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Πρέπει να 
δ ι α σ φ α λ ί -
σουμε και 
να προστα-
τ ε ύ σ ο υ μ ε 
την ελευθε-
ρία και τα 
δικαιώματα 

των Ευρωπαίων πολιτών. Στο πρόσφατο 
παρελθόν, οι δημόσιοι χώροι σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, και ιδίως οι χώροι λατρείας 
και άλλοι χώροι που σχετίζονται με θρη-
σκευτικές κοινότητες, όπως μουσεία ή 
σχολεία, αντιμετώπισαν ένα αυξανόμενο 
επίπεδο τρομοκρατικής απειλής. Αυτή η 
απειλή αφορά όλες τις θρησκείες, όπως 
διαφαίνεται από την επίθεση στη Ρωμαι-
οκαθολική βασιλική Notre-Dame de Nice, 
στη Γαλλία, τον Οκτώβριο του 2020, την 
επίθεση στη συναγωγή Χάλλε στη Γερμα-
νία, έναν χρόνο νωρίτερα, και τις πρόσφα-
τες επιθέσεις σε τζαμιά σε μια σειρά από 
Κράτη μέλη.

Ενώ η ευθύνη για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας ανήκει πρωτίστως στην επι-
βολή της εθνικής νομοθεσίας του εκά-
στοτε Κράτους μέλους, η ΕΕ διαδραμα-
τίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο. 
Υπάρχει σαφής ανάγκη να ενώσουμε 
τις δυνάμεις μας και να συνεργαστούμε, 
σε ολόκληρη την Ευρώπη και με όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό τονίζεται στη 
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ασφάλεια και στο Θεματολόγιο της ΕΕ 
για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας.  

Προκειμένου να προωθηθεί αυτή η συνερ-
γασία και να ενισχυθεί η προστασία των 
χώρων λατρείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε μια πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για σχέδια το 2020 με προϋ-
πολογισμό 20 εκατ. Ευρώ. Μία από τις βα-
σικές προτεραιότητες είναι η ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και της επιβολής του νόμου. 
Το πρόγραμμα SASCE, που χρηματοδο-
τείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφά-
λειας-Αστυνομίας της ΕΕ, στοχεύει στην 
εκπλήρωση αυτής της προτεραιότητας. 
Για πρώτη φορά, τέσσερις σημαντικές θρη-
σκείες συνεργάζονται για την ενίσχυση της 
προστασίας των πιστών τους μέσω μιας 
σειράς εργαλείων που θα συνεισφέρουν 
ουσιαστικά στον κοινό μας στόχο. Αυτός ο 
οδηγός είναι ένα σημαντικό βήμα προς την 
προστασία των χώρων λατρείας και, ως εκ 
τούτου, για τη διαφύλαξη της θρησκευτι-
κής ελευθερίας στην Ευρώπη.

Laurent Muschel
Διευθυντής του Γραφείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (GD HOME)  -  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Το 2020 ήταν έτος κοινωνικών αναταραχών 
και έντονης πόλωσης σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Η σημαντική άνοδος του εξτρεμισμού 
και η εξάπλωση των θεωριών συνωμοσίας 
επηρέασαν καταλυτικά τις θρησκευτικές 
κοινότητες. Η πανδημία έχει δημιουργήσει 
τις κοινωνικές συνθήκες όπου ευδοκιμούν 
ο ρατσισμός και ο εξτρεμισμός. Ο εξτρεμι-
σμός, τα εγκλήματα μίσους και η τρομοκρα-
τία αποτελούν αυξανόμενες προκλήσεις 
για τις θρησκευτικές κοινότητες και το κοι-
νωνικό σύνολο. Αν και δεν καταγράφηκαν 
επιθέσεις μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη 
τον τελευταίο χρόνο, σημειώθηκε μια σει-
ρά επιθέσεων μικρής κλίμακας· επίθεση με 
μαχαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, επίθεση με 
αυτοκίνητο στη Γαλλία και πυροβολισμοί 
από αυτοκίνητο στο Χάναου της Γερμανίας 
τον Φεβρουάριο του 2020. Κάθε επίθεση 
μας υπενθυμίζει με βάναυσο τρόπο ότι η 
τρομοκρατική απειλή εξακολουθεί να υφί-
σταται, ιδιαίτερα στους αποκαλούμενους 
ευάλωτους στόχους, ανεξαρτήτως θρησκεί-
ας. Όπως παρατηρήθηκε κατά την επίθεση 
στη συναγωγή στο Χάλλε στις 9 Οκτωβρίου 
2019, όταν ο δράστης συνειδητοποίησε ότι 
δεν θα κατάφερνε να σκοτώσει Εβραίους πι-
στούς, προσπάθησε να σκοτώσει μουσουλ-
μάνους που βρίσκονταν σε κοντινό εστιατό-
ριο. Η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ 
των θρησκευτικών κοινοτήτων είναι ζωτι-
κής σημασίας. Η επίθεση σε μία κοινότητα 
είναι μια επίθεση προς όλες τις κοινότητες.

Οι αρχές επιβολής του νόμου ανέκαθεν δια-
δραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία 
των κοινοτήτων και συγκεκριμένα των θρη-
σκευτικών κοινοτήτων. Απετράπησαν πολ-

λές επιθέσεις χάρη στις σημαντικές προσπά-
θειες, τη δέσμευση και την αφοσίωσή τους. 
Ωστόσο, ο διάλογος μεταξύ των αρχών επι-
βολής του νόμου και των θρησκευτικών κοι-
νοτήτων πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, 
ιδίως υπό το πρίσμα της κλιμάκωσης των 
εγκλημάτων μίσους. Αυτός ο οδηγός έχει 
σχεδιαστεί για να παρέχει τις απαραίτητες 
γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία στους 
αρμόδιους των αρχών επιβολής του νόμου, 
της κοινωνίας των πολιτών και σε άλλους 
εκπροσώπους υπηρεσιών, προκειμένου να 
κατανοήσουν τις πολιτισμικές ευαισθησίες 
και να εφαρμόσουν πρακτικά τα εν λόγω 
βοηθήματα που τους παρέχονται.

Ο οδηγός στοχεύει στην ενίσχυση της ευαι-
σθητοποίησης για την ασφάλεια, της εμπι-
στοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ της 
κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών αρ-
χών και στη διευκόλυνση αποτελεσματικών 
διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της ηγεσίας 
της κοινότητας και των κρατικών αρχών επι-
βολής του νόμου.

Σας ευχαριστούμε που μας υποστηρίζετε 
και συνιστούμε θερμά στους εκπροσώπους 
των αρχών επιβολής του νόμου να αναπτύ-
ξουν περαιτέρω την εμπειρογνωμοσύνη 
τους μελετώντας αυτόν τον οδηγό. Σας κα-
λούμε να ενώσετε τις δυνάμεις σας με τους 
ηγέτες των κοινοτήτων για την καταπολέμη-
ση των εγκλημάτων μίσους και των διακρί-
σεων, με στόχο να διασφαλιστεί η προστα-
σία των εκκλησιών και των θρησκευτικών 
κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Dr Jørgen 
Skov Sørensen

Γενικός Γραμματέας 
του Συμβουλίου 
Ευρωπαϊκών 
Εκκλησιών

Ron Eichhorn

Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Βουδιστών

Iman Atta

Διευθύντρια της 
οργάνωσης 
Faith Matters

Ophir Revach

Διευθύνων Σύμβουλος
του κέντρου 
SACC by EJC
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Βουδισμός ξεκίνησε με τον Βούδα, ο οποίος γεννήθηκε στα σύνορα της Ινδί-
ας και του Νεπάλ πριν από 2.550 χρόνια. «Βούδας» σημαίνει «αυτός που αφυ-
πνίστηκε», με την έννοια ότι «ξύπνησε» στην Πραγματικότητα. Η διδασκαλία 
που προσφέρει ο Βούδας είναι ένας δρόμος πνευματικής εξέλιξης που οδηγεί 
σταδιακά στην αληθινή ελευθερία: την ανάπτυξη βαθιάς ηρεμίας και απεριό-
ριστης συμπόνιας, καθώς και την κατανόηση της πραγματικής φύσης του νου.

Επειδή ο βουδισμός δεν περιλαμβάνει τη λατρεία ενός δημιουργού θεού, δεν 
είναι θρησκεία κατά τη δυτική έννοια του όρου. Ο Βουδισμός έχει κοινά χαρα-
κτηριστικά με τη θρησκεία, τη φιλοσοφία και την επιστήμη, αλλά δεν μπορεί 
να αναχθεί σε καμία από αυτές.

ΚΥΡΙΑ ΔΟΓΜΑΤΑ 
Ο Βουδισμός εξαπλώθηκε σε τεράστιο 
βαθμό στην Ασία, αναπτυσσόμενος με 
ποικίλους τρόπους, συχνά αγκαλιάζοντας 
αξίες των τοπικών πολιτισμών εάν δεν 
ήταν αντιφατικές με τις βασικές διδασκα-
λίες του Βούδα. Ορισμένες από αυτές είναι 
γνωστές ως οι «Τέσσερις Σφραγίδες του 
Ντάρμα», οι τέσσερις θεμελιώδεις ανακα-
λύψεις που έκανε ο Βούδας στη διαδικασία 
της Διαφώτισής του κάτω από το Δέντρο 
Μποντί και που είναι βασικές αρχές της 
διδασκαλίας στα περισσότερα βουδιστικά 
σχολεία, αν και στην ερμηνεία τους, η δι-
ατύπωση και η έμφαση μπορεί να διαφέ-
ρουν:

•	 Όλα τα σύνθετα φαινόμενα 
είναι παροδικά.

•	 Όλα τα συναισθήματα δεν είναι 
ικανοποιητικά.

•	 Όλα τα φαινόμενα είναι 
εγγενώς κενά.

•	 Η Νιρβάνα είναι πέρα από τα 
όρια.

Βουδιστές όλων των παραδόσεων κατα-
φεύγουν σε αυτό που ονομάζεται «Τρία 
Κοσμήματα» (Τριράτνα). Το πρώτο είναι ο 
Βούδας, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ως 
ο ιστορικός Βούδας, αλλά και ως η αρχή 
της αφύπνισης, της διαφώτισης, της φύ-
σης του Βούδα, η οποία είναι εγγενής σε 
όλα τα όντα με συναίσθηση. Το δεύτερο 
είναι το Ντάρμα, η διδασκαλία του Βούδα, 
αλλά και ο δρόμος που οδηγεί στον Βού-
δα. Το τρίτο είναι η Σάνγκα, η κοινότητα 
των χειροτονημένων μοναχών, αλλά και 
εκείνων που έχουν βοηθήσει όλους όσους 
επιθυμούν να φτάσουν στον Βούδα.

Προς το παρόν, η πιο συχνά χρησιμοποιού-
μενη ταξινόμηση χωρίζει τις περισσότερες 
υπάρχουσες παραδόσεις σε τρία βασικά 
δόγματα: τον Βουδισμό Τεραβάντα, τον 
Βουδισμό Μαχαγιάνα και τον Βουδισμό 
Βαζραγιάνα. Αυτές οι παραδόσεις αντι-
στοιχούν σε διδασκαλίες του Βούδα κατά 
τη διάρκεια της ζωής του, που αναφέρο-
νται ως η πρώτη, δεύτερη και τρίτη στρο-
φή του Τροχού του Ντάρμα.

Η Τεραβάντα, η Σχολή των Πρεσβύτερων, 
βασίζεται στη θεμελιώδη διδασκαλία του 
Βούδα, η οποία είναι να απέχει από κάθε 
είδους κακό, να συσσωρεύει ό,τι είναι καλό 
και να εξαγνίζει το πνεύμα. Αυτό είναι κοι-
νό σε όλες τις σχολές του Βουδισμού και 
μπορεί να επιτευχθεί με εκπαίδευση στην 
ηθική συμπεριφορά, τον διαλογισμό και 
την ενόραση και σοφία. Για να εξελιχθεί 
κάποιος στην Τεραβάντα πρέπει να ζήσει 
μια μοναστική ζωή και να ακολουθήσει την 
Ευγενή Οκταπλή Ατραπό (Τέλεια Θέαση, 
Τέλειο Συναίσθημα, Τέλειος Λόγος, Τέ-
λεια Συμπεριφορά, Τέλεια Εργασία, Τέλεια 
Προσπάθεια, Τέλεια Επίγνωση και Τέλειος 
Διαλογισμός). Σήμερα, ο Βουδισμός Τερα-
βάντα απαντάται κυρίως στη Σρι Λάνκα, 
το Μιανμάρ, το Λάος, την Καμπότζη, την 
Ταϊλάνδη και το Νότιο Βιετνάμ.

Μαχαγιάνα σημαίνει «Μεγάλο Όχημα», 
γιατί προωθεί το ιδανικό του Μποντισάτ-
βα, ο οποίος ορκίζεται να καθυστερήσει 
τον φωτισμό του έως ότου όλα τα όντα 
με συναίσθηση να φτάσουν στον Βούδα. 
Η γενναιοδωρία,  η ηθική συμπεριφορά, 
η υπομονή, η επιμέλεια, η στοχαστική 
συγκέντρωση και σοφία μάς βοηθάνε να 
συνειδητοποιήσουμε την ουσία του πνεύ-
ματος, που είναι η φύση του Βούδα, το 
αδιαχώριστο της σοφίας και την απεριό-
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ριστη συμπόνια. Ο Βουδισμός Μαχαγιάνα 
περιλαμβάνει την Αγνή Γη Βουδισμού και 
τον Βουδισμό Τσαν/Ζεν στην Κίνα, την Ια-
πωνία, την Κορέα και το Βόρειο Βιετνάμ.

Ο Βαζραγιάνα, το «Διαμαντένιο Όχημα», 
βασίζεται στη φιλοσοφία και την πρακτική 
του Τεραβάντα και του Μαχαγιάνα, αλλά 
για να φθάσει στη φώτιση, χρησιμοποιεί 
επίσης μάντρα, ενοράσεις και πρακτικές 
γιόγκα για να μεταμορφώσει τα πέντε ενο-
χλητικά συναισθήματα, την υπερηφάνεια 
του εγώ, τον θυμό, τη ζήλια, την απληστία 
και τη σύγχυση, στις πέντε αντίστοιχες σο-
φίες που είναι η πραγματική τους ουσία. 
Ο Βαζραγιάνα, που ονομάζεται επίσης 
Ταντραγιάνα, αναπτύχθηκε στα μεγάλα 
βουδιστικά πανεπιστήμια της Βόρειας Ιν-
δίας και διαδόθηκε, μεταξύ του 8ου και 
του 13ου αιώνα, στο Θιβέτ, το Νεπάλ, τη 
Μογγολία, το Μπουτάν, καθώς και στη Δη-
μοκρατία της Καλμίκιας στη Ρωσία και στη 
σέκτα Σινγκόν, στην Ιαπωνία.
 

ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
Η αμοιβαία επιρροή μεταξύ του Βουδι-
σμού και ευρωπαϊκού πολιτισμού ανά-
γεται στην κατάκτηση της Αρχαίας Περ-
σικής Αυτοκρατορίας από τον Μέγα 
Αλέξανδρο. Το Ινδοελληνικό βασίλειο της 
Γκαντάρα ήταν το ξεκίνημα μιας πιο έντο-
νης και διαρκούς αλληλεπίδρασης μεταξύ 
του Βουδισμού και του Ελληνισμού που 
διήρκεσε για περίπου επτά αιώνες.

Ο εκκλησιαστικός πατέρας του 2ου αι-
ώνα, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, αναφέρει 
βουδιστές μοναχούς από το ινδοελληνικό 
βασίλειο της Βακτριανής σε έναν κατάλο-
γο που συνέταξε με όλες εκείνες τις αρ-
χαίες φιλοσοφίες που επηρέασαν την ελ-
ληνική φιλοσοφία. Λόγω της εξάπλωσης 
του χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτο-
κρατορία τον 4ο αιώνα και της ισλαμικής 
κατάκτησης της Περσίας και της Ινδίας 
τον 7ο αιώνα, οι αρχαίες, προϋπάρχουσες 
σχέσεις με τον Βουδισμό χάθηκαν σε με-
γάλο βαθμό.

Μολονότι υπάρχουν ξεκάθαρες αποδεί-
ξεις της ύπαρξης σταθερής βουδιστικής 
παρουσίας στην Ευρώπη από τη δεκαετία 
του 1960 και μετά, οι ρίζες της εντοπίζο-
νται πολύ πριν, στα τέλη του 19ου αιώνα 
με την ίδρυση στο Ηνωμένο Βασίλειο 

της Pali Text Society και στις αρχές του 
20ου αιώνα με τη δημιουργία των πρώ-
των Εθνικών Βουδιστικών Ενώσεων και 
των πρώτων μοναστηριών Τεραβάντα. Το 
πρώτο ευρωπαϊκό βουδιστικό μοναστήρι 
χτίστηκε στο Βερολίνο, το 1933.
 
Από τη δεκαετία του 1960, με την εισαγω-
γή στην Ευρώπη του Βουδισμού Ζεν και 
τον αυξανόμενο αριθμό των Θιβετιανών 
Λάμα μετά την εισβολή των Κινέζων στο 
Θιβέτ το 1959, καθώς και καθηγητών δια-
λογισμού Βιπάσανα, ο ευρωπαϊκός Βουδι-
σμός αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. 
Από το 1970 έως το 2000, για παράδειγ-
μα, ο αριθμός των βουδιστικών οργανώ-
σεων στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε 
από 74 σε 400 και στη Γερμανία από 40 σε
500. Έκτοτε, ο αριθμός των βουδιστών 
στην Ευρώπη αυξάνεται συνεχώς. Το ίδιο 
συμβαίνει στη Βόρεια και Νότια Αμερική, 
την Αυστραλία και την Αφρική. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα, υπο-
θέτουμε ότι υπάρχουν σήμερα πάνω από 
4 εκατομμύρια άνθρωποι που αυτοπροσ-
διορίζονται ως Βουδιστές στην Ευρώπη.
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Ο ΝΑΟΣ 
Οι περισσότερες από τις βουδιστικές 
παραδόσεις που διαδόθηκαν κατά 
τη διάρκεια των αιώνων σε μεγάλο 
αριθμό χωρών και πολιτισμών στην 
Ασία υπάρχουν σήμερα στην Ευρώ-
πη, αντανακλώντας την πλούσια ποι-
κιλία της πολιτιστικής, πνευματικής 
και φιλοσοφικής κληρονομιάς που 
άφησε ο Βούδας στους πάνω από 
500 εκατομμύρια Βουδιστές πιστούς 
της σημερινής κοινωνίας. Όλες αυτές 
οι παραδόσεις έχουν από κοινού τη 
χρήση ενός ναού, ο οποίος είναι ο τό-
πος όπου οι μοναχοί, οι μοναχές και 
οι λαοί μαζεύονται τακτικά για να δια-
λογίζονται, να προσεύχονται, να εκτε-
λούν τελετουργικά και ιεροτελεστίες, 
να διδάσκονται, να παρακολουθούν 
σεμινάρια, να χειροτονούνται και να 
μυούνται.
 

Οι βουδιστικοί ναοί ποικίλλουν ση-
μαντικά ανάλογα με την εκάστοτε 
παράδοση. Οι ναοί της Ιαπωνίας και 
της Κορέας έχουν απλό στιλ, με λίγη ή 
καθόλου διακόσμηση, ενώ οι ναοί και 
τα μοναστήρια του Θιβέτ, της Μογγο-
λίας, του Μπουτάν και της Κίνας είναι 
πολύχρωμοι και πλούσια διακοσμη-
μένοι με γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής 
και κεντήματα. Οι ναοί Τεραβάντα 
έχουν επίσης το δικό τους πολιτιστι-
κό και καλλιτεχνικό στιλ ανάλογα με 
το αν βρίσκονται στην Ταϊλάνδη, τη 
Σρι Λάνκα, τη Μιανμάρ, την Καμπότζη 
ή το Λάος. Στην Ευρώπη τα κέντρα 
τείνουν να αναπαράγουν πολιτιστικά 
στοιχεία των αντίστοιχων ρευμάτων 
τους, αλλά το κάνουν κυρίως προ-
σαρμόζοντας την εσωτερική διακό-
σμηση, ειδικά όσον αφορά ναούς πό-
λεων, κάτι που συμβαίνει συχνά.
 

Ενώ στις ασιατικές χώρες οι ναοί αποτε-
λούν συχνά μέρος ενός μοναστηριού και 
χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους 
μοναχούς ή τις μοναχές που ζουν εκεί, 
οι απλοί άνθρωποι πηγαίνουν περιοδικά 
στον ναό μόνο για να προσευχηθούν ή να 
κάνουν προσφορές στους μοναχούς και 
τις μοναχές ή σε ειδικές περιστάσεις. Η 
κατάσταση στην Ευρώπη είναι ελαφρώς 
διαφορετική. Δεν είναι εύκολο να είσαι μο-
ναχός ή μοναχή στην ευρωπαϊκή κοινωνία, 
μεταξύ άλλων γιατί στη Δύση δεν υπάρχει 
η παράδοση να παρέχονται προσφορές 
ή φαγητό σε μοναχούς, όπως συμβαίνει 
στις βουδιστικές χώρες. Μια βόλτα στην 
πόλη με ξυρισμένο κεφάλι και κόκκινες, 
κίτρινες, γκρι ή μαύρες ρόμπες μπορεί να 
προκαλέσει εχθρότητα. Υπάρχουν πολλοί 
χειροτονημένοι μοναχοί και μοναχές στην 
Ευρώπη, αλλά οι περισσότεροι διατηρούν 
τους όρκους τους ζώντας σε μοναστικές 
κοινότητες. Οι ναοί στις πόλεις μπορούν 

συνήθως να φιλοξενήσουν από 15 έως 
150 πιστούς, οι οποίοι/οποίες κάθονται 
κυρίως σε μαξιλάρια κατά τη διάρκεια των 
συνεδριών, με μερικές καρέκλες για τους 
πιο ηλικιωμένους. Τα κέντρα στα διάφορα 
κράτη μπορούν να φιλοξενήσουν αρκε-
τές εκατοντάδες, ανάλογα με το μέγεθός 
τους. Όταν οι διάσημοι δάσκαλοι επισκέ-
πτονται την Ευρώπη, ενοικιάζονται αίθου-
σες για να επιτρέψουν στα χιλιάδες άτομα 
που το επιθυμούν να παρακολουθήσουν 
τις διαλέξεις. Όταν επισκέπτεται ο Δαλάι 
Λάμα, οι αίθουσες χωρητικότητας πάνω 
από 20 άτομα γεμίζουν εύκολα. Αυτό είναι 
επίσης προβληματικό από την άποψη της 
ασφάλειας, ειδικά όταν αυτοί οι θρησκευ-
τικοί ηγέτες εκτίθενται πολιτικά.
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ΟΙ  ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
Σε αντίθεση με τις Αβρααμικές θρησκείες, δεν υπάρχει εβδομαδιαία ιερή ημέρα που 
προορίζεται για πνευματική άσκηση. Η νέα σελήνη είναι η αρχή του σεληνιακού μήνα. 
Σύμφωνα με ορισμένες παραδόσεις, ο Βούδας γεννήθηκε μια ημέρα με πανσέληνο, σύμ-
φωνα με μερικές άλλες μια ημέρα με ημισέληνο και σύμφωνα με άλλες μια ημέρα με 
νέα σελήνη. Το ίδιο ισχύει για την αυταπάρνησή του, τη διαφώτισή του, την παράδοση 
του πρώτου του κηρύγματος, τη μετάβασή του στη Νιρβάνα και πολλά άλλα σημαντι-
κά γεγονότα της ζωής του, τα οποία εικάζεται ότι συνέβησαν σε ημέρες με πανσέληνο 
ή με νέα σελήνη. Με την πάροδο των χρόνων, οι ημέρες της πανσελήνου και της νέας 
σελήνης ανακηρύχθηκαν δημόσιες αργίες σε πολλές βουδιστικές χώρες και οι άνθρωποι 
παροτρύνονται να αφιερώνουν τον χρόνο τους στην πνευματική ανάπτυξη. Μόνο κατά 
τη διάρκεια της αποικιακής περιόδου οι ημέρες αργίας άλλαξαν σε Κυριακές. Βάσει των 
ανωτέρω, ορισμένες βουδιστικές χώρες προσπαθούν τώρα να επαναφέρουν το πρώην 
σύστημα αργιών που βασίζεται στις φάσεις της σελήνης.

Υπάρχουν πολλές ειδικές μέρες στον Βουδισμό, ανάλογα με τις διάφορες παραδόσεις, 
τον εορτασμό ιστορικών γεγονότων ή τους Βουδιστές δασκάλους σύμφωνα με τις σχο-
λές. Η πιο σημαντική ημέρα για τους Βουδιστές σε όλο τον κόσμο είναι η ημέρα του 
Βεσάκ, κατά την οποία εορτάζεται η γέννηση του Βούδα, η διαφώτισή του κάτω από 
το Δέντρο Μπόντι και ο θάνατός του. Εορτάζεται την ημέρα της πανσελήνου, τον μήνα 
Μάιο, αλλά όχι σε όλες τις χώρες στην ίδια ημερομηνία. Μερικές παραδόσεις τη γιορτά-
ζουν στην ημισέληνο και άλλες στην πανσέληνο. Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι η Ημέρα 
Βέσακ είναι στις 26 Μαΐου για το 2021, στις 15 Μαΐου για το 2022, στις 4 Μαΐου για το 
2023, στις 22 Μαΐου για το 2024 και στις 12 Μαΐου για το 2025.

Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διαφορετικό τρόπο αναγνώ-
ρισης θρησκειών και φιλοσοφικών ρευμάτων και συνεργασίας με αυτά. Σε 
ορισμένες χώρες, ο Βουδισμός είναι αποδεκτός επειδή υπάρχει θρησκευτική 
ελευθερία, ενώ σε άλλες πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και 
να ακολουθηθεί μια νομοθετική διαδικασία για να αναγνωριστεί και να επω-
φεληθεί από προγράμματα χρηματοδότησης και άλλα πλεονεκτήματα όπως η 
διδασκαλία του Βουδισμού στα σχολεία. Μετά από τις τρομοκρατικές επιθέ-
σεις του Νταές το 2015, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες οι Βουδιστικές Εθνικές 
Ενώσεις περιλαμβάνονται στις διαβουλεύσεις  που διοργανώνουν οι κυβερ-
νήσεις με τους εκπροσώπους διαφόρων θρησκειών, όπως συμβαίνει στη Γαλ-
λία, όπου δεν παρέχεται οικονομική βοήθεια στις θρησκείες. Από το 2015, στο 
Βέλγιο μια επίσημη ομάδα εργασίας με όλες τις αναγνωρισμένες θρησκείες 
και τους ελεύθερους συλλόγους συνέρχεται δύο φορές τον χρόνο, μία φορά 
με τον Πρωθυπουργό και μία φορά με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Βουδισμός 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας επίσημης αναγνώρισης και θα 
προσκαλείται επίσημα από το 2021 και έπειτα. Το βελγικό Υπουργείο Εσωτε-
ρικών και Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν ξεκινήσει από κοινού έλεγχο για τη 
διασφάλιση της προστασίας των χώρων λατρείας για όλες τις θρησκείες. Ένας 
από τους κύριους βουδιστικούς ναούς υποβλήθηκε σε έλεγχο το 2020 και έγι-
ναν διάφορες συστάσεις σχετικά με συστήματα συναγερμού, παρακολούθη-
σης μέσω βίντεο, σχέδια πρόληψης, εκκένωσης, δράσης σε περίπτωση τρομο-
κρατικών επιθέσεων, παρουσία ύποπτων αντικειμένων, ένοπλων ανθρώπων 
κ.λπ. Θα διατεθούν δημόσια κονδύλια για την εφαρμογή ορισμένων από τα 
προτεινόμενα μέτρα.
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Στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ο Βουδισμός 
θεωρείται γενικά ως μια ειρηνική και ανε-
κτική φιλοσοφία. Δεν υπάρχει κάποια ου-
σιαστική οργάνωση κατά του Βουδισμού, 
σε σύγκριση με τα αντισημιτικά και αντι-
μουσουλμανικά κινήματα. Δεν υπάρχουν 
θεωρίες συνωμοσίας που να εμπλέκουν 
τον Βουδισμό και δεν θεωρείται επικίνδυ-
νος για τις θεμελιώδεις αρχές της δυτικής 
κοινωνίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, 
λόγω του αυξανόμενου αντικινεζικού και 
αντιασιατικού ρατσισμού, ειδικά στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, οι βουδιστές και οι ναοί 
τους έχουν γίνει στόχοι εξτρεμιστών. Η 
πανδημία Covid-19, που αποκαλέστηκε 
ακόμη και από τον Αμερικανό πρόεδρο 
ως ο «κινεζικός ιός», έχει εντείνει αυτή την 
τάση, η οποία σταδιακά κερδίζει έδαφος 
στην Ευρώπη, στα μέρη όπου μεγάλες ασι-
ατικές μειονότητες εγκαταστάθηκαν κατά 
το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Κινέζοι μετα-
νάστες της δεκαετίας του 1850 υπέστησαν 
αποκλεισμό, βία και είδαν τους βουδιστι-
κούς και ταοϊστικούς ναούς τους να βεβη-
λώνονται και να καίγονται. Αυτό ήταν ένα 
φαινόμενο που πλησίαζε περισσότερο τον 
ρατσισμό σε ευρύτερο βαθμό από ότι τον 
Αντιβουδισμό. Ένας άλλος παράγοντας 
ήταν ο πόλεμος με την Ιαπωνία τη δεκαε-
τία του 1940, όταν οι Ιάπωνες Αμερικανοί 
μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης και οι ιερείς τους κατηγοριοποιή-
θηκαν ως απειλή για την εθνική ασφάλεια 
και η βουδιστική πίστη τους θεωρήθηκε 
αντίθετη με τις αρχές του αμερικανικού 
έθνους. Όταν οι Νοτιοανατολικοί Ασιάτες 
έφτασαν κατά τη δεκαετία του 1970, πολ-
λοί από αυτούς προσπαθώντας να ξεφύ-
γουν από τους πολέμους που ξεκίνησαν 
οι Αμερικανοί, τους είπαν ότι ο πολιτισμός 
τους και οι βουδιστικές παραδόσεις τους 

