές και 
διωκτικές αρχές, καθώς και βαθιά εκτίμηση για το θάρρος, την 
αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που δείχνουν καθημερινά, ώστε 
οι Εβραίοι της Ευρώπης να είναι ασφαλείς στα σπίτια τους, στους 
χώρους λατρείας τους και στους δρόμους. 

Δυστυχώς σήμερα, οι εβραϊκές κοινότητες αντιμετωπίζουν 
σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια τους.

Με την άνοδο της αντισημιτικής βίας, η ενίσχυση της ασφάλειας 
των Ευρωπαίων Εβραίων πολιτών αποτελεί άμεση ανάγκη που απαιτεί αυξημένη προσοχή, 
κατάλληλα μέσα και έγκαιρη δράση.

Το Κέντρο Ασφάλειας και Κρίσεων (SACC by EJC), του European Jewish Congress επιδιώκει 
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και τη βελτίωση της διαχείρισης 
κρίσεων από τις κοινότητες. Ακριβώς όπως είναι ζωτικής σημασίας η δημιουργία των 
δομών που υποστηρίζουν μια ασφαλή εβραϊκή ζωή, είναι εξίσου ζωτικής σημασίας να 
προσεγγίσουμε τους συμπολίτες μας, να οικοδομήσουμε γέφυρες και να προωθήσουμε την 
αμοιβαία κατανόηση.

Πιστεύουμε ότι η κατανόηση του πολιτισμού μας και των θρησκευτικών μας παραδόσεων 
μέσω αυτού του Οδηγού για τον Ιουδαϊσμό συμβάλλει όχι μόνο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης 
και εξοικείωσης αλλά και στην παροχή βοήθειας στις αστυνομικές και διωκτικές αρχές 
και σε όλους τους φορείς σχετικούς με την ασφάλεια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε 
αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις μας. Ταυτόχρονα, πιστεύουμε στη σημασία της συμβολής 
στην ευρωπαϊκή κοινωνία, στην οποία αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος. Μοιραζόμαστε την 
εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές μας με άλλους και μαθαίνουμε από την εμπειρία και τις 
ιδέες που μοιράζονται οι άλλοι μαζί μας.

Ας συνεργαστούμε για μια πιο ειρηνική, ασφαλή και ανεκτική Ευρώπη.

Dr.Moshe Kantor
Πρόεδρος του European Jewish Congress
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ΠΡΌΛΌΓΌΣ 
Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν νέοι κίνδυνοι στην Ευρώπη. Η ευθύνη για την ασφάλεια των 
Ευρωπαίων πολιτών έγκειται κυρίως στις αρχές. Χάρη στο σημαντικό έργο των αστυνομικών 
και διωκτικών αρχών, πολλές επιθέσεις παρεμποδίστηκαν.

Αν και η συνεργασία μεταξύ πολιτών και αρχών είναι ανεπτυγμένη σε αρκετά υψηλό 
επιπεδο, απαιτείται να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Οι εβραϊκές κοινότητες ειδικότερα 
αντιμετωπίζουν επιπλέον κινδύνους με στοχευμένες επιθέσεις και απειλές. Με αυτόν τον 
οδηγό, αποβλέπουμε στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των αρχών επιβολής του 
νόμου και των εβραϊκών κοινοτήτων.

Το SACC by EJC και η CEPOL (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον 
τομέα επιβολής του νόμου) ένωσαν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για να προσφέρουν έναν 
οδηγό, ο οποίος στοχεύει να κάνει κατανοητές τις παραδόσεις, τις γιορτές και τις υπόλοιπες 
πολιτιστικές πτυχές του Ιουδαϊσμού. Αυτές οι παραδόσεις συχνά αφορούν ορισμένα στοιχεία 
της καθημερινής ζωής των εβραϊκών κοινοτήτων.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι απαραίτητο να παράσχουμε στις αστυνομικές και διωκτικές 
αρχές αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να εξοικειωθούν καλύτερα με την ιστορία, τις 
θρησκευτικές παραδόσεις και τις προκλήσεις, που θέτει για τις κοινότητες ο αντισημιτισμός 
και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Εβραίων συμπολιτών τους.

Αυτός ο οδηγός προσφέρει απαντήσεις σε πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις - Γιατί οι Εβραίοι 
δεν χρησιμοποιούν τα οχήματα τους για να φτάσουν στη συναγωγή το Σαμπάτ; Τι είναι το Ρος 
Ασσανά; Τι είναι ο αντισημιτισμός και πώς μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε;

Καλούμε όλους τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου να μελετήσουν αυτόν τον οδηγό, 
να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να συμβάλλουν στην ασφάλεια της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Ophir Revach
SACC by EJC - CEO

Dr. h. c. Detlef Schröder
CEPOL Executive Director
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ΙΌΥΔΑΪΣΜΌΣ
Ο Ιουδαϊσμός είναι η θρησκεία του εβραϊκού λαού. Ο 
εβραϊκός πληθυσμός σε ολόκληρο τον κόσμο εκτιμάται 
περίπου στα 14,6 - 17,8 εκατομμύρια. Ο Ιουδαϊσμός είναι μια 
από τις παλαιότερες μονοθεϊστικές θρησκείες και θεωρείται 
η δέκατη μεγαλύτερη θρησκεία στον κόσμο.

Η Τορά είναι το θεμέλιο κείμενο, το οποίο περιλαμβάνει 
τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό του εβραϊκού λαού. Η 
Τορά αποτελεί μέρος των Γραφών, ήτοι του «Τανάκ», το 
οποίο είναι επίσης γνωστό ως Εβραϊκή Βίβλος και περιέχει 
άλλα κείμενα, πρακτικές, θεολογικές θέσεις και μορφές 
οργάνωσης.

Ο Ιουδαϊσμός δημιουργήθηκε στη Μέση Ανατολή κατά 
την εποχή του Χαλκού και έχει επηρεάσει έντονα τον 
Χριστιανισμό και το Ισλάμ μέχρι σήμερα.



Ένας Πρακτικός Οδηγός για τον Ιουδαϊσμό Ιουδαϊσμός

- 12 - - 13 -

Έβραϊκά θρησκευτικά δόγματα

Με τα χρόνια, ο Ιουδαϊσμός έχει διαφοροποιηθεί σε διάφορους κλάδους 
με διαφορετικές απόψεις για διάφορα ζητήματα και τρόπους ζωής. 
Διακρίνονται τα ακόλουθα κύρια δόγματα: Ορθόδοξοι (Haredi), Σύγχρονοι 
Ορθόδοξοι, Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές.

Ορθόδοξοι και Σύγχρονοι 
Ορθόδοξοι
Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι θεωρούν την Τορά 
ως την κύρια πηγή εβραϊκού νόμου και 
ηθικής, όπως αποκαλύφθηκε από τον Θεό 
στον Μωυσή στο Όρος Σινά και διαδίδεται 
πιστά από τότε. Ακολουθούν την Χαλαχά 
(θρησκευτικός νόμος), ο οποίος πρέπει 
να ερμηνεύεται και να καθορίζεται μόνο 
σύμφωνα με τις παραδοσιακές μεθόδους 
και τηρώντας τη συνέχεια έτσι όπως έχει 
διαδοθεί μέσα από τους αιώνες.

Μεταξύ των Ορθοδόξων Εβραίων, οι Εβραίοι 
Haredi τηρούν αυστηρότερα την παράδοση 
και είναι οι πιο εύκολα αναγνωρίσιμοι λόγω 
της ξεχωριστής παραδοσιακής ενδυμασίας 
τους. Διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος 
του δέρματός τους καλυμμένο, ενώ οι 
άνδρες φορούν κοστούμι και οι γυναίκες 
φορέματα. Οι έγγαμες γυναίκες καλύπτουν 
και τα μαλλιά τους. Οι άντρες Haredi φορούν 
τελετουργικό σάλι που ονομάζεται Τσιτσίτ, 
και κάλυμμα κεφαλής/καπελάκι (κιπά), 
τείνουν να καλλιεργούν γενειάδες και 
μερικοί από αυτούς φορούν μαύρα καπέλα 
με καπελάκι από κάτω.