δεν ήταν αποδεκτές. Οι Αμερικανοί ασια-
τικής καταγωγής βιώνουν τώρα ένα νέο 
κύμα θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και 
φυλετικής εχθρότητας. Κατά τη διάρκεια 
του προηγούμενου έτους παρατηρήθηκε 
έντονη αύξηση των βίαιων επιθέσεων. Οι 
πυροβολισμοί στην Ατλάντα στις 16 Μαρ-
τίου 2021, όπου σκοτώθηκαν οκτώ άτομα, 
έξι εκ των οποίων ήταν γυναίκες ασιατικής 
καταγωγής, συμπεριλαμβανομένης της 
63χρονης Βουδίστριας Yong Ae Yue. Τον 
τραγικό θάνατό της ακολουθούν μήνες 
αδιάκοπου ρατσιστικού χλευασμού και 
βίας εναντίον Αμερικανών ασιατικής κα-
ταγωγής, συμπεριλαμβανομένης της πα-
ράλογης επίθεσης εναντίον του 84χρονου 
Vicha Ratanapakdee στο Σαν Φρανσίσκο. 
Η κόρη του, η οποία ήταν ήδη θύμα επι-
θέσεων δύο φορές τον περασμένο χρόνο 
και υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Ασία 
επειδή «οι Ασιάτες ήταν η αιτία εξάπλωσης 
του κορονοϊού», περιέγραψε τον πατέρα 
της ως έναν ευσεβή Βουδιστή από την 
Ταϊλάνδη. Τον Νοέμβριο του 2020, βανδα-
λίστηκαν έξι βιετναμέζικοι ναοί στην Αμε-
ρική, σε μια περιοχή που ονομάζεται «Μι-
κρή Σαϊγκόν» στην Κομητεία Όραντζ της 
Καλιφόρνιας. Στην είσοδο του ναού Huong 
Tich, 15 πέτρινα αγάλματα του Βούδα και 
του Μποντισάτβα βεβηλώθηκαν χρησιμο-
ποιώντας μαύρο σπρέι. Στο πίσω μέρος 
ενός από αυτών είχαν ζωγραφίσει τη λέξη 
«Ιησούς» κατακόρυφα, κατά μήκος της 
σπονδυλικής στήλης. Στις 2 Μαρτίου 2021, 
ο βουδιστικός ναός Higashi Honganji στην 
περιοχή «Μικρό Τόκιο» του Λος Άντζελες 
καταστράφηκε όταν βάνδαλοι έσπασαν τα 
παράθυρα, τους λυχνοστάτες και έβαλαν 
φωτιά στην ιδιοκτησία.

Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι ελαφρώς 
καλύτερη, αλλά επιδεινώνεται. Στη Γερμα-
νία, υπό το ναζιστικό καθεστώς, οι Κινέζοι 
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κάτοικοι εκδιώχθηκαν ή απελάθηκαν σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης και κατανα-
γκαστικής εργασίας. Όμως η πιο ευρέως 
διαδεδομένη μορφή αντιασιατικού ρατσι-
σμού έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας μετά τη γερμανική επανένωση. 
Οι στόχοι ήταν κυρίως μετανάστες από το 
Βιετνάμ που είχαν έλθει στην Ανατολική 
Γερμανία ως μέρος ενός προγράμματος 
προσέλκυσης εργατών από άλλα κομμου-
νιστικά καθεστώτα. Σχεδόν 60.000 ερ-
γάτες από τη χώρα της Νοτιοανατολικής 
Ασίας ζούσαν στην Ανατολική Γερμανία 
όταν έπεσε το Τείχος του Βερολίνου το 
1989. Δύο χρόνια αργότερα, οι νεοναζί επι-
τέθηκαν σε Βιετναμέζους εμπόρους στο 
Hoyerswerda της Σαξονίας. Σχημάτισαν 
επίσης έναν όχλο έξω από ένα καταφύγιο 
μεταναστών και εκτόξευαν ύβρεις ενα-
ντίον των κατοίκων. Οι χειρότερες αντι-
μεταναστευτικές ταραχές σημειώθηκαν 
στο Ρόστοκ-Λιχτενχάγκεν το 1992, όταν 
περίπου 2.000 δεξιοί πρώην εξτρεμιστές 
επιτέθηκαν και πυροβόλησαν ένα κέντρο 
φιλοξενίας γεμάτο με Βιετναμέζους εργά-
τες. Σύμφωνα με πληροφορίες, χιλιάδες 
άτομα που παρακολουθούσαν το επεισό-
διο χειροκροτούσαν τους εξτρεμιστές, 
ενώ η αστυνομία δεν έκανε ουσιαστικές 
ενέργειες για να σταματήσει τις επιθέσεις.

Στη Γαλλία, οι ανώτερες ινδοκινεζικές κοι-
νωνικές τάξεις άρχισαν να φτάνουν στα 
τέλη του 19ου αιώνα, όπως και οι Κινέζοι 
επιχειρηματίες από την επαρχία Wenzhou, 
μια περιοχή γνωστή για το εμπόριο πολύ-
τιμων λίθων όπως ο νεφρίτης. Σήμερα, οι 
Ασιάτες προέρχονται κυρίως από την Κίνα, 
από τις πρώην γαλλικές αποικίες της Κα-
μπότζης, του Λάος και του Βιετνάμ, και 
από την Ιαπωνία και την Κορέα. Η ασιατική 
κοινότητα της Γαλλίας παραμένει σημα-
ντικά περιορισμένη σε τοπικό επίπεδο, με 
περίπου το 90% αυτής να κατοικεί στο Πα-

ρίσι και στα εσωτερικά προάστια, ιδιαίτε-
ρα στα βορειοανατολικά. Υπάρχουν άλλες 
κοινότητες στη Λυών και στη Μασσαλία. Ο 
ρατσισμός εναντίον των ατόμων ασιατικής 
καταγωγής βασίζεται σε ρατσιστικά στε-
ρεότυπα που εκφράζονται στις λεγόμενες 
μικροεπιθέσεις στην καθημερινή ζωή. Με-
ταξύ των καταστροφικών στερεοτύπων εί-
ναι οι υποτιθέμενοι δεσμοί με τη μαφία και 
συσχετισμοί με την υπερ-σεξουαλικοποίη-
ση των γυναικών ασιατικής καταγωγής. Η 
τρέχουσα κρίση υγείας ανέδειξε και επα-
νέφερε στην επιφάνεια εικασίες που σχετί-
ζονται με την κακή υγιεινή, τις διατροφικές 
συνήθειες και τις κατηγορίες συνωμοσίας.

Η δίωξη της μειονότητας των Ροχίνγκια 
από τον στρατό της Βιρμανίας και η εθνι-
κιστική, αντιμουσουλμανική στάση από 
μια μικρή μερίδα βουδιστικών μοναχών 
που χειραγωγούνται από τον στρατό στη 
Μιανμάρ έχει καταδικαστεί ήδη από τη δι-
εθνή κοινή γνώμη και από τον μουσουλμα-
νικό κόσμο ειδικότερα, με επιπτώσεις στις 
ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η στάση, που είναι 
αντίθετη με τις αρχές του Βουδισμού, έχει 
επίσης επικριθεί έντονα στον βουδιστικό 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της βουδι-
στικής ηγεσίας στη Μιανμάρ. Η Ευρωπα-
ϊκή Βουδιστική Ένωση απηύθυνε ανοιχτή 
επιστολή προς τον Ανώτερο Στρατηγό του 
στρατού της Μιανμάρ καταδικάζοντας όχι 
μόνο το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης 
Φεβρουαρίου 2021, αλλά και τη μεταχεί-
ριση των Ροχίνγκια, ζητώντας να γίνει σε-
βαστός ο τρόπος ζωής όλων των εθνικών 
μειονοτήτων, είτε πρόκειται για Μουσουλ-
μάνους, Βουδιστές, Ινδουιστές, Χριστια-
νούς, Σιχ ή οποιαδήποτε άλλη θρησκεία ή 
φιλοσοφία και να τους δοθεί η δυνατότητα 
να απολαύουν όλων των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από την ιθαγένεια Αυτή η ανοι-
χτή επιστολή έχει κοινοποιηθεί από την 
EBU στους προέδρους των ευρωπαϊκών 

θεσμικών οργάνων και σε άλλους σχετικούς Ευρωπαίους φορείς λήψης αποφάσεων και 
από τις Εθνικές Βουδιστικές Ενώσεις στις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΒΟΥΔΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2010, ένας υπό κατασκευή βουδιστικός ναός στο Τούρκου της 
Φινλανδίας ήταν ο στόχος εμπρηστικής επίθεσης. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους σε 
υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών, οι τοίχοι και η οροφή του κτιρίου κάηκαν, ενώ 
η άμεση λήψη μέτρων απέτρεψε περαιτέρω ζημιές. Δεν ήταν η πρώτη φορά που υπέ-
στη βανδαλισμό ο ναός της Βιετναμέζικης Βουδιστικής Κοινότητας στη Φινλανδία. Ο Ari 
Vuokko, αντιπρόεδρος της οργάνωσης, δήλωσε ότι κλίνουν προς το «έγκλημα μίσους» 
ως την κύρια πηγή αυτής της απόπειρας, ότι οι βουδιστικές οικογένειες ήταν ήδη στόχος 
πολλών επιθέσεων στο παρελθόν και ότι αυτή η νέα πράξη βανδαλισμού τρόμαξε την 
κοινότητα. Μόλις μια εβδομάδα πριν από αυτό το περιστατικό, έγινε μια προσπάθεια κα-
ταστροφής του βωμού, οι δράστες προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε μερικά βιβλία και 
να κάψουν σεντόνια που ήταν κρεμασμένα για να στεγνώσουν έξω από τον ναό.

Το 2018 στη Σουηδία, κάποιος βεβήλωσε ένα άγαλμα του Βούδα ρίχνοντάς το κάτω 
από τον βωμό έξω από την είσοδο του βουδιστικού Vihara της Στοκχόλμης, ενός ναού 
της Σρι Λάνκα στα σύνορα του προαστίου της Στοκχόλμης Jakobsberg/Järfälla. Αυτό 
συνέβη δύο φορές κατά την περίοδο που διαδραματίζονταν τα γεγονότα εις βάρος της 
μειονότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ. Στο ναό ζούσε ένας Βιρμανός μαζί με μερικούς 
μοναχούς από τη Σρι Λάνκα. Οι μοναχοί είχαν προειδοποιηθεί από μερικούς νεαρούς 
ανοιχτόμυαλους μετανάστες ότι μπορεί να συνέβαινε κάποια επιθετική ενέργεια. Άλ-
λες φορές οι μοναχοί αντιμετώπισαν επιθετικές συμπεριφορές από μερικούς νέους μιας 
ομάδας μεταναστών στους κοντινούς δρόμους, αλλά ορισμένοι από τους φίλους τους 
κατάφεραν να τους ηρεμήσουν. Απλά μέλη του Vihara υπέστησαν επίσης ρητορική μί-
σους. Το 2011, τα παράθυρα ενός βιετναμέζικου ναού που βρίσκεται στο Bjuv, μια μικρή 
πόλη στα νότια της Σουηδίας, υπέστησαν βανδαλισμούς, μέσω λιθοβολισμού, αρκετές 
φορές πιθανώς από άτομα νεαρής ηλικίας. Και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις 
αναφέρθηκαν τα περιστατικά στην αστυνομία, αλλά δεν διεξήχθησαν περαιτέρω έρευ-
νες. Η Σουηδική Βουδιστική Κοινότητα εξέθεσε αυτές τις υποθέσεις στον Αρχηγό της 
περιφερειακής αστυνομικής αρχής διαλόγου σε μια συνάντηση που διοργανώθηκε από 
τη Σουηδική Υπηρεσία Υποστήριξης των Θρησκευτικών Κοινοτήτων.
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Ο Χριστιανισμός είναι μια μονοθεϊστική θρησκεία που βασίζε-
ται στις διδασκαλίες, τη ζωή και το πρόσωπο του Ιησού Χρι-
στού. Η λέξη «Χριστιανός» προσδιορίζει τους οπαδούς του Χρι-
στού. Γενικά αποδέχονται τον Ιησού από τη Ναζαρέτ ως τον 
Χριστό (Μεσσία), Θεό και Σωτήρα του κόσμου. Οι περισσότεροι 
Χριστιανοί πιστεύουν στην Τριαδική φύση του Θεού (Τριάδα): 
Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα.

Σήμερα, περισσότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πλη-
θυσμού είναι χριστιανοί (περίπου 2,4 δισεκατομμύρια). Αν και 
πολλές μορφές οργανώσεων χρησιμοποιούνται από χριστιανι-
κές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, το συγκεκριμένο χριστιανικό 
ίδρυμα είναι η Εκκλησία, ενώ το πιο σημαντικό σύμβολο της 
είναι ο Σταυρός. Το κείμενο με τους κανόνες για όλους τους 
Χριστιανούς είναι η Βίβλος (Αγία Γραφή).
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ΙΣ 1 .  Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Ο) 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία (περίπου 250 εκατομμύρια) είναι μια κοινωνία αυτοδιοικούμενων 
αδελφών Εκκλησιών που διακατέχονται από κοινή πίστη, μυστηριακή ζωή, δομή και κα-
νονική τάξη. Κάθε εκκλησία κυβερνάται από μια σύνοδο (συμβούλιο), υπό την προεδρία 
ενός αρχιεπίσκοπου, ο οποίος μπορεί να είναι πατριάρχης, αρχιεπίσκοπος ή μητροπολί-
της. Ο κλήρος ακολουθεί τη δομή των τριών βαθμών των ιερατικών τάξεων. Οι ιερείς 
και οι διάκονοι επιτρέπεται να παντρευτούν ή να μείνουν άγαμοι, ενώ οι επίσκοποι είναι 
πάντα άγαμοι. Μόνο άντρες μπορούν να χειροτονηθούν. Τα μοναστήρια, όλα ακολου-
θώντας τους ίδιους κανόνες πειθαρχίας, έχουν θεμελιώδη ρόλο στην πνευματική ζωή 
των χριστιανών πιστών: συχνά αποτελούν δημοφιλείς προορισμοί για προσκυνητές και 
θρησκευτικές γιορτές.

2 .  Η ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Κ) 
Η μεγαλύτερη εκκλησία στον κόσμο (περίπου 1,3 δισεκατομμύρια).

Επικεφαλής της Εκκλησίας είναι ο Πάπας, ο Επίσκοπος της Ρώμης και Αρχηγός του Κρά-
τους του Βατικανού. Είναι μια Αποστολική Εκκλησία στην παράδοση και τη διαδοχή των 
Αποστόλων του Χριστού. Το εσωτερικό σύστημα νόμων και αρχών που οργανώνουν και 
κυβερνούν τη ζωή της Εκκλησίας ονομάζεται «Κανονικό Δίκαιο». Οι κληρικοί χωρίζονται 
σε τρεις τάξεις: ο επίσκοπος, υπεύθυνος για μια εδαφική ενότητα γνωστή ως «επισκοπή» 
ή «επισκοπική έδρα», ο ιερέας, υπεύθυνος για μια τοπική κοινότητα ή ενορία, και ο διάκο-
νος, που βοηθά τους επισκόπους και τους ιερείς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Η ιεροσύνη προορίζεται μόνο για άγαμους άνδρες. Οι επίσκοποι μιας χώρας ή περιοχής 
είναι μέλη της εθνικής ή περιφερειακής Συνόδου των Επισκόπων. Η μοναστική ζωή, που 
σχετίζεται με εκείνους που έχουν επιλέξει να αφιερωθούν στον Θεό σε κοινότητες που 
έχουν αποσπαστεί από την κοσμική ζωή, έχει σημαντική θέση. Τα θρησκευτικά τάγματα, 
οι κοινότητες και τα μοναστήρια ακολουθούν τους δικούς τους κανόνες.

3 .  ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (Π) 

Χαρακτηρίζονται από μια σημαντική ποικιλία ονομασιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ιστορικών που έχουν την προέλευσή τους στη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση του 16ου 
αιώνα: Λουθηρανική, Καλβινιστική, Αναβαπτιστική, Βαπτιστική, Μεθοδιστική ή τις πιο 
πρόσφατες: Ευαγγελική, Πεντηκοστιανή κ.λπ. Αυτή η εκκλησιαστική ποικιλομορφία με-
ταφράζεται σε πολύ διαφορετικά θεολογικά ρεύματα, από τον φιλελευθερισμό έως τον 
συντηρητισμό. Σήμερα, υπάρχουν περισσότεροι από 800 εκατομμύρια Προτεστάντες σε 
όλο τον κόσμο. Γενικά, η λειτουργία είναι πιο απλοποιημένη από ό,τι στις ορθόδοξες ή κα-
θολικές παραδόσεις και περιλαμβάνει λιγότερες θρησκευτικές τελετές. Εκείνοι που πρω-
τοστατούν των τελετών καλούνται «πάστορες» ή «ποιμένες», οι οποίοι μπορούν να είναι 
παντρεμένοι. Από τα μέσα του 20ού αιώνα, οι κληρικοί μπορούν να είναι και γυναίκες.
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4 .  Η ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Α) 
Ο Αγγλικανισμός αποτελείται από την Εκκλησία της Αγγλίας και την παγκόσμια Αγγλικα-
νική Κοινότητα. Προήλθε από την Αγγλική Μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα, όταν ο Βασι-
λιάς Ερρίκος Η΄ απέρριψε την εξουσία του Ρωμαιοκαθολικού Πάπα και ίδρυσε μια ανε-
ξάρτητη εκκλησία στην Αγγλία. Οι Αγγλικανικές εκκλησίες είναι τόσο καθολικές όσο και 
μεταρρυθμισμένες προτεσταντικές.
 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες στην Ευρώπη ιδρύθηκαν από τους μαθητές 
του Ιησού τον πρώτο αιώνα μ.Χ. Το 313, μετά από αιώνες καταστροφών και διώ-
ξεων, δόθηκε στους Χριστιανούς η ελευθερία να ασκούν τη θρησκεία τους μέσω 
του διατάγματος του Μιλάνου, που εκδόθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Το 380, 
μέσω του διατάγματος της Θεσσαλονίκης, που εκπέμπεται από τον αυτοκράτορα 
Θεοδόσιο Α’, ο Χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρα-
τορίας.

Τον 11ο αιώνα, ο δυτικός και ο ανατολικός χριστιανισμός χωρίστηκαν ο ένας από 
τον άλλο, ενώ τον 16ο αιώνα η προτεσταντική μεταρρύθμιση χώρισε τη Δυτική 
Ευρώπη μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών.

Στην Ευρώπη, ο Χριστιανισμός είχε ισχυρό αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της κοι-
νωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής και κοινωνικής τάξης, της οι-
κονομίας, της επιστήμης, των τεχνών, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πρόνοιας 
και της υγειονομικής περίθαλψης. Οι εκκλησίες έχουν οργανώσει και συνεχίζουν 
να οργανώνουν σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας για όσους 
έχουν ανάγκη, ορφανοτροφεία, εθνικούς ή διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς 
και σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους μη κυβερνητικούς παρόχους 
κοινωνικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο.
Ακόμα και αν στη Δυτική Ευρώπη παρατηρείται μείωση των θρησκευτικών πρα-
κτικών, ο Χριστιανισμός παραμένει όχι μόνο ιστορικό αλλά και κοινωνικό και πο-
λιτιστικό σημείο εστίασης για την Ευρώπη. Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 
η θρησκευτικότητα και η θρησκευτική πρακτική συνεχίζουν να διαδραματίζουν 
εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη ζωή των περισσότερων πολιτών.

Πάνω από το 73% των πολιτών της ΕΕ δηλώνουν ότι είναι Χριστιανοί. Περίπου 
45% είναι Ρωμαιοκαθολικοί, 10% Προτεστάντες και 10% Ορθόδοξοι. Σε γενικές 
γραμμές, οι βόρειες χώρες όπως η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες, 
καθώς και η Γερμανία, έχουν σημαντική παρουσία Προτεσταντών. Οι ορθόδοξοι 
πιστοί βρίσκονται κυρίως σε χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης: Ρουμα-
νία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρος. Σημαντικές Προτεσταντικές ή Ορθόδοξες 
μειονότητες υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ευρώπη, με ιστορική ή πιο πρόσφατη 
προέλευση λόγω της μετανάστευσης.
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Ο όρος «εκκλησία» μπορεί να αναφέρεται σε:

•	 Έναν συγκεκριμένο χριστιανικό χώρο λατρείας (μια εκκλησία, 
π.χ. η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι)·

•	 Μια γενική έννοια, την κοινότητα των πιστών (η Εκκλησία του 
Θεού)· ή

•	 Μια νομική έννοια, την οργάνωση της Εκκλησίας σε τοπικό, 
περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. η Εκκλησία της 
Σουηδίας ή η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία).

 
Ο τόπος λατρείας ονομάζεται «εκκλησία», «καθεδρικός ναός», «βασιλική», 
«παρεκκλήσι» (Κ, Ο, Α και Π) ή «ναός», «σπίτι του Κυρίου» (μερικές Π). Ο 
όρος «εκκλησία» σημαίνει «η συγκέντρωση εκείνων που κάλεσε ο Θεός». 
Μετά την καθαγίαση, σε ορισμένες χριστιανικές παραδόσεις όπως ο Κα-

θολικισμός και η Ορθοδοξία, ο χώρος λατρείας γίνεται ιερός τόπος, ένας μυστηριακός 
χώρος όπου μπορεί κανείς να συναντήσει τον Θεό και όπου ο Θεός δίνει τον εαυτό του 
απευθείας στους ανθρώπους μέσω της χάρης των Αγίων Μυστηρίων, όπως το Βάπτισμα, 
η Θεία Ευχαριστία κ.λπ.

Γενικά, η δομή μιας παραδοσιακής εκκλησίας περιλαμβάνει τον χώρο συνάντησης· τον 
κύριο χώρο συγκέντρωσης των πιστών (κλίτος, ναός)· το ιερό (Αγία Τράπεζα, πρεσβυτέ-
ριο) που βρίσκεται στη συνέχεια του κλίτους, στο οποίο έχουν πρόσβαση συνήθως μόνο 
οι ιερείς και είναι το τμήμα της εκκλησίας όπου μεταλαμβάνουν οι πιστοί· οι πλευρικές 
αψίδες όπου μπορούν να υπάρχουν επιμέρους Άγιες Τράπεζες (Κ) ή χώροι κατάλληλα 
διαμορφωμένοι για τη θρησκευτική χορωδία (Ο). Μπορούν επίσης να υπάρχουν μπαλ-
κόνια (όργανο, χορωδία), ένας άμβωνας (μια ειδική υπερυψωμένη κατασκευή από όπου 
εκφωνείται κήρυγμα), μια κρύπτη (ένας υπόγειος χώρος κάτω από το πρεσβυτέριο με 
διάφορες λειτουργίες) και ένα περιπατητήριο (ένας διάδρομος που περιβάλλει την Αγία 
Τράπεζα). Σημαντικό και ορατό ρόλο της χριστιανικής Ορθόδοξης παράδοσης έχουν οι 
εικόνες, οι οποίες είναι τοποθετημένες σε πολλά σημεία του χώρου λατρείας.

Το ιερό (Αγία Τράπεζα) είναι η πιο σημαντική και ιερή περιοχή μιας εκκλησίας. Διαχωρίζε-
ται από τον υπόλοιπο ναό μέσω σκαλοπατιών (ένα υπερυψωμένο τμήμα του εδάφους) 
ή/και μια διαχωριστική δομή όπως ένα χαμηλό φράγμα (κιγκλίδωμα της Αγίας Τραπέζης), 
ένα στρογγυλό προπέτασμα (jubé) ή ένα εικονοστάσιο (τέμπλο). Το τελευταίο στοιχείο, 
στην ορθόδοξη παράδοση είναι ένας τοίχος με εικόνες ο οποίος έχει θύρες που επι-
τρέπουν την πρόσβαση των ιερών στην Αγία Τράπεζα. Στο κέντρο της Αγίας Τράπεζας 
βρίσκεται ένα τραπέζι, που ονομάζεται «Αγία Τράπεζα», στο οποίο τελείται το μυστήριο 
της Θείας Ευχαριστίας («Τράπεζα Θείας Κοινωνίας» ή «Τραπέζι του Κυρίου» για την Π). 
Στις πιο πρόσφατες προτεσταντικές παραδόσεις, η δομή του κτιρίου της εκκλησίας δεν 
είναι αυστηρά καθορισμένη, αλλά σχεδόν πάντα περιλαμβάνει μια αίθουσα λατρείας με 
έναν άμβωνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
Η πρώτη ημέρα της εβδομάδας για τους Χριστιανούς, η Κυριακή, είναι η ημέρα της 
ανάστασης του Ιησού Χριστού, το Πάσχα. Είναι ιδιαίτερα αφιερωμένη στη θρησκευτική 
τελετουργία που ονομάζεται «Λειτουργία/Θεία Ευχαριστία» (Κ), «Θεία Λειτουργία» (O), 
«Συνάθροιση Λατρείας» (Π). Τις Κυριακές, οι Χριστιανοί συγκεντρώνονται στην εκκλησία 
για να ακούσουν τον λόγο του Θεού, να τον ευχαριστήσουν και να τον δοξάσουν με ψαλ-
μούς και θρησκευτικούς ύμνους, να γιορτάσουν τον θάνατο και την ανάσταση του Ιησού 
Χριστού και να συμμετάσχουν στη Θεία Ευχαριστία. Είναι μια ημέρα χαράς, πνευματικής 
επαφής με τον Θεό μέσω της προσευχής και με τον συνάνθρωπο μέσω της κοινωνίας 
και της δωρεάς και είναι επίσης μια ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης για τους περισσό-
τερους Χριστιανούς.
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Τα Χριστούγεννα είναι ο εορτασμός της ταπεινής γέννησης του Ιησού στη Βηθλεέμ πριν 
από περισσότερα από 2000 χρόνια. Σε πολλές χώρες έχει γίνει μια δημοφιλής πολιτιστι-
κή γιορτή χωρίς θρησκευτική σημασία. Για πολλούς Χριστιανούς, η περίοδος που προ-
ηγείται και έπεται των Χριστουγέννων είναι μια εποχή προσφοράς στον συνάνθρωπο, 
όπου η προσοχή εστιάζεται στη χαρά του άλλου, και στη δωρεά και την παροχή φροντί-
δας σε όσους έχουν ανάγκη. Η προετοιμασία για τα Χριστούγεννα χαρακτηρίζεται από 
την περίοδο της Δευτέρας Έλευσης για τους Καθολικούς, τους Αγγλικανούς και τους 
Προτεστάντες (οι τέσσερις εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα) και από μια περίοδο 
σαράντα ημερών νηστείας για τους Ορθόδοξους. Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται σε δια-
φορετικές ημέρες, κατά τη δυτική παράδοση στις 25 Δεκεμβρίου και κατά την ανατολική 
παράδοση στις 6/7 Ιανουαρίου.