Οι σύγχρονοι Ορθόδοξοι Εβραίοι τηρούν 
λιγότερο αυστηρά την παράδοση και 
τείνουν να ντύνονται με σύγχρονο τρόπο. 
Είναι περισσότερο ενσωματωμένοι στη 
κοσμική κουλτούρα και κοινωνία και δεν 
αναγνωρίζονται ως μια ξεχωριστή ομάδα, 
αν και πολλοί άνδρες φορούν μια κιπά ως 
κάλυμμα κεφαλής.

Συντηρητικοί (Masorti) και 
Μεταρρυθμιστές
Ο Συντηρητικός ή Masorti Ιουδαϊσμός 
αναπτύχθηκε κατά το πρώτο μισό του 
20ου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Αντιλαμβάνεται την Χαλαχά ως 
δεσμευτική αλλά πάντα υπόκειται σε 
μεγάλη εξωτερική επιρροή.
 
Οι συντηρητικοί πιστεύουν ότι η θρησκεία 
πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα με τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες και όχι 
αναγκαστικά με ένα προηγούμενο από το 
παρελθόν.

Ο μεταρρυθμιστικός Ιουδαϊσμός, 
γνωστός επίσης ως φιλελεύθερος ή 
προοδευτικός Ιουδαϊσμός, αναπτύχθηκε 
στη Γερμανία τη δεκαετία του 1930 και 
του 1940. Υπογραμμίζει την εξελισσόμενη 
φύση της πίστης, και την υπεροχή των 
ηθικών πτυχών επί των τελετουργικών.

Τα πιο φιλελεύθερα εβραϊκά δόγματα 
έχουν μια διαφορετική ερμηνεία της 
τήρησης του Σαμπάτ ή του κασσρούτ. 
Επιπλέον, οι γυναίκες μπορούν να γίνουν 
ραβίνοι και άνδρες και γυναίκες να 
κάθονται μαζί στη συναγωγή.

Κοσμικοί Εβραίοι
Υπάρχουν επίσης πολλοί Εβραίοι οι οποίοι 
δεν είναι συνδεδεμένοι με κάποιο δόγμα 
του Ιουδαϊσμού και δεν τηρούν κανένα 
από τους παραδοσιακούς νόμους, αλλά 
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εξακολουθούν να δηλώνουν Εβραίοι. Οι κοσμικοί Εβραίοι μπορεί να γιορτάζουν τις Εβραϊκές 
γιορτές ως πολιτιστικούς εορτασμούς ή οικογενειακές παραδόσεις, συχνά δεν τηρούν το 
Σαμπάτ ενω γιορτάζουν γεγονότα που αφορούν τον κύκλο ζωής όπως γεννήσεις, γάμους και 
θανάτους με κοσμικό τρόπο. Δεν ντύνονται με ειδικό τρόπο ούτε φορούν μια κιπά στο κεφάλι 
τους.

Εβραϊκή πολιτιστική πολυμορφία 
Εκτός από τα διάφορα εβραϊκά δόγματα, τα οποία διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με 
το επίπεδο τήρησης, η εβραϊκή ζωή είναι πλούσια και ποικίλη, ενώ παρατηρούνται επίσης 
πολιτισμικές, γεωγραφικές και εθνοτικές διαφορές - η πιο συνηθισμένη είναι αυτή μεταξύ 
των Ασκενάζι και των Σεφαραδιτών Εβραίων.

Οι Ασκενάζι Εβραίοι αναπτύχθηκαν από τους εβραϊκούς πληθυσμούς της διασποράς από την 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και αργότερα τη Δυτική Ευρώπη. Η παραδοσιακή γλώσσα 
τους ήταν τα Γίντις. Αντίθετα, οι Σεφαραδίτες Εβραίοι προέρχονταν κυρίως από την Ιβηρική 
Χερσόνησο και αργότερα εγκαταστάθηκαν στην Αμερική, στην περιοχή του Λεβάντ και 
στη Νοτιοανατολική και Νότια Ευρώπη. Μια πολύ μικρή μειοψηφία εξακολουθεί να μιλάει 
«Λαντίνο», που είναι μια Ισπανοεβραϊκή γλώσσα.

Ανεξάρτητα από τον πολιτισμό τους ή την υπαγωγή τους σε οποιοδήποτε δόγμα, πολλοί 
Εβραίοι τοποθετούν μια Μεζουζά στην πόρτα τους. Η Μεζουζά είναι ένα κομμάτι περγαμηνής 
που αναγράφει συγκεκριμένους εβραϊκούς στίχους, και περιέχεται σε μια μικρή διακοσμητική 
θήκη. Σύμφωνα με τον θρησκευτικό νόμο, η Μεζουζά πρέπει να τοποθετείται στη δεξιά 
πλευρά κάθε δωματίου στο σπίτι που χρησιμοποιείται για να ζει κάποιος και στην κύρια πόρτα 
του σπιτιού.

Ό Ιουδαϊσμός στην Έυρώπη
Οι Εβραίοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη κατά την ελληνιστική περίοδο, 
λίγο πριν την άνοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, η μεγάλη αύξηση του αριθμού 
των Εβραίων στη νότια Ευρώπη συνέβη μετά την κατάπαυση της εξέγερσης του Μπαρ Κοχμπά 
(εξέγερση στην Ιουδαία κατά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 132-136 μ.Χ.), όταν χιλιάδες 
αιχμάλωτοι οδηγήθηκαν από τη περιοχή του Ισραήλ στην περιοχή της Ιταλίας. Από εκεί, οι 
Εβραίοι ταξίδεψαν σε άλλες χώρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και σχημάτισαν κοινότητες 
σε όλα τα Βαλκάνια, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Οι διώξεις των Εβραίων στην Ευρώπη αυξήθηκαν στο Μεσαίωνα στο πλαίσιο των Χριστιανικών 
Σταυροφοριών και ως αποτέλεσμα οδήγησαν πολλές εβραϊκές κοινότητες να μεταναστεύσουν 
στην Ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, η απέλαση των Εβραίων από την Ισπανία το 1492 οδήγησε 
σε θρησκευτικές διώξεις και πογκρόμ. Ο διωγμός 40.000-100.000 Εβραίων, προκάλεσε 
τη μετανάστευση τους από την Ιβηρική Χερσόνησο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Από τον 17ο αιώνα, διάφορα γεγονότα οδήγησαν σε αντίστροφη μετανάστευση, από την 
Ανατολική Ευρώπη στα εμπορικά κέντρα της Δύσης. Η περίοδος που ακολούθησε ήταν μία 
περίοδος σταδιακής χειραφέτησης, αλλά και αυξανόμενης αντισημιτικής βίας. Το 1933, ο 
εβραϊκός πληθυσμός της Ευρώπης ήταν πάνω από εννέα εκατομμύρια.

Το Ολοκαύτωμα, η συστηματική με κρατική βοήθεια δίωξη και δολοφονία Εβραίων από το 
ναζιστικό καθεστώς, τους συμμάχους και τους συνεργάτες αυτού, είχαν ως αποτέλεσμα το 
θάνατο έξι εκατομμυρίων Εβραίων. Ο εβραϊκός πληθυσμός ανά τον κόσμο δεν έχει ακόμη 
ανακάμψει πλήρως από το Ολοκαύτωμα, με τους Εβραίους να αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,2% 
του παγκόσμιου πληθυσμού. Το Ολοκαύτωμα οδήγησε στη μετατόπιση του δημογραφικού 
κέντρου βαρύτητας του ευρωπαϊκού εβραϊσμού στη Ρωσία. Το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης 
οδήγησε στην αναβίωση των εβραϊκών κοινοτήτων στην Αυστρία, τη Γερμανία και άλλες 
χώρες. Ο σημερινός εβραϊκός πληθυσμός της Ευρώπης υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 2,4 
εκατομμύρια (0,3% του ευρωπαϊκού πληθυσμού). 