ΠΑΣΧΑ -  ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Είναι η κεντρική και παλαιότερη εορτή στο Χριστιανικό λειτουργικό ημερολόγιο. Γιορ-
τάζει την ανάσταση του Κυρίου, την τρίτη ημέρα (Κυριακή του Πάσχα) μετά τα πάθη και 
τον θάνατό Του (Μεγάλη Παρασκευή). Το βαθύ νόημα του Πάσχα είναι η σωτηρία της αν-
θρωπότητας μέσω της νίκης του Θεού επί του θανάτου, το πέρασμα από τον θάνατο στη 
ζωή. Αν και το Πάσχα γιορτάζεται πάντα την Κυριακή, η ημερομηνία του ποικίλλει από 
έτος σε έτος: είναι η πρώτη Κυριακή που έπεται της πρώτης πανσελήνου μετά την εα-
ρινή ισημερία (21 Μαρτίου). Οι ημερομηνίες εορτασμού του Πάσχα ενδέχεται να διαφέ-
ρουν λόγω του ότι οι δυτικές εκκλησίες χρησιμοποιούν το Γρηγοριανό ημερολόγιο ενώ 
οι Ανατολικές το Ιουλιανό. Το λειτουργικό διάστημα και οι εορτασμοί που προηγούνται, 
συνοδεύουν και διαδέχονται τη γιορτή του Πάσχα, είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή της 
Εκκλησίας. Ένα ιδιαίτερο μέρος στον εορτασμό καταλαμβάνεται από τον φωτισμό και τη 
μεταφορά κεριών, μια χειρονομία που συμβολίζει τη νίκη του φωτός επί του σκότους του 
θανάτου. Οι εορτασμοί του Πάσχα διαρκούν πολλές ημέρες. Το Πάσχα γιορτάζεται από 
τους Ορθόδοξους ξεκινώντας τα μεσάνυχτα μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής.

ΑΝΑΛΗΨΗ 
Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα (πάντα ημέρα Πέμπτη), οι Χριστιανοί γιορτάζουν την 
Ανάληψη του αναστημένου Ιησού Χριστού στους Ουρανούς, στα δεξιά του Πατρός. Η 
βαθύτερη έννοια του γεγονότος είναι η ανύψωση της ανθρώπινης φύσης μαζί με τον 
Ιησού Χριστό και η εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία όλων των ανθρώ-
πων.
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ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Πενήντα ημέρες μετά το Πάσχα (πάντα ημέρα Κυριακή), οι Χριστιανοί γιορτάζουν την 
Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Ιησού Χριστού. Η Πεντηκοστή, που 
ονομάζεται επίσης Whit Sunday (Whitsun), θεωρείται συνήθως η επέτειος της ίδρυσης 
της Εκκλησίας, η αφετηρία για το ιεραποστολικό έργο του χριστιανικού ευαγγελισμού.

ΑΝΑΛΗΨΗ (Κ)  ‘Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ο) 
Είναι η κύρια Καθολική και Ορθόδοξη γιορτή αφιερωμένη στην Παναγία, τη μητέρα του 
Ιησού. Για τους Καθολικούς, σηματοδοτεί την ανάληψη της Παναγίας στους Ουρανούς, 
ενώ για τους Ορθόδοξους την Κοίμησή της ή «Κοίμηση της Μητέρας του Θεού». Είναι μια 
σημαντική εορτή κατά την οποία οργανώνονται προσκυνήματα και πομπές αφιερωμένες 
στη Μητέρα του Θεού.
 

2021 2022 2023 2024 2025

Χ
ΡΙ

ΣΤ
Ο

ΥΓ
ΕΝ

Ν
Α 25 Δεκ  

(K, Π, A, O)
25 Δεκ  
(K, Π A, O)

25 Δεκ  
(K, Π, A, O)

25 Δεκ  
(K, Π, A, O)

25 Δεκ  
(K, Π, A, O)

7 Ιαν (O) 7 Ιαν (O) 7 Ιαν (O) 7 Ιαν (O) 7 Ιαν (O)

Π
Α

ΣΧ
Α

4 Απρ 
 (K, Π, A)

17 Απρ  
(K, Π, A)

9 Απρ  
(K, Π, A)

31 Μαρ  
(K, Π, A)

20 Απρ  
(Κ, Π, A, O)

2 Μαΐ (O) 24 Απρ (O) 16 Απρ (O) 5 Μαΐ (O)

Α
Ν

Α
Λ

Η
Ψ

Η

13 Μαΐ 
(K, Π, A)

26 Μαΐ 
(K, Π, A)

18 Μαΐ 
(K, Π, A)

9 Μαΐ 
(K, Π, A)

29 Μαΐ  
(K, Π, A, O)

10 Ιουν (O) 2 Ιουν (O) 25 Μαΐ (O) 13 Ιουν (O)

Π
ΕΝ

ΤΗ
ΚΟ

ΣΤ
Η 23 Μαΐ  

(K, Π, A)
5 Ιουν  
(K, Π, A)

28 Μαΐ  
(K, Π, A)

19 Μαΐ 
 (K, Π, A)

8 Ιουν  
(K, Π, A, O)

20 Ιουν (O) 12 Ιουν (O) 4 Ιουν (O) 23 Ιουν (O)

Α
Ν

Α
Λ

Η
Ψ

Η
 / 

ΚΟ
ΙΜ

Η
ΣΗ

15 Αυγ (K, O) 15 Αυγ (K, O) 15 Αυγ (K, O) 15 Αυγ (K, O) 15 Αυγ (K, O)

28 Αυγ (O) 28 Αυγ (O) 28 Αυγ (O) 28 Αυγ (O) 28 Αυγ (O)

Κ - Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία | Π - Προτεσταντικές Εκκλησίες | Α - Αγγλικανικές Εκκλησίες
Ο - Ορθόδοξη Εκκλησία
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Υπάρχουν πολλές πρακτικές πτυχές ασφάλειας που πρέπει να γνωρίζουν οι υπάλληλοι 
επιβολής του νόμου προκειμένου να προστατεύουν καλύτερα και να βελτιώσουν τη συ-
νεργασία με τις χριστιανικές κοινότητες.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τις τοπικές αρχές, αλλά και μέσω της τοπικής 
εκκλησιαστικής ιεραρχίας: του επισκόπου ή του αρχιμανδρίτη. Για καλύτερο συντονισμό, 
οι υπεύθυνοι για τις θρησκευτικές υποθέσεις σε τοπικό επίπεδο (δημαρχείο, πόλη) θα 
πρέπει να συμβουλεύονται τους εκπροσώπους της θρησκευτικής κοινότητας σχετικά με 
τις ανάγκες τους και, πιο σημαντικό, την οργάνωση σημαντικών θρησκευτικών εορτών. Η 
συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων περιλαμβάνει λεπτομερείς διαδικασίες διοικητικής 
μέριμνας για την ασφάλειά τους, την ασφάλεια του χώρου λατρείας και των παρακείμε-
νων δρόμων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ορισμένοι δρόμοι πρέπει να είναι κλειστοί 
λόγω του πλήθους.

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 
Οι σταυροί, οι εικόνες, τα αγάλματα και άλλα ιερά αντικείμενα στην εκκλησία πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με απόλυτο σεβασμό, ειδικά τα αντικείμενα που ευρίσκονται εντός 
της περιοχής του ιερού (Αγία Τράπεζα). Μόνο οι ιερείς της εκκλησίας επιτρέπεται να αγ-
γίζουν αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα.

Στην Καθολική και Ορθόδοξη παράδοση, επί της Αγίας Τράπεζας, ή πλησίον αυτής, είναι 
τοποθετημένο το «Αρτοφόριο», ένα κλειδωμένο κουτί στο οποίο αποθηκεύονται τα αντί-
δωρα που διανέμονται κατά τη διάρκεια ορισμένων θρησκευτικών τελετουργικών ή που 
θα μεταφερθούν σε ασθενείς που δεν μπορούν να παραστούν στη Θεία Λειτουργία, ή, 
στη Δυτική Εκκλησία, ένα αντικείμενο πίστης, διαλογισμού και προσευχής. Το Αρτοφό-
ριο είναι συνήθως κατασκευασμένο από πολύτιμα μέταλλα, πέτρα ή ξύλο. Στην Ορθό-
δοξη Εκκλησία, στην Αγία Τράπεζα είναι επίσης τοποθετημένο το Ευαγγέλιο (τυλιγμένο 
σε περίτεχνα διακοσμημένα καλύμματα από σφυρήλατο χρυσό και ασήμι) μαζί με το 
κομμάτι ύφασμα (Αντιμήνσιο) επί του οποίου τελείται η Θεία Ευχαριστία και στο οποίο 
εισάγονται μικρά τεμάχια ιερών λειψάνων. Οι γυναίκες και οι μη κληρικοί δεν μπορούν 
να εισέλθουν στο ορθόδοξο ιερό αν δεν έχουν δεχτεί προηγουμένως μια ειδική ευλογία.
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Ο Χριστιανισμός, η μεγαλύτερη θρη-
σκεία του κόσμου, είναι επίσης μία 
από τις πιο καταπιεσμένες θρησκευ-
τικές κοινότητες στον κόσμο. Σε πα-
γκόσμια κλίμακα, η Ασία και η Αφρική 
είναι οι ήπειροι όπου οι Χριστιανοί 
υφίστανται περισσότερες διακρίσεις 
και διωγμούς. Σε ορισμένες χώρες, 
οι αρχές είναι οι κύριοι δράστες, ενώ 
σε άλλες υπάρχουν κοινωνικές, θρη-
σκευτικές και εξτρεμιστικές ομάδες 
που διαπράττουν εγκλήματα ενα-
ντίον των Χριστιανών. Οι αναφορές 
για αντιχριστιανικά εγκλήματα σε 
παγκόσμια κλίμακα περιλαμβάνουν 
δυσφήμιση, φραστική παρενόχληση, 
απειλές, ρητορική μίσους, ταπείνω-
ση, απάνθρωπη μεταχείριση και δο-

λοφονίες, παραβιάσεις της ελευθερί-
ας έκφρασης, διακρίσεις και εχθρικές 
ενέργειες εναντίον των Χριστιανικών 
εκκλησιών, παραβιάσεις του δικαιώ-
ματος του συνέρχεσθαι, πράξεις βαν-
δαλισμού και βεβήλωση χώρων ιερού 
και ιερών τόπων κ.λπ.

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, εκτελού-
νται πολλές βιαιοπραγίες εναντίον 
Χριστιανικών χώρων, οι πιο συνήθεις 
εκ των οποίων είναι βανδαλισμός, 
ληστείες, βλασφημίες, εμπρησμοί ή 
καταστροφή εκκλησιών, σχολείων, 
νεκροταφείων και χριστιανικών μνη-
μείων. Στην Ευρώπη, στοχοποιούνται 
όλες οι χριστιανικές εκκλησίες, χωρίς 
εξαίρεση.

Το ψήφισμα 2036 της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(29 Ιανουαρίου 2015), με τίτλο «Αντιμετώ-
πιση της μισαλλοδοξίας και των διακρί-
σεων στην Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση 
στους Χριστιανούς», υπογραμμίζει ότι «Η 
μισαλλοδοξία και οι διακρίσεις λόγω θρη-
σκείας ή πεποιθήσεων επηρεάζουν θρη-
σκευτικές μειονότητες στην Ευρώπη, αλλά 
και άτομα που ανήκουν σε κύριες θρησκευ-
τικές ομάδες. Πολλές πράξεις εχθρότητας, 
βίας και βανδαλισμού έχουν καταγραφεί 
τα τελευταία χρόνια εναντίον χριστιανών 
και των χώρων λατρείας τους, αλλά αυτές 
οι πράξεις συχνά παραβλέπονται από τις 
εθνικές αρχές».
 

Οι λόγοι πίσω από όλες αυτές τις αντι-
χριστιανικές επιθέσεις και βίαιες πράξεις 
είναι εξαιρετικά ποικίλοι. Μερικές από 
αυτές οφείλονται στην ψυχική ανισορρο-
πία διαφόρων ατόμων, άλλες σε ληστείες 
επειδή πολλές εκκλησίες φιλοξενούν έργα 
τέχνης ή πολύτιμα αντικείμενα. Ακόμα και 
οι καμπάνες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα 
(για παράδειγμα, οι σωλήνες του οργάνου) 
αποτελούν στόχους ληστών. Παράλληλα, 
μπορούμε να αναφερθούμε σε ιδεολογικά 
ή/και πολιτικά κίνητρα, όταν οι βεβηλώσεις 
στοχεύουν άμεσα την εικόνα της Εκκλησί-
ας και ό,τι αντιπροσωπεύει για την Ευρω-
παϊκή κοινωνία. Την ευθύνη για τις εν λόγω 
πράξεις αναλαμβάνουν μέλη αναρχικών, 
ριζοσπαστικών φεμινιστικών και ακραίων 
αριστερών και δεξιών κινημάτων, και πρό-
κειται για βεβηλώσεις ή γκραφίτι στους 
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τοίχους εκκλησιών και χριστιανικών μνημείων. Τέλος, οι αντιχριστιανικές βίαιες πράξεις 
στην Ευρώπη έχουν συχνά θρησκευτικά κίνητρα. Το θρησκευτικό μίσος εκδηλώνεται 
μέσω της βεβήλωσης στοιχείων ή ιερών αντικειμένων που ανήκουν στους Χριστιανούς 
(βεβήλωση της Θείας Ευχαριστίας, σταυρών ή εικόνων), αλλά και μέσω βίαιων επιθέσε-
ων εναντίον Χριστιανών, εκκλησιών και μνημείων (καταστροφή, εμπρησμός).

Τα τελευταία χρόνια, οι εκκλησίες έχουν δεχτεί τακτικά επιθέσεις σχεδόν παντού στην 
Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές, οι θρησκευτικοί ηγέτες, έχοντας πλήρη επίγνωση του κιν-
δύνου της χειραγώγησης των εγκλημάτων κατά των χριστιανικών λατρευτικών χώρων, 
συνιστούν ηρεμία, ειρήνη και αμοιβαίο σεβασμό, αλλά παράλληλα απαιτούν υψηλότερο 
βαθμό προστασίας για τις εκκλησίες.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι τοπικές αρχές πρέπει να ενθαρρυνθούν να εντείνουν τη συ-
νεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, τόσο μεταξύ τους όσο και με θρησκευτικούς 
ηγέτες, υπηρεσίες επιβολής του νόμου και δικαστικές αρχές, προκειμένου να καταπολε-
μήσουν τις αντιχριστιανικές πράξεις και τον βανδαλισμό των χριστιανικών μνημείων και 
κτιρίων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ: 

1. Τη νύχτα της 14ης Φεβρουαρίου 2015, άγνωστα άτομα βεβήλωσαν το ιερό του 
σερβικού ορθόδοξου καθεδρικού ναού του Αγίου Νικολάου στο Κάρλοβατς 
(Κροατία) και έκλεψαν σταυρούς και ιερά αντικείμενα. Η ίδια εκκλησία 
βεβηλώθηκε ξανά στις 27 Αυγούστου 2015.

2. Στις 26 Ιουλίου 2016, οι συμμετέχοντες σε Θεία Λειτουργία στην Καθολική 
εκκλησία Saint-Étienne-du-Rouvray (Νορμανδία, Γαλλία) δέχτηκαν επίθεση 
από δύο τρομοκράτες. Έξι άτομα κρατήθηκαν όμηροι και ένας από αυτούς, ο 
ιερέας της κοινότητας, δολοφονήθηκε.

3. Τη νύχτα της 21ης Δεκεμβρίου 2019, βεβηλώθηκε το νεκροταφείο δίπλα στην 
εκκλησία Saint-Jean-Baptiste στο Villeroux (Βέλγιο). Οι τάφοι υπέστησαν 
βανδαλισμούς και καταστράφηκαν αρκετοί σταυροί.

4. Στις 2 Μαρτίου 2020, στο νησί της Λέσβου (Ελλάδα), υπέστη βανδαλισμούς η 
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ένα μήνα αργότερα, η εκκλησία της 
Αγίας Αικατερίνης είχε την ίδια μοίρα.

5. Στις 12 Απριλίου 2020, τα εξωτερικά τείχη της εκκλησίας Vejleå στο Ishøj 
(Δανία) βεβηλώθηκαν με αντιχριστιανικές επιγραφές.

6. Στις 29 Οκτωβρίου 2020, στην Καθολική Εκκλησία Notre-Dame de Nice 
(Γαλλία), σκοτώθηκαν τρία άτομα σε επίθεση με μαχαίρια που αποδόθηκε σε 
ισλαμιστές τρομοκράτες.

7. Στις 20 και 24 Ιανουαρίου 2021, μια εκκλησία στο Spånga (Σουηδία) 
πυρπολήθηκε δύο φορές με βόμβες Μολότοφ.

8. Στις 18 Μαρτίου 2021, μια ξύλινη Ορθόδοξη Εκκλησία στο Βουκουρέστι 
(Ρουμανία) βεβηλώθηκε με επιγραφές γκραφίτι.

9. Στις 4 Απριλίου 2021, την Κυριακή του Πάσχα, η πρόσοψη της εκκλησίας του 
Aichach (Βαυαρία-Γερμανία) βεβηλώθηκε με επιγραφές κατά της Καθολικής 
εκκλησίας.
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Το Ισλάμ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη θρησκεία παγκοσμίως, 
με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο πιστούς. Ισλάμ σημαί-
νει να υποβληθεί κάποιος ενώπιον του Θεού στα Αραβικά και, 
εάν επιλέξει, ως Μουσουλμάνος, να ακολουθήσει τον λόγο του 
Θεού, όπως αυτός παρατίθεται στο Ιερό Κοράνι, την πιο ιερή 
γραφή του Ισλάμ. Το Ιερό Κοράνι αποκαλύφθηκε στα Αραβικά 
στον Προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη σε αυτόν), πάνω από 23 χρό-
νια, ο οποίος οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι είναι ο τελευταίος 
προφήτης του Θεού (Αλλάχ).

Ο Μωάμεθ απήγγειλε στίχους και κείμενα του Κορανίου στους 
ακολούθους του. Η ίδια η λέξη, Κοράνι, σημαίνει «απαγγελία», 
αυτό είναι κρίσιμης σημασίας για τους Μουσουλμάνους, οι 
οποίοι πιστεύουν ότι η ανάγνωση του ιερού κειμένου φέρνει 
ευλογίες (barakah), και, όπως κάνει σαφές το Ισλαμικό Λεξικό 
της Οξφόρδης, η απαγγελία καταγράφει καλύτερα τον ήχο, τον 
ρυθμό και την προφορά, αφού ο άγγελος Γαβριήλ το αποκάλυ-
ψε προφορικά. Οι Μουσουλμάνοι θεωρούν τον Ιησού (Isa) εξί-
σου σημαντικό προφήτη με τον Μωυσή και τον Αβραάμ και ως 
δίκαιο προφήτη που αναφέρεται στο Κοράνι εικοσιπέντε φο-
ρές, αν και θεωρείται άνθρωπος. Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν 
επίσης στην άμωμο σύλληψή του από την Παναγία.

Οι Μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο χαιρετούν ο ένας τον άλ-
λον με τη φράση: Assalamu ‘Alaykum, «ειρήνη σε εσάς» στην 
οποία η απάντηση είναι Wa’alai-kum salam (και σε εσάς ειρήνη).
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Αυτό που δένει τους Μουσουλμάνους παγκοσμίως είναι η πίστη στην Ούμα, 
μια μοναδική κοινότητα, που περικλείεται στην ενότητα του Θεού και μιμεί-
ται το παράδειγμα του Προφήτη Μωάμεθ. Πρέπει να τονιστεί ότι ο Προφή-
της Μωάμεθ χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού από τους Μουσουλμάνους. Είναι ένα 
πρότυπο χάρης, ένας δάσκαλος, θρησκευτικός ηγέτης, νομοθέτης, πολιτικός, 
φιλόσοφος και το ιδανικό πρότυπο. Το θρησκευτικό και νομικό δόγμα, που ορί-
ζεται από αυτό που είναι ευρέως γνωστό ως σαρία, είναι ένα σύστημα αξιών, 
νόμων και ηθικής. Ενώ το Κοράνι είναι η ύψιστη θρησκευτική αρχή για τους 
Μουσουλμάνους, τα Χαντίθ, είτε τα ιερά (ρήματα στα οποία ο Μωάμεθ αναφέ-
ρεται στον Παντοδύναμο που δεν περιλαμβάνονται στο Κοράνι) είτε τα προ-
φητικά (ηθικές δηλώσεις που έδωσε ο Προφήτης κατά τη διάρκεια της ζωής 
του), αποτελούν ζωτική πηγή γνώσης, έμπνευσης και ηθικής καθοδήγησης για 
πολλούς Μουσουλμάνους.

ΟΙ  ΠΕΝΤΕ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ 
Οι πιο σημαντικές Ισλαμικές πρακτικές που ακολουθούν οι Μουσουλ-
μάνοι είναι γνωστές ως οι Πέντε Πυλώνες του Ισλάμ - Σαχάντα (απαγ-
γελία της Μουσουλμανικής πίστης και εμπιστοσύνης), Σαλάτ (εκτέλεση 
τελετουργικών προσευχών πέντε φορές κάθε μέρα), Ζακάτ (πρακτική 
φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων με βάση ένα καθορισμένο ποσοστό 
του πλούτου κάποιου), Σάουμ (νηστεία κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα 
του Ραμαζανιού) και Χατζ (προσκύνημα στη Μέκκα).

Η καθαριότητα πριν από την προσευχή είναι ζωτικής σημασίας για τους 
μουσουλμάνους, και ως εκ τούτου οι μουσουλμάνοι εκτελούν τελετουρ-
γικές πρακτικές καθαρισμού (ουντού), πριν από την προσευχή. Αυτό πε-
ριλαμβάνει το υποχρεωτικό και τελετουργικό πλύσιμο του προσώπου, 
των ποδιών, των χεριών, της μύτης, του στόματος, των μαλλιών και των 
αυτιών, ξεκινώντας από το δεξί χέρι και συνεχίζοντας με το αριστερό, 
τρεις φορές.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
Για τους μουσουλμάνους, το κάλεσμα σε προσευχή, ή αντάν, είναι, εν 
συντομία, ένα μέσο για να υπενθυμίσει στους πιστούς ότι έφτασε η ώρα 
της προσευχής. Το αντάν μπορεί να μεταφραστεί στα ακόλουθα ρυθμι-
κά καλέσματα σε προσευχή:

Ο Θεός είναι υπέροχος! Ο Θεός είναι υπέροχος! X2
Δίδω μαρτυρία ότι δεν υπάρχει άλλος θεός από τον Θεό. X2
Δίδω μαρτυρία ότι ο Μωάμεθ είναι ο αγγελιοφόρος του Θεού. X2 
Ελάτε στην προσευχή. Ελάτε στην προσευχή.
Ελάτε στην επιτυχία. Ελάτε στην επιτυχία. 
Ο Θεός είναι υπέροχος! 
Ο Θεός είναι υπέροχος! 
Δεν υπάρχει άλλος θεός από τον Θεό.

Allahu akbar! Allahu akbar! Ashhadu alla ilaha illa Allah.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah. 
Hayya ‘alas-salah. Hayya ‘alas-salah.
Hayya ‘ala-alfalah. Hayya ‘ala-alfalah.

Allahu akbar! Allahu akbar! 
La ilaha illa Allah.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΩΝ 
Οι Μουσουλμάνοι, όπως και οι Εβραϊκές κοινότητες, δεν καταναλώνουν χοιρινό και το 
χοιρινό θεωρείται χαράμ ή απαγορευμένη τροφή. Επιτρέπονται άλλα τρόφιμα, όπως τα 
ψάρια, αν και τα προϊόντα κρέατος πρέπει να παρασκευάζονται και να σφάζονται με 
συγκεκριμένο τρόπο, για να θεωρούνται χαλάλ ή επιτρεπόμενα.

Κατά τη διάρκεια της σφαγής, όπως ισχύει και στον Ιουδαϊσμό, το ζώο πρέπει να έχει 
τις αισθήσεις του και ένα ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο άτομο μουσουλμανικής πί-
στης πρέπει να απαγγέλλει μια αφιέρωση θρησκευτικής φύσεως στον Αλλάχ (τασμίγια 
ή σαχάντα). Δυστυχώς, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία, απαγορεύεται η 
θρησκευτική σφαγή βάσει πρόσφατης δικαστικής απόφασης της ΕΕ, γεγονός που σημαί-
νει ότι οι αρχές μπορούν να διατάξουν προαναισθητοποίηση του ζωντανού, μια πολιτική 
που χρησιμοποιείται στην περιφερειακή κυβέρνηση της Φλάνδρας του Βελγίου από το 
2019, η οποία ουσιαστικά απαγορεύει τις πρακτικές σφαγής κόσερ και χαλάλ.

ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΤΥΣΙΜΟ 
Το χιτζάμπ (μαντίλα), ένα ιστορικό σύμβολο σεμνότητας και ηθικής, δάνειο από άλλες 
παραδόσεις όπως αυτές της Περσίας, της Ελλάδας και από τους Βυζαντινούς. Δεν είναι 
υποχρεωτικό στο Ισλάμ, όπου η σεμνότητα (μέσω της συμπεριφοράς) είναι η κατευθυ-
ντήρια αρχή της πίστης. Η αρχή της σεμνότητας στην εμφάνιση επεκτείνεται και στους 
μουσουλμάνους άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του ότι πρέπει να χαμηλώνουν το βλέμ-
μα τους όταν αντικρίζουν άτομο του αντίθετου φύλου, καθώς η αλαζονεία στην εμφά-
νιση και τη στάση του σώματος δεν συνιστάται. Το Ισλάμ απαγορεύει επίσης τον ρατσι-
σμό και τον κλασισμό μέσω της έννοιας της αδελφότητας ή της αδελφοσύνης εντός της 
«Ούμα» ή της οικογένειας των πιστών. Μερικοί Μουσουλμάνοι θεολόγοι υποστηρίζουν 
επίσης ότι η έννοια της «Ούμα» μπορεί να περιλαμβάνει πιστούς μονοθεϊστικών θρησκει-
ών, συμπεριλαμβάνοντας έτσι Χριστιανούς και Εβραίους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Το Ισλάμ, όπως και άλλες θρησκείες, έχει βασικές ημερομηνίες που σηματοδοτούν συμ-
βολικά γεγονότα. Αυτά περιλαμβάνουν το Ιντ-αλ-Φιτρ, το οποίο αφορά τη διακοπή της 
νηστείας, στο τέλος του μήνα του Ραμαζανιού. Η δεύτερη σημαντική ημερομηνία είναι 
το Ιντ-αλ-Αντά, η γιορτή της θυσίας, η οποία εορτάζεται μήνες αργότερα, συνήθως όταν 
πολλοί από τους Μουσουλμάνους πιστούς επισκέπτονται τη Μέκκα στη Σαουδική Αρα-
βία, για να κάνουν το Χατζ. Σηματοδοτεί το αποκορύφωμα του οδοιπορικού προς τη 
Μέκκα, έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες του Ισλάμ και τιμά επίσης την προθυμία του 
Ιμπραήμ (Αβραάμ) να θυσιάσει τον γιο του Ισμαήλ (Ισμαήλ), ως πράξη υπακοής σε εντολή 
του Θεού. Αυτή η τελευταία γιορτή λαμβάνει χώρα κατά τον ισλαμικό μήνα του Ντου 
αλ-Χιτζάχ, που είναι ο τελευταίος μήνας του ισλαμικού σεληνιακού ημερολογίου.
 

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ 
Οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των Μουσουλ-
μάνων παγκοσμίως, περίπου το 85% του μουσουλμανικού πληθυσμού παγκοσμίως. Το 
όνομα προέρχεται από τη Σουνά, την υποδειγματική συμπεριφορά και το παράδειγμα 
του Προφήτη Μωάμεθ. Οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι, με διάφορες νομικές και θεολογικές 
φιλοσοφίες, όλοι συμφωνούν σχετικά με τους «Τέσσερις Ορθώς Καθοδηγούμενους Χα-
λίφηδες» που διαδέχθηκαν τον Μωάμεθ, τον Αμπού Μπακρ αλ-Σιντίκ, τον Ουμάρ ιμπν αλ 
Χατάμπ, τον Ουτμάν ιμπν Αφάν και τον Αλί ιμπν Άμπι Ταλίμπ.

Οι διαχωρισμοί μεταξύ των αιρέσεων βασίζονται σε Σουνίτες Μουσουλμάνους που πι-
στεύουν ότι ο νόμιμος διάδοχος του Μωάμεθ ήταν ο πεθερός του και στενός φίλος του, 
ο Αμπού Μπακρ, ενώ μια μικρή ομάδα πιστεύει ότι ο διάδοχός του θα έπρεπε να είναι ο 
Αλί ιμπν Άμπι Ταλίμπ που ήταν ξάδελφος και γαμπρός του Μωάμεθ.

Η αρχική διάσπαση βασίστηκε σε πολιτικό επίπεδο, αλλά εξελίχθηκε σε θεολογική διά-
σπαση με τις δολοφονίες και το μαρτύριο Σιιτών ηγετών και ιμάμηδων να τους μετατρέ-
πουν σε σύμβολα ελπίδας, αντίστασης και ταλαιπωρίας. Για τους Σιίτες Μουσουλμάνους, 
το προσκύνημα σε ηγέτες και ιμάμηδες που πέθαναν με μαρτυρικό τρόπο σε μέρη όπως 
η Καρμπάλα στο Ιράκ, είναι το δεύτερο σημαντικότερο μετά την εκτέλεση του Χατζ.