Σήμερα, η καθημερινή ζωή των Εβραίων στην Ευρώπη ποικίλλει μεταξύ των κοινοτήτων. 
Κάθε κοινότητα μπορεί να έχει τα δικά της κέντρα, σχολεία, κινήματα νέων, κοινωνικές 
οργανώσεις και άλλους θεσμούς που είναι απαραίτητοι για την ύπαρξη της.
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ΈΒΡΑΪΚΈΣ 
ΠΑΡΑΔΌΣΈΙΣ
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Ό κύκλος της ζωής στον Ιουδαϊσμό
Γέννηση
Μία από τις σημαντικότερες εντολές στον Ιουδαϊσμό είναι η περιτομή των αγοριών. Σύμφωνα 
με την παράδοση, η τελετή περιτομής («Μπριτ Μιλά» στα εβραϊκά) πραγματοποιείται την 
όγδοη μέρα της ζωής του παιδιού, εκτός αν υπάρχει ιατρικός λόγος για να αναβληθεί, από έναν 
μοχέλ (εξειδικευμένος ευσεβής εβραίος, που μπορεί να είναι και επαγγελματίας γιατρός). Το 
Μπριτ μπορεί να πραγματοποιηθεί στη συναγωγή, στο σπίτι ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Μπαρ / Μπατ μιτσβά
Όταν τα αγόρια φθάνουν στην ηλικία των 13 
ετών και τα κορίτσια φτάσουν την ηλικία των 
12 ετών, οι Εβραίοι θεωρούνται υπεύθυνοι για 
τις πράξεις τους από θρησκευτική άποψη και 
ως εκ τούτου γίνονται Μπαρ ή Μπατ μιτσβά 
(κυριολεκτικά, «ο γιος/κόρη των εντολών»). 

Μέχρι τότε, οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τις 
πράξεις του παιδιού τους. Πολλές οικογένειες 
θα γιορτάσουν το Μπαρ Μιτσβά με μια 
παραδοσιακή τελετή που ονομάζεται Αλιγιά 
στην Τορά. Το Σαμπατ, λίγο μετά την ηλικία 
των δεκατριών ετών, ένα αγόρι καλείται να 
διαβάσει από το εβδομαδιαίο τμήμα της Τορά, 
στη συναγωγή. Ορισμένοι Μεταρρυθμιστές 
Εβραίοι πραγματοποιούν αυτή την τελετή και 
για τα κορίτσια.

Γάμοι 
Ένας εβραϊκός γάμος περιλαμβάνει πολλά 
στοιχεία. Πρώτον, πρέπει να πραγματοποιηθεί 
κάτω από μια “χουπά” (ένα θόλο γάμου), 
ο γαμπρός πρέπει να δώσει στη νύφη ένα 
δαχτυλίδι που κατέχει, μια “κετουμπά” 
(ένα συμβόλαιο γάμου) υπογράφεται και 
διαβάζεται και ο γαμπρός θα σπάσει ένα 
ποτήρι με το πόδι του, ενώ οι καλεσμένοι 
εύχονται Μάζαλ Τοβ! (Συγχαρητήρια!). 
Επισης είθισται οι φίλοι και οι συγγενείς 
των νεονύμφων να παραθέτουν εορταστικά 
δείπνα και γεύματα την εβδομάδα που έπεται
της τελετής. 

Θάνατος και πένθος 
Ο Ιουδαϊσμός υπαγορεύει μια σειρά εθίμων 
και πρακτικών σχετικά με το πένθος, οι 
οποίες τηρούνται και από πολλούς μη 
θρησκευόμενους Εβραίους. Ορισμένες από 
αυτές μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των 
κοινοτήτων. Σε όλες σχεδόν τις εβραϊκές 
κοινότητες, υπάρχουν συγκεκριμένα 
άτομα που κάνουν όλες τις απαραίτητες 
διευθετήσεις για να θαφτεί ο αποθανών 
σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση. Τα άτομα 
αυτά θα φροντίσουν για την προετοιμασία 
του σώματος για την ταφή και για την ίδια την 
κηδεία, η οποία θα γίνει με μεγάλη ευλάβεια 
και σύμφωνα με σαφείς κανόνες. 

Στον Ιουδαϊσμό ουδέποτε αφήνεται το 
σώμα αφύλακτο από τη στιγμή του θανάτου 
μέχρι την ώρα της ταφής του είναι μεγάλης 
σημασίας να μείνει όσο το δυνατόν ανέγγιχτο. 

Η αποτέφρωση απαγορεύεται στους 
Ορθόδοξους Εβραίους. Οι ιατροδικαστικές 
εξετάσεις απαγορεύονται επίσης, εκτός εάν 
απαιτείται από το νόμο. Μόλις τελειώσει η 
κηδεία, η περίοδος πένθους  που ονομάζεται 
“Σιβά” θα ξεκινήσει και θα διαρκέσει επτά 
ημέρες, για τους συγγενείς πρώτου βαθμού 
του νεκρού.
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Έβραϊκό Διαιτητικό Δίκαιο (Κασρούτ)
Ο όρος “Κασρούτ” αναφέρεται σε ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν ποια είδη τροφίμων 
επιτρέπονται και ποια απαγορεύεται να καταναλωθούν σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό.

Στα εβραϊκά, η λέξη “Κασσέρ” σημαίνει ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν κατασκευάστηκε και 
σερβίρεται σύμφωνα με όλα τα απαραίτητα κριτήρια του Κασρούτ. Οι θρησκευόμενοι Εβραίοι 
τρώνε μόνο φαγητό Κασσέρ, το οποίο χαρακτηρίζεται από πιστοποίηση Κασσέρ. Αυτή η 
πιστοποίηση αποδεικνύει ότι το φαγητό προετοιμάστηκε και συσκευάστηκε σύμφωνα με 
όλους τους νόμους του Κασρούτ. Κάποιοι Εβραίοι τηρούν μόνο ορισμένους από τους κανόνες 
του Κασρούτ και όχι απαραίτητα το σύνολό τους.

Το κρέας πρέπει να πληροί ορισμένα χαρακτηριστικά για να θεωρηθεί ως Κασσέρ.

Τα θηλαστικά πρέπει να έχουν διχαλωτές οπλές και να είναι μηρυκαστικά (γι’ αυτό και το 
χοιρινό δεν είναι Κασσέρ), τα ψάρια πρέπει να έχουν λέπια και πτερύγια (για παράδειγμα, το 
γατόψαρο δεν είναι Κασσέρ) και μερικά είδη πουλιών είναι Κασσέρ (κάθε πουλί που δεν έχει 
συνεχή παράδοση κατανάλωσης δεν επιτρέπεται να καταναλωθεί). Τα θηλαστικά και τα πτηνά 
πρέπει να σφαγιάζονται κατά τρόπο συγκεκριμένο ώστε να θεωρούνται ως Κασσέρ. Κανένα 
ασπόνδυλο, ερπετό ή αμφίβιο δεν είναι Κασσέρ. Όλα τα λαχανικά και τα φρούτα, καθώς και τα 
αλεύρια και τα όσπρια, πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται πριν καταναλωθούν για να 
εξασφαλιστεί ότι δεν περιέχουν έντομα.

Τα τρόφιμα που προέρχονται από ζώα θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως το ζώο που 
τα παρήγαγε. Έτσι, τα αυγά και το γάλα επιτρέπονται μόνο αν προέρχονται από ένα ζώο που 
μπορεί να καταναλωθεί σύμφωνα με τους νόμους του Κασρούτ.

Η ανάμειξη κρέατος και γάλακτος απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται ούτε να μαγειρεύονται μαζί 
ούτε να καταναλώνονται μαζί. Οι θρησκευόμενοι Εβραίοι μπορεί να πρέπει να περιμένουν 
έως και έξι ώρες αφού φάνε κρέας προτού φάνε ξανά γαλακτοκομικά προϊόντα. Ένα τρόφιμο 
Πάρεβε (ή Πάρβε) δεν είναι ούτε κρέας ούτε γαλακτοκομικό τρόφιμο. Τα ψάρια εμπίπτουν σε 
αυτήν την κατηγορία, όπως και κάθε τρόφιμο που δεν προέρχεται από ζώα. Τα αυγά θεωρούνται 
επίσης πάρεβε παρά το γεγονός ότι είναι ζωικό προϊόν. Τα τρόφιμα που παρασκευάζονται κατά 
τρόπο που παραβιάζει το Σαμπάτ δεν επιτρέπεται να καταναλωθούν.
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Η Συναγωγή

Οι Εβραίοι θρησκευόμενοι άνδρες (ηλικίας άνω των 13 ετών) 
προσεύχονται συνήθως τρεις φορές την ημέρα - το πρωί, το απόγευμα 
και το βράδυ. Υπάρχουν ειδικοί χρόνοι στο εβραϊκό ημερολόγιο όπου 
πραγματοποιούνται πρόσθετες προσευχές.