Οι περισσότεροι Σιίτες Μουσουλμάνοι περιμένουν τον ερχομό του Μαχντί (του ορθώς 
καθοδηγημένου) που θα αναζωπυρώσει τη γραμμή των δώδεκα ιμάμηδων (Δωδεκαδι-
στές). Οι Σιίτες Μουσουλμάνοι, πέρα από τους Πέντε Πυλώνες του Ισλάμ, αποδίδουν 
επίσης κχουμς (ετήσιος φόρος στους ιμάμηδες) και γουάλαγιαχ (αποδοχή και λατρεία 
των ιμάμηδων).

Ο Σουφισμός, μια μορφή ισλαμικού μυστικισμού, δεν είναι μια αίρεση, αλλά εστιάζεται 
περισσότερο σε «ένα ρεύμα ερμηνείας που δίνει έμφαση στο εσωτερικό μονοπάτι της 
μυστικιστικής αγάπης, της γνώσης και της αφοσίωσης στον Θεό».
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Η Οι Μουσουλμάνοι βρίσκονται στην Ισπανία για πάνω από 800 χρόνια, 500 χρόνια στην 

Ελλάδα, 600 χρόνια στην Πολωνία και τη Λιθουανία, 400 χρόνια στη Σικελία, αν και 
όπως δείχνει η ιστορία, στην Ισπανία και τη Σικελία, οι Μουσουλμάνοι απελάθηκαν. Σε 
ολόκληρη την Ευρώπη σήμερα, οι Μουσουλμάνοι αντιπροσωπεύουν σε γενικές γραμμές 
το 5% του συνολικού πληθυσμού, αν και στη Γαλλία, υπήρχαν 5,7 εκατομμύρια Μουσουλ-
μάνοι (8,8%) και στη Γερμανία 5 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι (6,1%) το 2016.

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει την προέλευση του καφέ στην Υεμένη, όπου οι Σούφι τον 
χρησιμοποιούσαν για να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή τους για προσευχές, καθώς το 
1414 το ποτό ήταν γνωστό στη Μέκκα, καταλήγοντας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 
1554, η οποία έγινε μια σημαντική πηγή καφέ σε όλη την Ευρώπη εν μέσω ανταγωνιστι-
κών αποικιακών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών και των Ολλανδών 
κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα, προμηθεύοντάς τον από το λιμάνι της Μόχα.

Επηρέασε τους κλάδους της ιατρικής, των μαθηματικών, της επιστήμης και η ισλαμική 
Ισπανία συνέβαλε στην ανάπτυξη της άρδευσης. Η αραβική γλώσσα έχει επίσης επη-
ρεάσει διάφορες αριθμητικές λέξεις της Αγγλικής και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών. Σε 
δυτικοευρωπαϊκό επίπεδο, οι αντιλήψεις για το Ισλάμ κατά την αποικιοκρατία το απεικό-
νιζαν ως κατώτερο πολιτισμό για να δικαιολογήσουν την περαιτέρω αποικιακή επέκτα-
ση, με τους Μουσουλμάνους της Ανατολικής Ευρώπης και των βαλκανικών περιοχών, να 
αντιπροσωπεύουν τη «ζωντανή κληρονομιά» της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μερικοί 
ακαδημαϊκοί διερευνούν πώς ο ρόλος της ανοχής και της «περιθωριοποίησης» των Μου-
σουλμάνων, ως μέρος του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, όρισαν τους περιθωριοποιημένους 
βάσει αυτού που δεν ήταν.

Στη σύγχρονη εποχή, οι αντιμουσουλμανικές προκαταλήψεις εκδηλώθηκαν θανάσιμα 
στην Ευρώπη στο τέλος του περασμένου αιώνα. Η γενοκτονία περισσότερων από 8.000 
Βοσνίων μουσουλμάνων ανδρών και αγοριών στη Σρεμπρένιτσα από τις σερβικές δυνά-
μεις το 1995 ήταν μια γενοκτονία που λίγοι πίστευαν ότι θα μπορούσε να συμβεί στην 
Ευρώπη μετά τη μαζική γενοκτονία των Εβραίων στο Ολοκαύτωμα.
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ  

Το μίσος κατά των μουσουλμάνων και η ισλαμοφοβία έχουν αυξηθεί και αλλάξει 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια μετά από μια σειρά γεγονότων. Παρόλο που οι 
ρίζες και η προέλευση του αντιμουσουλμανικού μίσους και της ισλαμοφοβίας 
είναι δύσκολο να εντοπιστούν, κυμαινόμενες από την αποικιοκρατία στο παρελ-
θόν έως τις σύγχρονες περιοχές διαμάχης, όπως ο θρησκευτικός εξτρεμισμός 
και οι θεωρίες συνωμοσίας, οι καταστρεπτικές συνέπειες που επιφέρει σε άτο-
μα, ομάδες και κοινότητες μπορούν να προσδιοριστούν πιο εύκολα.

Το Tell MAMA χρησιμοποιεί μια αναθεωρημένη έκδοση του Διεθνούς Συμμαχίας 
για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) για τον ορισμό του αντιμουσουλμα-
νικού μίσους:

«Μια συγκεκριμένη αντίληψη των Μουσουλμάνων, η οποία μπορεί να εκφρα-
στεί ως μίσος ή εξωτερικευμένη εχθρότητα έναντι των Μουσουλμάνων. Το μί-
σος μπορεί να λάβει τη μορφή αντιμουσουλμανικής ρητορικής, οργανωτικής 
και «συστηματικής» διάκρισης και φυσικών εκδηλώσεων που στοχεύουν μου-
σουλμάνους (ή μη Μουσουλμάνους που δηλώνουν τη συμπάθειά τους υπέρ των 
Μουσουλμάνων) ή/και την ιδιοκτησία τους· ή τους μουσουλμανικούς κοινοτι-
κούς θεσμούς ή θρησκευτικά και άλλα συναφή κοινωνικά ιδρύματα. Η ισλα-
μοφοβία θεωρείται παράλληλη έννοια όπως η ομοφοβία ή η ξενοφοβία, όχι 
ένας κλινικός ψυχολογικός όρος. Επομένως, φέρει ένα ευρύ σύνολο αρνητικών 
στάσεων και συναισθημάτων που κατευθύνονται σε ομάδες ή άτομα λόγω της 
αντιληπτής μουσουλμανικής ή ισλαμικής ταυτότητάς τους και είναι ανάλογη με 
όρους όπως ο ρατσισμός και ο σεξισμός.
 
Ακόμη και στα τέλη του 20ού αιώνα, οι γνώσεις σχετικά με το αντιμουσουλ-
μανικό μίσος και την ισλαμοφοβία ήταν σχετικά περιορισμένες. Ωστόσο, το 

Runnymede Trust, το 1997, συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση των εν λόγω φαινο-
μένων, ανοίγοντας την πόρτα για περαιτέρω έρευνα για το πώς οι Μουσουλμάνοι, και 
γενικότερα το Ισλάμ, αντιμετωπίζονται και εξετάζονται άδικα στην πολιτική, τα μέσα 
ενημέρωσης και τη μαζική κουλτούρα. Οι ερευνητές εξέτασαν προσεκτικά πώς το αντι-
μουσουλμανικό μίσος και η ισλαμοφοβία συνδέουν αρνητικά τους Μουσουλμάνους και 
το Ισλάμ με έννοιες πολιτικής, οικονομίας, πολιτισμού και ταυτότητας. Αυτό περιελάμ-
βανε τη μελέτη των αμφισβητούμενων σχέσεων μεταξύ Μουσουλμάνων σε κατά κύριο 
λόγο μη μουσουλμανικές χώρες, ιδίως στην Ευρώπη.

Ένας βασικός τομέας μελέτης για το αντιμουσουλμανικό μίσος και την ισλαμοφοβία ήταν 
ο τρόπος με τον οποίο οι ευρωπαϊκές αντιλήψεις περί «Μουσουλμανισμού» που αποδί-
δονται σε όλους τους μουσουλμάνους και το Ισλάμ στον κοινωνικοπολιτικό λόγο, όπως 
οι έννοιες του νόμου της Σαρία και η τήρησή τους από τις γυναίκες, συγκρούονται ή είναι 
μη συμβατές με ιδέες που διέπουν τον «Ευρωπαϊκό πολιτισμό». Αυτές οι αντιλήψεις χρη-
σιμοποιούνται για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον «περιθωριοποίησης» όπου τα μέλη 
των αντίστοιχων χωρών συζητούν σχετικά με το ποιο θεωρούν ότι είναι το κατάλληλο 
επίπεδο «Ισλαμισμού» στις χώρες τους, αντιμετωπίζοντας τον έτσι ως κάτι που πρέπει 
να παρακολουθείται και να ελέγχεται. Η εν λόγω «περιθωριοποίηση» των Μουσουλμά-
νων συχνά σημαίνει ότι δεν τους παρέχεται το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών, δικαιωμάτων και 
σεβασμού με τους «γηγενείς» πολίτες. Στα παραδείγματα αυτού περιλαμβάνονται η νό-
μιμη απαγόρευση της χρήσης μαντίλας σε δημόσιους χώρους και στον χώρο εργασίας ή 
περιορισμούς σε μουσουλμανικούς χώρους λατρείας. Η διαδικασία της «περιθωριοποίη-
σης» των μουσουλμάνων στις ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιείται συχνά ως λυδία λίθος 
για το αν αυτοί, και το Ισλάμ, μπορούν να αφομοιωθούν (αντί να ενσωματωθούν) σε μια 
παραδοσιακή «Ευρωπαϊκή χριστιανική κουλτούρα». Κάτι τέτοιο όχι μόνο περιορίζει τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των Μουσουλμάνων ως μέλη αυτών των χωρών, αλλά 
επίσης ενισχύει μια νοοτροπία ρατσισμού και ξενοφοβίας που δημιουργεί γόνιμο έδαφος 
για την πραγματοποίηση αντιμουσουλμανικών περιστατικών.

Δυστυχώς, το αντιμουσουλμανικό έγκλημα μίσους εξακολουθεί να μην καταγγέλλεται 
σε μεγάλο βαθμό σήμερα. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων όπως η έλλειψη 
ενημέρωσης σχετικά με το πού μπορεί κάποιος να υποβάλει καταγγελία, την έλλειψη 
εμπιστοσύνης για τις αρχές, ακόμη και την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το τι είναι 
το αντιμουσουλμανικό έγκλημα μίσους. Το Tell MAMA προσφέρει μια σημαντική διέξο-
δο για τα θύματα και τους μάρτυρες αντιμουσουλμανικών εγκλημάτων μίσους. Επίσης, 
ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ θυμάτων και αρχών.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γεγονότα υψηλού κύρους, σε συνδυασμό με ευρεία προβολή από τα μέσα ενημέρωσης, 
ενθαρρύνουν τη δημόσια συζήτηση όσον αφορά θέματα όπως η τρομοκρατία, η θρη-
σκευτική έκφραση και η μετανάστευση, που μπορεί να δικαιολογήσουν ρατσιστικές, ξενο-
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φοβικές και ισλαμοφοβικές προκαταλήψεις. Άτομα με προκαταλήψεις ίσως βρουν το 
θάρρος να στοχεύσουν τα άτομα που θεωρούν ότι τους αξίζει να κακοποιηθούν προκει-
μένου να υπερασπιστούν το καθεστώς κυριαρχίας «εντός μιας κοινωνικής ομάδας». Οι 
κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να αναλογιστούν ότι η επιλογή της διατύ-
πωσης στις δηλώσεις τους επηρεάζει τον ευρύτερο δημόσιο λόγο. Είναι επομένως απα-
ραίτητο να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο για την κατανόηση του αντιμουσουλμανικού 
μίσους και της ισλαμοφοβίας, το οποίο θα βοηθήσει τις κοινότητες να αμφισβητήσουν 
διατυπώσεις του είδους και των συνθηκών που δημιουργούν τέτοιες προκαταλήψεις. 
Θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία μέσων για τη λογοδότηση ατόμων μεγάλου κύρους 
και πολιτικών αναφορικά με τη φρασεολογία που χρησιμοποιούν στις δηλώσεις τους, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η αύξηση των αντιμουσουλμανικών εγκλημάτων μίσους μπορεί επίσης να είναι συνέπεια 
αυτών που αποκαλούμε γεγονότα ενεργοποίησης, τα οποία μπορούν να συμβούν σε 
ολόκληρο τον κόσμο, αλλά που οδηγούν σε τοπικά και μετρήσιμα αντιμουσουλμανικά 
περιστατικά. Αυτά τα γεγονότα ενεργοποίησης καταδεικνύουν πώς το μίσος παρακινεί 
περαιτέρω μίσος. Υπήρξαν μια σειρά σημαντικών γεγονότων ενεργοποίησης στην Ευρώ-
πη που οδήγησαν σε αύξηση των εγκλημάτων μίσους κατά των Μουσουλμάνων, ιδίως 
πέρυσι μετά τη δολοφονία του Samuel Paty στη Γαλλία, η οποία προκάλεσε αύξηση των 
αντιμουσουλμανικών εγκλημάτων εναντίον ατόμων και ισλαμικών ιδρυμάτων την εβδο-
μάδα μετά το συμβάν.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Το Tell MAMA οργανώνει προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά με την επιβολή της 
νομοθεσίας στους ακόλουθους τομείς:

•	 Κατανόηση των «γεγονότων ενεργοποίησης» που οδηγούν σε έξαρση των 
περιστατικών μίσους ή εγκλημάτων κατά των Μουσουλμάνων.

•	 Συσχετισμός, σε παγκόσμια κλίμακα, του αντιμουσουλμανικού μίσους ή της 
ισλαμοφοβίας και των ομάδων που εμπλέκονται στην πυροδότηση του μίσους 
κατά των Μουσουλμάνων.

•	 Η φρασεολογία και η ρητορική του αντιμουσουλμανικού μίσους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδεολογικών οδηγών και δεικτών πίσω από το 
φαινόμενο.

•	 Βασικές χρονικές περίοδοι και ημερομηνίες που εγκυμονούν κινδύνους για 
την ασφάλεια των τζαμιών, των ισλαμικών θεσμών και των μουσουλμανικών 
κοινοτήτων. Αυτή η επισκόπηση του κινδύνου μπορεί να διασφαλίσει 
ότι οι αστυνομικές δυνάμεις, οι τοπικές αρχές και οι τοπικές κοινότητες 
μετριάζουν και μειώνουν τον κίνδυνο για τις τοπικές τους κοινότητες και τις 
μουσουλμανικές κοινότητες.