Παρόλο που οι συναγωγές είναι ανοιχτές σε όλους τους Εβραίους, εξακολουθεί να υπάρχει 
πρακτικός διαχωρισμός σύμφωνα με την πολιτιστική παράδοση (Ασκενάζι ή Σεφαραδίτες) 
και κατά δόγματα (Ορθόδοξοι, Συντηρητικοί, Μεταρρυθμιστές, Φιλελεύθεροι κλπ.). Η λέξη 
“Συναγωγή” σημαίνει ετυμολογικά το “Σπίτι της Συνέλευσης”. Ένα άλλο όνομα, το οποίο 
χρησιμοποιείται κυρίως από τους Εβραίους Ασκενάζι, είναι το Σουλ, το οποίο είναι η λέξη της 
Συναγωγής στα Γίντις. Οι γυναίκες απαλλάσσονται από τη προσευχή σε μια συναγωγή, αλλά 
πολλές παρευρίσκονται στη συναγωγή κατά τη διάρκεια του Σαμπάτ ή στις γιορτές.

Μέσα στην Ορθόδοξη Συναγωγή, οι γυναίκες κάθονται χωριστά από τους άνδρες. Στη 
συναγωγή οι γυναίκες καλύπτουν τα μαλλιά τους και οι άνδρες φορούν ένα σάλι (γνωστό 
και ως “Ταλίτ”) και φυλακτήρια (επίσης γνωστά ως “Τεφιλίν”, τα οποία είναι μικρά μαύρα 
δερμάτινα κουτιά που περιέχουν περγαμηνές με στίχους από την Τορά) και καλύπτουν το 
κεφάλι τους (φορώντας κιπά).

Σε ορισμένες περιπτώσεις η Συναγωγή χρησιμοποιείται επίσης ως κοινοτικό κέντρο και 
περιλαμβάνει επιπλέον εγκαταστάσεις όπως αίθουσα εστίασης, κουζίνα Κασσέρ, σχολείο, 
βιβλιοθήκη, κέντρο ημερήσιας φροντίδας και μικρότερο χώρο προσευχής για καθημερινές 
λειτουργίες.
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Σαμπάτ

Το Σαμπάτ είναι η εβδομαδιαία ημέρα ξεκούρασης και λατρείας. Το Σαμπάτ ξεκινάει την 
Παρασκευή το απόγευμα και διαρκεί περίπου 25 ώρες μέχρι την εμφάνιση τριών αστέρων 
στον ουρανό το βράδυ του Σαββάτου. Η τήρηση του Σαμπάτ είναι μία από τις σημαντικότερες 
εντολές στον ιουδαϊσμό και η κύρια αρχή του είναι να αποφεύγει ο πιστός τις εργασιακές 
δραστηριότητες. Οι θρησκευόμενοι Εβραίοι συνήθως αποφεύγουν να εργάζονται, να γράφουν, 
να ανάβουν φωτιά, να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές, να συναλλάσσονται με 
χρήματα, να οδηγούν, να μαγειρεύουν και πολλές άλλες δραστηριότητες. Οι θρησκευόμενοι 
Εβραίοι που τηρούν αυστηρά το Σαμπάτ δεν θα προβούν σε καμία από τις απαγορευμένες 
δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο λόγω έκτακτης 
ανάγκης απειλητικής για τη ζωή. 

Κατά τη διάρκεια του Σαμπάτ πολλοί Εβραίοι θα παρευρεθούν στη συναγωγή και μερικοί από 
αυτούς θα μεταβούν εκεί περπατώντας και όχι οδηγώντας.

Έβραϊκές γιορτές

ΓΙΟΡΤΗ 2020 2021 2022 2023 2024

Του Μπισβάτ 10 Φεβ 28 Ιαν 17 Ιαν 6 Φεβ 25 Ιαν

Πουρίμ 9-10 Μαρ 25-26 Φεβ 16-17 Μαρ 6-7 Μαρ 23-24 Μαρ

Πέσαχ 8-16 Απρ
27 Μαρ –  

4 Απρ
15-23 Απρ 5-13 Απρ 22-30 Απρ

Σαβουότ
28-30 
Μαΐου

16-18 Μαΐου 4-6 Ιουν
25-27 
Μαΐου

11-13 Ιουν

Τισσά Μπεάβ 29-30 Ιουλ 17-18 Ιουλ 6-7 Αυγ 26-27 Ιουλ 12-13 Αυγ

Ρος Ασσανά 18-20 Σεπτ 6-8 Σεπτ 25-27 Σεπτ 15-17 Σεπτ 2-4 Οκτ

Γιομ Κιπούρ 27-28 Σεπτ 15-16 Σεπτ 4-5 Οκτ 24-25 Σεπτ 11-12 Οκτ

Σουκώτ 2-10 Οκτ 20-28 Σεπτ 9-17 Οκτ
29 Σεπτ – 

7 Οκτ
16-24 Οκτ

Σιμχάτ Τορά 11 Οκτ 29 Σεπτ 18 Οκτ 8 Οκτ 25 Οκτ

Χανουκά 10-18 Δεκ
28 Νοε –  

6 Δεκ
18-26 Δεκ 7-15 Δεκ

25 Δεκ –  
2 Ιαν
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Ρος Ασσανά (Εβραϊκό νέο έτος)
Το Ρος Ασσανά σηματοδοτεί την αρχή του νέου έτους, 
σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό, και είναι η παραδοσιακή 
επέτειος της δημιουργίας του κόσμου. Ετυμολογικά, το 
“Ρος” είναι η εβραϊκή λέξη για το “Κεφάλι”, “Α” σημαίνει “το” 
και “Σσανά” σημαίνει “έτος”. Η προέλευση του εβραϊκού 
νέου έτους συνδέεται με την αρχή του οικονομικού έτους 
στις γεωργικές κοινωνίες.

Καθώς το εβραϊκό ημερολόγιο βασίζεται στον σεληνιακό 
κύκλο, το Ρος Ασσανά μπορεί να πέσει σε οποιαδήποτε 
μέρα από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου. 
Ξεκινάει με το ηλιοβασίλεμα και διαρκεί δύο μέρες.

Οι μέρες που προηγούνται του Ρος Ασσανά είναι παραδοσιακά 
αφιερωμένες στη μετάνοια. Επιπλέον προσευχές 
προστίθενται και συνεπώς οι συναγωγές είναι συνήθως πιο 
απασχολημένες αυτό τον καιρό του έτους.

Γιομ Κιπούρ (Ημέρα Εξιλέωσης) 
Το Γιομ Κιπούρ θεωρείται ως η πιο ιερή ημέρα στο εβραϊκό 
ημερολόγιο και θεωρείται ως το “Σαμπάτ των Σαμπάτ”. Το Γιομ Κιπούρ 
σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου, που ξεκινάει από το Ρος Ασσανά 
και είναι γνωστό στον Ιουδαϊσμό ως οι Υψηλές Εορτές. Αυτή την 
ημέρα οι πιστοί προσεύχονται για άφεση των αμαρτιών της χρονιάς 
και επιδεικνύουν μεταμέλεια ενώ παραδοσιακά συνοδεύεται από 
μια 25ωρη νηστεία. Ετυμολογικά, το “Γιομ” είναι η εβραϊκή λέξη για 
την “ημέρα”, και το Κιπούρ προέρχεται από μια ρίζα που σημαίνει “να 
εξιλεώνεσαι”.

Η προσευχή για το Γιομ Κιπούρ είναι μοναδική υπό την έννοια ότι 
σε αντίθεση με τις άλλες ημέρες του έτους, το Γιομ Κιπούρ έχει 
πέντε προσευχές. Πολλοί θρησκευόμενοι Εβραίοι θα περάσουν το 
μεγαλύτερο μέρος του το Γιομ Κιπούρ στη συναγωγή. Για πολλούς 
κοσμικούς Εβραίους, το Γιομ Κιπούρ είναι η μοναδική μέρα του 
χρόνου κατά την οποία επισκέπτονται συναγωγές.

Σουκώτ (Γιορτή της Σκηνοπηγίας) 
Το Σουκώτ είναι γιορτή με διπλή έννοια: 
Η πρώτη είναι γεωργική - σηματοδοτεί το 
τέλος του χρόνου συγκομιδής στη γη του 
Ισραήλ και γι’ αυτό είναι επίσης γνωστό ως 
“Γιορτή της Συγκομιδής”. Το δεύτερο νόημα 
είναι να θυμόμαστε την Έξοδο του λαού του 
Ισραήλ. Το Σουκώτ είναι μία από τις τρείς 
Γιορτές Προσκυνημάτων και διαρκεί οκτώ 
ημέρες στη διασπορά. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της γιορτής, κάποιοι άνθρωποι 
κατασκευάζουν και περνούν λίγο χρόνο σε 
μια “Σουκά” - μια περιτειχισμένη κατασκευή 
- καλυμμένη με φυτικό υλικό, φύλλα 
φοινίκων για παράδειγμα.

Σιμχάτ Τορά
Το Σιμχάτ Τορά έρχεται αμέσως μετά το 
Σουκώτ και σηματοδοτεί το τέλος του 
ετήσιου κύκλου ανάγνωσης της Τορά 
και την αρχή ενός νέου. Αυτές οι γιορτές 
γιορτάζονται κυρίως στη συναγωγή όταν 
όλες οι κύλινδροι της Τορά αφαιρούνται 
από τη κιβωτό ταυτόχρονα. Είναι μια μεγάλη 
γιορτή και οι συναγωγές λειτουργούν 
περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα και, 
επίσης, πολλές κοινότητες παραθέτουν 
ομαδικά γεύματα
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Χανουκά (Γιορτή των Φώτων)
Το Χανουκά είναι μια γιορτή οκτώ ημερών, η οποία μπορεί 
να προκύψει ανά πάσα στιγμή από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι 
τα τέλη Δεκεμβρίου στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Γιορτάζει 
τη νίκη των Μακκαβαίων στη μεγάλη τους εξέγερση 
ενάντια στη αυτοκρατορία των Σελευκιδών και την εκ νέου 
αφιέρωση του Ναού στην Ιερουσαλήμ και τον φωτισμό της 
Μενορά. 

Κατά τη διάρκεια του Χανουκά, οι πιστοί ανάβουν τα κεριά 
μιας επτάφωτης λυχνίας, που ονομάζεται “Μενορά”. Κάθε 
βράδυ, προστίθεται ένα επιπλέον κερί μέχρις ότου τα 
κεριά είναι αναμμένα όλα μαζί. Άλλα έθιμα του Χανουκά 
είναι το παίξιμο της σβούρας και η κατανάλωση τροφών 
που βασίζονται στο λάδι. Κάποιες εβραϊκές κοινότητες 
διοργανώνουν τελετές για το Χανουκά σε δημόσιους 
χώρους.

Πουρίμ
Το Πουρίμ γιορτάζει τη διάσωση του εβραϊκού λαού 
στην περσική αυτοκρατορία τον 4ο αιώνα π.Χ. Το Πουρίμ 
εορτάζεται μεταξύ των Εβραίων ανταλλάσσοντας δώρα με 
τρόφιμα και ποτά, προσφέροντας στους φτωχούς, φορώντας 
κοστούμια και μάσκες, τρώγοντας ένα εορταστικό γεύμα 
και με τη δημόσια απαγγελία του κυλίνδρου της Εσθήρ, σε 
συναγωγές. Το Πουρίμ είναι ημέρα χαράς και διασκέδασης 
στην οποία, κατά παράδοση, οι πιστοί κυκλοφορούν 
ντυμένοι με στολές σε δημόσιους χώρους κυρίως γύρω 
από εβραϊκά σχολεία και άλλους κοινόχρηστους χώρους. 
Επίσης οργανώνονται πάρτι και κοινοτικοί εορτασμοί.

Του Μπισβάτ 
Το Του Μπισβάτ είναι το εβραϊκό νέο έτος για τα δέντρα. 
Γιορτάζεται ως οικολογική ημέρα ευαισθητοποίησης.
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Πέσαχ (Πέρασμα)
Το Πέσαχ είναι μια πολύ σημαντική εβραϊκή εορτή, μια από τις τρεις Γιορτές Προσκυνημάτων. 
Συνήθως πέφτει τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο και διαρκεί οκτώ ημέρες. Ενώ σήμερα το Πέσαχ 
γιορτάζει την Έξοδο του Εβραϊκού λαού από τη δουλεία στην Αίγυπτο, κατά το παρελθόν, όσο 
υπήρχε ο Ναός του Σολομώντα, ήταν ένας αγροτικός και εποχιακός εορτασμός. Το σύμβολο 
που συνδέεται περισσότερο με το Πέσαχ είναι η Ματσά, ένας άζυμος επίπεδος άρτος που 
παράγεται αποκλειστικά από αλεύρι και νερό αντικαθιστώντας τα ζυμωμένα προϊόντα που 
παραδοσιακά δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια του Πέσαχ.

Τισσά Μπεάβ
Το Τισσά Μπεάβ είναι η πιο στενάχωρη 
ημέρα στο εβραϊκό ημερολόγιο. Είναι μια 
25ωρη ημέρα νηστείας για την ανάμνηση 
των τραγωδιών που συνέβησαν κατά την 
εβραϊκή ιστορία, συμπεριλαμβανομένης 
της καταστροφής του Δεύτερου Ναού. Το 
Τισσά Μπεάβ συνήθως πέφτει τον Ιούλιο ή 
τον Αύγουστο στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. 
Κατά τη διάρκεια του Τισσά Μπεάβ πολλοί 
Εβραίοι επισκέπτονται συναγωγές για 
μεγαλύτερης διάρκειας προσευχές.

Σαβουότ (Πεντηκοστή)
Το Σαβουότ είναι ακόμα μια γιορτή με διπλή 
σημασία. Γιορτάζει την επέτειο της ημέρας 
που ο Θεός έδωσε την Τορά στο έθνος 
του Ισραήλ και ταυτόχρονα σηματοδοτεί 
τη συγκομιδή του σιταριού στο Ισραήλ. 
Πρόκειται για γιορτή διάρκειας δύο ημερών, 
μία από τις λιγότερο γνωστές εβραϊκές 
γιορτές στους κοσμικούς Εβραίους της 
διασποράς. Παραδοσιακά, κατά τη διάρκεια 
αυτής της γιορτής οι Εβραίοι τρώνε 
περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα.
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ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ ΜΈ ΤΙΣ 
ΈΒΡΑΪΚΈΣ ΚΌΙΝΌΤΗΤΈΣ
Υπάρχουν διάφορα πρακτικά ζητήματα ασφάλειας που πρέπει να γνωρίζουν οι αρχές για την 
καλύτερη προστασία και βελτίωση της συνεργασίας με τις εβραϊκές κοινότητες.

Σχέση με την Κοινότητα
Πρέπει να δημιουργηθεί μια γραμμή επικοινωνίας με την τοπική εβραϊκή κοινότητα. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμα ένας τέτοιος σύνδεσμος και δεν είστε σίγουροι με ποιόν 
πρέπει να επικοινωνήσετε στείλτε ένα email στo SACC by EJC (sacc@sacc-ejc.org) και θα 
σας κατευθύνουν στο κατάλληλο άτομο.

Διαπροσωπική συμπεριφορά
• Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι δεν σφίγγουν τα χέρια με το αντίθετο φύλο. 

• Όλοι οι άνδρες καλούνται να καλύψουν τα κεφάλια τους με ένα κάλυμμα κεφαλής 
(καπελάκι), ενώ εισέρχονται σε μια συναγωγή.

Διατροφικοί νόμοι
• Μόνο τα τρόφιμα Κασσέρ μπορούν να εισέλθουν σε μια συναγωγή, σε ένα εβραϊκό σχολείο 

ή στο σπίτι μιας ορθόδοξης οικογένειας. 

• Θα πρέπει να προσφέρετε μόνο φαγητό Κασσέρ, όταν καλείτε έναν θρησκευόμενο Εβραίο 
σε μια συνάντηση.

• Προσυσκευασμένα τρόφιμα Κασσέρ πρέπει να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που 
ένας κρατούμενος φυλακών το ζητήσει. Η συσκευασία δεν πρέπει να αφαιρείται όταν 
προσφέρεται το φαγητό. 

Σαμπάτ και εβραϊκές γιορτές
• Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών του Σαμπάτ και στις εβραϊκές γιορτές, οι περισσότεροι 

Εβραίοι επισκέπτονται τις συναγωγές. Πολλοί από αυτούς θα κυκλοφορήσουν στην 
περιοχή γύρω από τη συναγωγή ενώ κάποιοι άνδρες μπορεί να φορούν μια κιπά (κάλυμμα 
κεφαλής). 

• Πολλοί Εβραίοι, οι οποίοι δεν παρακολουθούν λειτουργίες καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, θα πάνε στη συναγωγή στις Υψηλές Εορτές ή σε άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συναγωγές θα είναι γεμάτες και οι τριγύρω δρόμοι συχνά θα 
έχουν πολλή κίνηση.

• Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι θα αναφέρουν ένα περιστατικό ή θα κάνουν μια καταγγελία μόνο 
μετά το πέρας του Σαμπάτ ή το τέλος της εβραϊκής γιορτής. Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν 
να αρθούν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.

• Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική 
συσκευή κατά τη διάρκεια του Σαμπάτ. Για παράδειγμα, δεν θα ανάψουν τα φώτα, δεν 
θα ανοίξουν μια ηλεκτρική πόρτα, δεν θα χρησιμοποιήσουν τηλέφωνο ή υπολογιστή, 
δεν θα οδηγήσουν αυτοκίνητο κλπ. Εντούτοις, μπορεί να οδηγήσουν το αυτοκίνητο στη 
Συναγωγή λίγο πριν από το Σαμπάτ ή τις Εβραϊκές γιορτές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 
σε προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και στάθμευσης γύρω από τη συναγωγή.

• Οι Εβραίοι που δεν τηρούν αυστηρά τις αργίες του Σαμπάτ ή τις εβραϊκές γιορτές θα είναι 
πρόθυμοι να αναφέρουν ένα περιστατικό στις περιπτώσεις αυτές, να κάνουν μια επώνυμη 
καταγγελία ή να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό τους κλπ.

• Στο Σουκώτ, πολλοί Εβραίοι θα μεταφέρουν μεγάλα κιβώτια με φύλλα φοινίκων από και 
προς τη συναγωγή. Στις εγκαταστάσεις της συναγωγής θα υπάρχει μια Σουκά – μια καλύβα 
σε ανάμνηση των προσωρινών καταλυμάτων τα οποία κατασκεύασαν οι Ισραηλίτες στην 
έρημο μετά την έξοδο από την Αίγυπτο. Πολλοί Εβραίοι εγκαθιστούν τέτοιες κατασκευές 
στους κήπους τους ή στους κοινόχρηστους χώρους τους για να φάνε τα γεύματά τους ή 
ακόμα και για να κοιμηθούν κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

• Το Χανουκά, οι Εβραίοι τοποθετούν συνήθως μια Μενορά στο μπροστινό παράθυρό τους. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής, κάποιες εβραϊκές κοινότητες οργανώνουν δημόσιες 
τελετές αφής κεριών και αυτό μπορεί να προσελκύσει πλήθος ανθρώπων με αποτέλεσμα 
να γίνουν εύκολος στόχος.

• Το Γιομ Κιπούρ, οι συναγωγές είναι γεμάτες, καλωσορίζοντας πολλούς περισσότερους 
προσκυνητές από οποιαδήποτε άλλη μέρα του χρόνου. Κατά συνέπεια, οι δρόμοι γύρω 
από τη συναγωγή θα είναι γεμάτοι με πιστούς. Στο τέλος της λειτουργίας, συνιστάται οι 
πιστοί να μην βγαίνουν όλοι μαζί ταυτόχρονα, πράγμα που θα τους έκανε εύκολο στόχο.
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ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΌΣ
Όρισμός Έργασίας του αντισημιτισμού

Στις 26 Μαΐου 2016, η Διεθνής Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος 
(IHRA) ενέκρινε ως Ορισμό Εργασίας για τον αντισημιτισμό το ακόλουθο:

“Αντισημιτισμός είναι μια συγκεκριμένη αντίληψη για τους 
Εβραίους, η οποία ενδέχεται να εκφράζεται ως μίσος προς τους 

Εβραίους. Οι ρητορικές και φυσικές εκδηλώσεις του
αντισημιτισμού στρέφονται κατά Εβραίων και μη-Εβραίων, 

όπως ή/και της περιουσίας τους, κατά θεσμών της εβραϊκής 
κοινότητας και θρησκευτικών εγκαταστάσεων.”

Ο ορισμός περιλαμβάνει 11 επεξηγηματικά παραδείγματα, τα οποία παρέχουν καθοδήγηση 
για τον εντοπισμό των αντισημιτικών εγκλημάτων:

• Παρακίνηση, υποκίνηση, υπόθαλψη ή αιτιολόγηση φόνου ή τραυματισμού Εβραίων στο 
όνομα ριζοσπαστικής ιδεολογίας ή εξτρεμιστικών απόψεων περί θρησκείας.

• Προβολή ψευδών, απάνθρωπων, υποτιμητικών, δαιμονοποιητικών ή στερεότυπων 
ισχυρισμών περί των Εβραίων των ίδιων ή της ισχύος των Εβραίων ως συλλογικότητας—
ιδιαιτέρως δε, αλλά όχι αποκλειστικά, περί του μύθου μιας παγκόσμιας συνομωσίας 
των απανταχού Εβραίων ή περί ελέγχου των μέσων ενημέρωσης, των οικονομιών, των 
κυβερνήσεων και άλλων κοινωνικών θεσμών από Εβραίους.

• Κατηγορίες κατά Εβραίων, σύμφωνα με τις οποίες ο λαός τους φέρει την ευθύνη για την 
όποια αδικία, υπαρκτή ή φανταστική, διέπραξε ένας ή περισσότεροι Εβραίοι, ή και για 
πράξεις μη-Εβραίων.
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• Στις 23 Μαρτίου 2018, δύο άνδρες μπήκαν 
στο διαμέρισμα της 85χρονης επιζήσασας 
από το Ολοκαύτωμα, Mireille Knoll, και τη 
μαχαίρωσαν αρκετές φορές πριν της βάλουν 
φωτιά. Ένας από τους δράστες φέρεται 
να δήλωσε “Είναι Εβραία. Πρέπει να έχει 
χρήματα.”

• Στις 9 Ιανουαρίου 2015 ένας πολίτης διπλής 
υπηκοότητας Γαλλίας - Μάλι επιτέθηκε 
στο Hypercacher ένα Κασσερ σούπερ-μάρκετ στο 
20ο διαμέρισμα Παρισίου, σκοτώνοντας τέσσερις 
ανθρώπους και κρατώντας ομήρους πολλούς άλλους.

• Τον Μάιο του 2019, γκράφιτι που έλεγαν “Γαμ** οι 
Εβραίοι!” βρέθηκαν σε ένα συγκρότημα κτηρίων στο 
Ρίμπνικ της Πολωνίας.

• Στις 9 Δεκεμβρίου 2017, μια μεγάλη συμμορία ατόμων έριξαν μολότοφ στη συναγωγή του 
Γκέτεμποργκ, η οποία φιλοξενούσε μια εκδήλωση με περίπου 40 νέους και νέες.

• Μεταξύ του Ιουλίου του 2018 και του Ιανουαρίου του 2019, πολλά εβραϊκά νεκροταφεία 
και μνημεία σε όλη την Ελλάδα βανδαλίστηκαν, βεβηλώθηκαν και καταστράφηκαν.

• Στις 3 Αυγούστου 2018, το παιδικό σπίτι του επιζώντος του Ολοκαυτώματος και του 
βραβευμένου με Νόμπελ Ελι Βίζελ στη Ρουμανία βανδαλίστηκε με γκράφιτι που έλεγαν: 
“Ναζί Εβραίος που βρίσκεται στην κόλαση με τον Χίτλερ.”

• Στις 14 Σεπτεμβρίου 2019 μια επιγραφή άρνησης του Ολοκαυτώματος βρέθηκε στους 
τοίχους της Βασιλικής Αίθουσας Τένις αναγράφοντας το «Το Ολοκαύτωμα είναι μια απάτη» 
κατά τη διάρκεια ενός αγώνα Davis Cup μεταξύ της Σουηδίας και του Ισραήλ.

• Στις 9 Οκτωβρίου 2019, ένας ακροδεξιός εξτρεμιστής προσπάθησε να εισέλθει σε μια 
συναγωγή στο Χάλλε της Γερμανίας στο Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα στο εβραϊκό 
ημερολόγιο. Ο τρομοκράτης πυροβόλησε επανειλημμένα την πόρτα της συναγωγής, αλλά 
δεν κατάφερε να τη παραβιάσει. Έπειτα πυροβόλησε και σκότωσε έναν περαστικό και έναν 
πελάτη σε ένα κοντινό κατάστημα κεμπάπ.

Παραδείγματα αντισημιτικών εγκλημάτων:• Διάψευση του γεγονότος, του σκοπού, των μηχανισμών (π.χ. θάλαμοι αερίων) ή της 
σκοπιμότητας της γενοκτονίας των Εβραίων στα χέρια της Εθνικοσοσιαλιστικής 
Γερμανίας και των υποστηρικτών της, όπως και των συνενόχων αυτής κατά τον Β 
Παγκόσμιο Πόλεμο (Ολοκαύτωμα).

• Κατηγορίες κατά των Εβραίων σύμφωνα με τις οποίες, αυτοί ως λαός ή το Ισραήλ ως 
κράτος, επινόησαν το Ολοκαύτωμα ή υπερέβαλαν σε ό,τι το αφορά.

• Κατηγορίες κατά Εβραίων, σύμφωνα με τις οποίες είναι πιο πιστοί στο Ισραήλ, ή στις 
φερόμενες προτεραιότητες των απανταχού Εβραίων, παρά στα συμφέροντα των 
αντίστοιχων κρατών των οποίων είναι πολίτες.

• Άρνηση σε Εβραίους του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, π.χ. προβάλλοντας τον 
ισχυρισμό ότι η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ συνιστά ρατσιστικό εγχείρημα.

• Εφαρμογή δυο μέτρων και δυο σταθμών, απαιτώντας στάση που δεν αναμένεται, ούτε 
απαιτείται, από οποιοδήποτε άλλο δημοκρατικό έθνος.

• Χρήση των συμβόλων και εικόνων που συνδέονται με τον κλασικό αντισημιτισμό (λ.χ. 
ισχυρισμοί περί δολοφονίας του Ιησού από Εβραίους ή συκοφαντία του αίματος) για να 
χαρακτηριστεί το Ισραήλ ή οι Ισραηλινοί.

• Σύγκριση της σύγχρονης πολιτικής του Ισραήλ με την πολιτική των Ναζί.

• Απόδοση ευθυνών για πράξεις του κράτους του Ισραήλ στους Εβραίους συλλογικά.

Οι πράξεις αντισημιτισμού είναι ποινικά αδικήματα εφόσον αντιμετωπίζονται ως τέτοιες 
από το νόμο (όπως, λ.χ., η άρνηση του Ολοκαυτώματος ή η διανομή αντισημιτικού υλικού σε 
διάφορες χώρες).

Οι εγκληματικές ενέργειες είναι αντισημιτικές εφόσον οι στόχοι των επιθέσεων, είτε 
πρόκειται για άτομα είτε για περιουσίες –όπως κτίρια, σχολεία, τόποι λάτρειας και  κοιμητήρια– 
επιλέγονται διότι είναι, ή πιστεύεται πως είναι, Εβραίοι ή συνδέονται με κάποιο τρόπο με το 
εβραϊκό στοιχείο.

Αντισημιτική διάκριση σημαίνει στέρηση ευκαιριών ή άρνηση παροχής υπηρεσιών σε 
Εβραίους, ενώ οι ευκαιρίες και οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται σε άλλους, και είναι 
παράνομη σε πολλές χώρες.
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Σύγχρονος αντισημιτισμός στην Έυρώπη
Από το 2000, τα αντισημιτικά περιστατικά έχουν αυξηθεί σε ολόκληρη την ήπειρο. Σήμερα, 
οι εβραϊκές κοινότητες στην Ευρώπη έρχονται αντιμέτωπες με τον αντισημιτισμό με τρόπους 
που ήταν αδιανόητοι πριν από μερικά χρόνια.

Διαδηλωτές που φωνάζουν ναζιστικά συνθήματα, πολιτικοί που επαναλαμβάνουν 
αντισημιτικές μομφές, άρνηση του Ολοκαυτώματος και ρεβιζιονισμός, διαδικτυακά μιμίδια 
(memes) και θεωρίες συνωμοσίας που διαδίδονται στο Διαδίκτυο, ή βίαιες και περιστασιακά 
θανατηφόρες επιθέσεις κατά των Εβραίων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Από όπου και αν 
προέρχεται η απειλή ειτε από την άκρα δεξιά, την άκρα αριστερά ή το ριζοσπαστικό Ισλάμ, 
ο αντισημιτισμός εξακολουθεί να είναι ένας επίμονος και ολέθριος κίνδυνος, που θέτει υπό 
αμφισβήτηση το αίσθημα ασφάλειας των Ευρωπαίων Εβραίων πολιτών. 

Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη έρευνα για τα βιώματα και τις αντιλήψεις των Εβραίων περί 
διακρίσεων και εγκλημάτων μίσους στα κράτη-μέλη της ΕΕ από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), το 85% των ερωτηθέντων Ευρωπαίων Εβραίων 
απάντησε ότι ο αντισημιτισμός είναι το πιο φλέγον ζήτημα. Σχεδόν το 30% δήλωσε ότι 
έχει πέσει θύμα του αντισημιτισμού, ενώ επηρεάζονται περισσότερο εκείνοι που φέρουν 
ενδυμασία δηλωτική της θρησκείας. Επιπλέον, σχεδόν το 80% δήλωσε ότι δεν αναφέρουν 
σοβαρά αντισημιτικά περιστατικά στην αστυνομία ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα. 

Επίσης ανησυχητικός είναι ο διπλασιασμός του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των αντιλήψεων 
αντισημιτισμού της κοινής γνώμης και εκείνων της εβραϊκής κοινότητας. Ενώ το 89% των 
Εβραίων θεωρεί ότι ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια, μόνο 
το 36% της Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης πιστεύει ότι αυτό έχει συμβεί.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άνοδος του αντισημιτισμού, είναι απαραίτητο να ενταθούν 
οι προσπάθειες για τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό, διερεύνηση και δίωξη των 
αντισημιτικών εγκλημάτων.

ΒΙΑΙΑ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ  ΑΝΑ ΧΩΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2017

Πηγή: Kantor Center για τη Μελέτη του Σύγχρονου Ευρωπαϊκού Εβραϊσμού

Γαλλια Γερμανία Ιταλία Ρωσία Ην. Βασίλειο

EΡΕΥΝΑ FRA ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟΥ 2018  
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ 

Ο αντισημιτισμός είναι το πιο 
έντονο φαινόμενο στη χώρα

Ο αντισημιτισμός αυξήθηκε τα 
τελευταία πέντε χρόνια

Η μετανάστευση θεωρείται ως 
επιλογή επειδή δεν αισθάνονται 

ασφαλείς ως Εβραίοι

Αποφυγή προσέλευσης σε 
εβραϊκές εκδηλώσεις και χώρους, 

λόγω ανασφάλειας, εξαιτίας της 
εβραϊκής ταυτότητας

2013Πηγή: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
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ΠΌΙΌΙ ΈΙΜΑΣΤΈ
SACC BY EJC
Το Κέντρο Ασφάλειας και Κρίσεων (SACC by EJC) δημιουργήθηκε από τον Δρ. Moshe Kantor, 
Πρόεδρο του European Jewish Congress, το 2012 για να υποστηρίξει τις εβραϊκές κοινότητες 
στην Ευρώπη. Η ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη είναι η πρωταρχική μας 
αποστολή. 

Η εξαιρετικά ικανή ομάδα επαγγελματιών του SACC by EJC μοιράζεται την εμπειρία της στον 
τομέα της διαχείρισης κρίσεων, της ασφάλειας, της ανάλυσης και της επικοινωνίας. Το Κέντρο 
Ελέγχου του SACC είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα για την υποστήριξη μιας 
κρίσης μεγάλης κλίμακας στις Εβραϊκές κοινότητες. 

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, η ομάδα του SACC by EJC παρέχει βοήθεια και υποστήριξη. Ενώ 
οργανώνει, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη βελτίωση 
του επιπέδου ετοιμότητας των εβραϊκών κοινοτήτων και την ενίσχυση των δεσμών με τις 
αστυνομικές και διωκτικές αρχές. 

Μαζί με τη CEPOL και άλλους εταίρους, το SACC by EJC έχει αναπτύξει το πρόγραμμα 
ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας #TogetherWeareSafer. Μέσω του προγράμματος 
επιδιώκουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη βελτίωση του γενικού επιπέδου 
ασφάλειας και κατανόησης των κινδύνων στην Ευρώπη.

Ιστοσελίδα: www.sacc-ejc.org
Facebook: www.facebook.com/SACCbyEJC/
Twitter: www.twitter.com/SaccBy
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sacc-by-ejc

CEPOL
CEPOL - European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL), ο οργανισμός 
αυτός είναι αφιερωμένος στην ανάπτυξη, εφαρμογή και συντονισμό της κατάρτισης 
των αστυνομικών και διωκτικών αρχών. Η CEPOL συγκεντρώνει ένα δίκτυο ινστιτούτων 
κατάρτισης για εργαζόμενους της αστυνομίας και των διωκτικών αρχών στα κράτη μέλη 
της ΕΕ και τους υποστηρίζει στον τομέα της ασφάλειας και της ανταλλαγής πληροφοριών. 
Η CEPOL συνεργάζεται επίσης με τα όργανα της ΕΕ, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλες 
χώρες για να εξασφαλίσει ότι οι σοβαρότερες απειλές για την ασφάλεια αντιμετωπίζονται 
με μια συλλογική απάντηση. Η CEPOL συμβάλλει στις προσπάθειες δημιουργίας δεξιοτήτων 
για την επιβολή του νόμου σε τρίτες χώρες που καλύπτονται από τις πολιτικές γειτονίας 
της ΕΕ, εφαρμόζοντας τις δοκιμασμένες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες της. Το τρέχον 
πρόγραμμα της CEPOL περιλαμβάνει, δραστηριότητες κατ’ οίκον, ηλεκτρονική μάθηση 
[π.χ. σεμινάρια μέσω διαδικτύου (webinars), ηλεκτρονικά μαθήματα κλπ.], προγράμματα 
ανταλλαγής φοιτητών, κοινά προγράμματα σπουδών, έρευνα και επιστήμη. Το 2019, η CEPOL 
διατήρησε την πιστοποίηση ISO 9001:2015 και επέκτεινε το εύρος της πιστοποίησης για 
τις υπηρεσίες μάθησης εξ αποστάσεως. Ο Οργανισμός έχει επίσης λάβει πιστοποιητικό ISO 
29993:2017 για την παροχή υπηρεσιών μάθησης εκτός της τυπικής εκπαίδευσης.

Βασικά στοιχεία για το 2018:

• 29000 Υπάλληλοι επιβολής του νόμου έλαβαν εκπαίδευση CEPOL

• Παρασχέθηκαν 229 εκπαιδευτικές δραστηριότητες από τη CEPOL

• Πάνω από το 90% των συμμετεχόντων ήταν ικανοποιημένοι από την κατάρτιση της CEPOL

• Δόθηκε προτεραιότητα σε 21 θεματικές κατηγορίες από τα κράτη μέλη στις διαβουλεύσεις 
της ΕΕ για την στρατηγική εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης (EU-STNA)

Ιστοσελίδα: www.cepol.europa.eu/
Facebook: www.facebook.com/CEPOLEU/
Twitter: www.twitter.com/eu_cepol
LinkedIn: www.linkedin.com/company/cepol
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ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: INSIDE THE SPANISH SYNAGOGUE AT JOSEFOV,STARE MESTO, PRAGUE / HERACLES KRITIKOS / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 4: CEILING IN THE GREAT SYNAGOGUE OF BUDAPEST / FROG DARES / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 6: MAN HOLDING EU EUROPEAN UNION FLAG WAVING / LAZYLLAMA / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 10: THE HEBREW HANDWRITTEN TORAH, WITH KIPPAH AND TALITH / OLEG IVANON / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 12: A FAMILY OF HASIDIC JEWS WALKS THROUGH THE AUTUMN PARK IN UMAN, UKRAINE / ROSPOINT / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 14: THE BIG SYNAGOGUE OF BRUSSELS / CRM / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 16: JEWISH MAN PRAYING IN SYNAGOGUE / TALIVIKH / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 18: STILL OF A JEWISH WEDDING / IVASHSTUDIO / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 21: KOSHER PATRICK’S IRISH BAR ON BOULEVARD ROTHSCHILD IN TEL AVIV, ISRAEL / BORIS-B / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 22: EXTERIOR OF THE SPANISH SYNAGOGUE, PRAGUE / ARTONO / SHUTTERSTOCK 
ΣΕΛ 23: PRAYING IN THE SYNAGOGUE OF TURIN, ITALY / MIKEDOTTA / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 24: CHALLAH BREAD, SHABBAT WINE AND CANDLES / BIGNAZIK / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 26: TRADITIONAL SYMBOLS OF ROSH HASHANAH / TOMERTU / SHUTTERSTOCK   |   JEWISH PRAYER ON HOLY CEMETERY. 
BAAL SHEM TOV MATISYAHU / LIRON-AFUTA / SHUTTERSTOCK    |   CLOSEUP OF A SHOFAR / BLUEEYES / SHUTTERSTOCK 
ΣΕΛ 27: FABRIC SUKKAH DECORATED WITH PRINTED PATTERN / ALEFBET / SHUTTERSTOCK 
PAGE 28: CHANUKAH LIGHTING BY CHILD / YITZ FISCH / SHUTTERSTOCK    |   ASSORTMENT OF DRY FRUITS AND NUTS. 
JEWISH HOLIDAY TU BISHVAT / EKATERINA MARKELOVA / SHUTTERSTOCK    |   PURIM CELEBRATION / VIKTORIA HODOS / 
SHUTTERSTOCK 
ΣΕΛ 30-31: SEDER, DINNER ON THE OCCASION OF PASSOVER / JACZIA / SHUTTERSTOCK 
ΣΕΛ 32: POLICE PATROL IN FRONT OF THE BUDAPEST SYNAGOGUE. / ROMAN YANUSHEVSKY / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 34: JEWISH CEMETERY IN QUATZENHEIM WITH VANDALISED GRAVES IN WITH NAZI SYMBOLS / HADRIAN / SHUTTERSTOCK
ΣΕΛ 35: ANTISEMITIC GRAFFITI IN KLAIPEDA, LITHUANIA // PROTESTERS IN SUPPORT OF PALESTINIANS IN GAZA DISPLAY A 
SWASTIKA AT A RALLY IN PARIS IN 2014
ΣΕΛ 38: AFTER TERROR ATTACK AND BOMB EXPLOSION IN NEVE SHALOM SYNAGOGUES ON NOVEMBER 15, 2003 IN ISTANBUL, 
TURKEY. KILLING 27 PEOPLE IN THE SYNAGOGUES / PROMETHEUS72 / SHUTTERSTOCK DE
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