•	 Έμφυλα στοιχεία αντιμουσουλμανικού μίσους ή ισλαμοφοβίας και διατομεακός 
χαρακτήρας άλλων μορφών μίσους.

•	 Συμβολή του εξτρεμισμού και του αντιμουσουλμανικού μίσους και παράγοντες 
άπωσης και έλξης που οδηγούν μερικούς ανθρώπους να στοχοποιούν 
μουσουλμανικές κοινότητες, με συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
Το Tell MAMA χρησιμοποιεί μια σειρά κατηγοριών για αντιμουσουλμανικά και ισλαμοφο-
βικά περιστατικά που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός του διαδικτύου. Στο περιβάλλον 
εκτός διαδικτύου, τα εν λόγω περιστατικά μπορεί να εκδηλώνονται υπό τη μορφή ψυχο-
λογικής κακοποίησης, απειλητικής συμπεριφοράς, βιαιοπραγιών, διακρίσεων, βανδαλι-
στικών πράξεων, αντιμουσουλμανικών εντύπων ενημέρωσης και ρητορικής μίσους. Στο 
διαδικτυακό περιβάλλον, τα εν λόγω περιστατικά μπορεί να εκδηλώνονται υπό τη μορφή 
ψυχολογικής κακοποίησης, απειλητικής συμπεριφοράς και ρητορικής μίσους.

Το 2020 λάβαμε συνολικά 2.200 αναφορές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν ολόκληρο 
το 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονταν υπό το καθεστώς απαγόρευσης της κυκλο-
φορίας με περιορισμένη κίνηση σε εξωτερικούς χώρους, ο αριθμός των περιστατικών 
εκτός διαδικτύου ήταν εντυπωσιακά υψηλός.

Όσον αφορά το διαδικτυακό περιβάλλον, οι πιο σημαντικές κατηγορίες συμβάντων ήταν 
η ψυχολογική κακοποίηση και οι διακρίσεις ακολουθούμενες από επιθέσεις και απειλη-
τικές συμπεριφορές. Αυτά τα περιστατικά έλαβαν χώρα σε διάφορα περιβάλλοντα, κυ-
ρίως σε νοικοκυριά ή ιδιωτικές ιδιοκτησίες, δημόσιους χώρους και χώρους εργασίας. 
Όπως και με προηγούμενες αναφορές που λάβαμε, τα δύο πιο συνηθισμένα περιστατικά 
ήταν η ψυχολογική κακοποίηση εντός του νοικοκυριού ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας και σε 
δημόσιους χώρους, με πολλά από τα περιστατικά εντός ή γύρω από τα νοικοκυριά ή τις 
ιδιωτικές ιδιοκτησίες να μην ήταν μεμονωμένα γεγονότα αλλά απόρροια μακροπρόθε-
σμων διενέξεων, συχνά με γείτονες.

Το Tell MAMA καταγράφει επίσης αντιμουσουλμανικά περιστατικά σε όλη την Ευρώπη. 
Όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρατηρούμε αύξηση των αντιμουσουλμανικών πε-
ποιθήσεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εν μέσω της αύξησης της δημοτικότητας των 
ακροδεξιών παρατάξεων στην κύρια πολιτική σκηνή και την κοινωνική ζωή. Συνεχίζο-
ντας τις προσπάθειές του, το Tell MAMA έχει αρχίσει να επεκτείνεται στην Ευρώπη με 
σκοπό να συμβάλει στον εντοπισμό και την αποτροπή πράξεων αντιμουσουλμανικού 
μίσους και να υποστηρίξει τα θύματα αυτού.

Το Tell MAMA παρακολουθεί στενά τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο προσπαθώντας να 
εντοπίσει περιπτώσεις αντιμουσουλμανικού μίσους και ισλαμοφοβίας. Οι κύριες πλατ-
φόρμες κοινωνικών μέσων στις οποίες εστιάζουμε είναι το Facebook, το Twitter και το 
Instagram, αλλά παρακολουθούμε επίσης λιγότερο δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το 
Telegram και το BitChute, όπου οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές ακροδεξιές απόψεις μπο-
ρούν να ευδοκιμήσουν ευκολότερα. Το περασμένο έτος, ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε 
η αύξηση του αντιμουσουλμανικού μίσους στο διαδίκτυο υπό τη μορφή ισλαμοφοβικών 
θεωριών συνωμοσίας και παραπληροφόρησης σχετικά με την Covid-19. Παρατηρήσα-
με ότι όχι μόνο οι ακροδεξιές ομάδες διαιωνίζουν αυτές τις ιστορίες μίσους, αλλά και 
τα μέσα ενημέρωσης, συχνά υπό τη μορφή σιωπηρού στιγματισμού ατόμων ως εξιλα-
στήρια θύματα, τα οποία στιγματίζουν και «περιθωριοποιούν» τους Μουσουλμάνους ως 

προβληματικούς και ακόμη και επικίνδυνους προς τον υπόλοιπο πληθυσμό. Όπως συμ-
βαίνει συχνά με τη γέφυρα μεταξύ περιστατικών μίσους στο διαδίκτυο και εκτός αυτού, 
αυτές οι διαδικτυακές ιστορίες μίσους συνέβαλαν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
που προκάλεσε περισσότερα αντιμουσουλμανικά εγκλήματα μίσους εκτός διαδικτύου.
 
Η αύξηση των περιστατικών αντιμουσουλμανικού μίσους στο διαδίκτυο κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας καταδεικνύει πώς το μίσος στο διαδίκτυο, και ειδικά το αντιμουσουλ-
μανικό μίσος, εξελίσσεται συνεχώς και ποτέ δεν παραμένει στάσιμο. Απαιτεί επομένως 
από αυτούς που παρακολουθούν τα εν λόγω περιστατικά να προσαρμόζονται εξίσου 
στις καταστάσεις για να είναι σε θέση να αποτρέπουν την εξάπλωσή τους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

•	 11 Ιουνίου 2020: Ο νεοναζί τρομοκράτης Philip Manshaus φυλακίστηκε για 21 
χρόνια, με ελάχιστη διάρκεια ποινής 14 ετών, για τη ρατσιστική δολοφονία της 
17χρονης ετεροθαλούς αδελφής του Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, και για το 
ότι άνοιξε πυρ ενάντια του Ισλαμικού Κέντρου al-Noor στο Baerum, δυτικά του 
Όσλο, της πρωτεύουσας της Νορβηγίας, τον Αύγουστο του 2019. Ο Manshaus 
εμπνεύστηκε από άλλους λευκούς νεοναζί τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένου 
του Anders Breivik και του υπευθύνου για τη δολοφονία 51 μουσουλμάνων στο 
Christchurch της Νέας Ζηλανδίας

•	 4 Ιουλίου 2018: Ρατσιστές επιτέθηκαν σε μια μουσουλμάνα στο Anderlues, κοντά 
στην πρωτεύουσα των Βρυξελλών, έσκισαν το χιτζάμπ της και με ένα αιχμηρό 
αντικείμενο, έσκισαν τα ρούχα της και την τραυμάτισαν και, στη συνέχεια, την 
έσπρωξαν στο έδαφος και την αποκαλούσαν «βρωμιάρα Αράβισσα». Η πλειοψηφία 
αυτών που βιώνουν περιστατικά αντιμουσουλμανικής κακοποίησης και βίας στο 
Βέλγιο είναι γυναίκες Μουσουλμάνες που φοράνε ισλαμικά ενδύματα.

•	 22 Οκτωβρίου 2020: Δύο ρατσίστριες γυναίκες κατηγορήθηκαν αφού επιτέθηκαν 
σε δύο Μουσουλμάνες κοντά στον Πύργο του Άιφελ, στο Παρίσι, τις μαχαίρωσαν, 
προσπάθησαν να σκίσουν τις μαντίλες τους και τους απηύθυναν ρατσιστικές 
εκφράσεις όπως «βρωμιάρες Αράβισσες».

•	 14 Μαρτίου 2021: Εμπρηστές στοχεύουν μια ιδιωτική ισλαμική σχολή, τη Σχολή 
Alsalamskolan στην επαρχία του Orebro, σπάζοντας παράθυρα και ρίχνοντας 
εύφλεκτα υλικά στο εσωτερικό της. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

•	 5 Ιουλίου 2019: Μουσουλμάνοι σε ολόκληρη τη Βουλγαρία ζήτησαν έρευνες 
για εγκλήματα μίσους, αφού λιθοβολήθηκαν τα παράθυρα του γραφείου του 
Μεγάλου Μουφτή στην πρωτεύουσα Σόφια και τρεις ημέρες νωρίτερα, ένα τζαμί 
στην πόλη του Κάρλοβο υπέστη βανδαλισμούς με σβάστικες και άλλα σύμβολα 
μίσους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Ιουδαϊσμός είναι η θρησκεία των Εβραίων. 
Ο εβραϊκός πληθυσμός σε όλο τον κόσμο 
εκτιμάται σε περίπου 14,6
- 17,8 εκατομμύρια. Ο Ιουδαϊσμός είναι μία 
από τις παλαιότερες μονοθεϊστικές θρη-
σκείες και θεωρείται η δέκατη μεγαλύτερη 
θρησκεία στον κόσμο.

Η Τορά είναι το θεμελιώδες κείμενο, το 
οποίο περιλαμβάνει τη φιλοσοφία και τον 
πολιτισμό των Ιουδαίων. Η Τορά είναι μέρος 
του «Τανάκ» που είναι επίσης γνωστό ως 
εβραϊκή Βίβλος και περιέχει άλλα κείμενα, 
πρακτικές, θεολογικές απόψεις και μορφές 
οργάνωσης.

Ο Ιουδαϊσμός γεννήθηκε στη Μέση Ανατολή 
κατά την Εποχή του Χαλκού και επηρέασε 
σημαντικά τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ.
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Με την πάροδο των χρόνων, ο Ιουδαϊσμός έχει υποστεί διαφοροποιήσεις σε 
αρκετούς τομείς με διαφορετικές απόψεις για διάφορα θέματα και τρόπους 
ζωής. Ξεχωρίζουν οι ακόλουθες κύριες ονομασίες: Ορθόδοξοι (Χαρεντί), Σύγ-
χρονοι Ορθόδοξοι, Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι θεωρούν την Τορά ως την κύρια πηγή του εβραϊκού 
νόμου και της ηθικής, όπως την αποκάλυψε ο Θεός στον Μωυσή στο Όρος 
Σινά και έκτοτε μεταφέρεται πιστά από γενιά σε γενιά. Τηρούν το Χαλάκχα 
(θρησκευτικό δίκαιο), το οποίο πρέπει να ερμηνευθεί και να καθοριστεί μόνο 
σύμφωνα με τις παραδοσιακές μεθόδους και σύμφωνα με τη συνέχεια του 
λαμβανόμενου προηγούμενου κατά τη διάρκεια των αιώνων.
 

Μεταξύ των Ορθόδοξων Εβραίων, οι Εβραίοι Χαρεντί τηρούν αυστηρότερα την παρά-
δοση και είναι οι πιο εύκολα αναγνωρίσιμοι λόγω της ξεχωριστής παραδοσιακής τους 
ένδυσης. Οι άνδρες φορούν κοστούμια και οι γυναίκες φορέματα. Επίσης, οι παντρεμέ-
νες γυναίκες καλύπτουν τα μαλλιά τους. Οι άνδρες Χαρεντί φορούν ένα τελετουργικό 
ένδυμα και ένα καπελάκι (κιπά), τείνουν να αφήνουν τα γένια τους να μεγαλώνουν και 
μπορεί να φορούν μαύρο καπέλο και το κιπά κάτω από αυτό.

Οι Σύγχρονοι Ορθόδοξοι Εβραίοι τηρούν λιγότερο αυστηρά την παράδοση και τείνουν 
να ντύνονται με ρούχα της σύγχρονης κοινωνίας. Έχουν ενσωματωθεί περισσότερο στην 
κοσμική κουλτούρα και την κοινωνία και δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως ξεχωριστή 
ομάδα, αν και πολλοί άνδρες χρησιμοποιούν το κιπά ως καπέλο.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ,  ΜΑΣΟΡΤΙ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 
Ο Συντηρητικός Ιουδαϊσμός, ή Μασορτί, αναπτύχθηκε το πρώτο μισό του 20ού αιώνα 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιλαμβάνεται το Χαλάκχα ως δεσμευτικό αλλά υπόκειται 
πάντα σε σημαντικές εξωτερικές επιρροές. Οι Συντηρητικοί πιστεύουν ότι η θρησκεία 
πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και όχι απαραίτητα βά-
σει προηγούμενου από το παρελθόν.

Ο Μεταρρυθμιστικός Ιουδαϊσμός, επίσης γνωστός ως Φιλελεύθερος ή προοδευτικός 
Ιουδαϊσμός, αναπτύχθηκε στη Γερμανία τις δεκαετίες 1930 και 1940. Δίνει έμφαση στην 
εξελισσόμενη φύση της πίστης, την υπεροχή των ηθικών πτυχών σε σχέση με των εθι-
μοτυπικών.

ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ 
Υπάρχουν επίσης πολλοί Εβραίοι που δεν έχουν σχέση με οποιαδήποτε ονομασία του 
Ιουδαϊσμού και που δεν τηρούν κανέναν από τους παραδοσιακούς νόμους, αλλά εξακο-
λουθούν να χαρακτηρίζονται ως Εβραίοι. Οι Κοσμικοί Εβραίοι μπορεί να αναγνωρίζουν 
τις εβραϊκές γιορτές ως πολιτιστικές εκδηλώσεις ή οικογενειακές παραδόσεις, συχνά δεν 
τηρούν το Σαμπάτ, δεν φορούν το κιπά, αλλά μπορεί να σηματοδοτούν γεγονότα κύκλου 
ζωής όπως γεννήσεις, γάμους και θανάτους με κοσμικό τρόπο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΥ 
Εκτός από τις διαφορετικές εβραϊκές ονομασίες, οι οποίες διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό 
όσον αφορά τον βαθμό τήρησης των παραδόσεων, η εβραϊκή ζωή είναι πλούσια και ποι-
κιλόμορφη και υπάρχουν επίσης πολιτισμικές, γεωγραφικές και εθνοτικές διαφορές, η 
πιο συνηθισμένη είναι αυτή μεταξύ των Ασκεναζιτών και Σεφαρδιτών Εβραίων.
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Η Οι Εβραίοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη 

φορά στην Ευρώπη κατά την ελληνιστική 
περίοδο, λίγο πριν από την άνοδο της Ρω-
μαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ωστόσο, η μεγάλη αύξηση του αριθμού 
των Εβραίων στη Νότια Ευρώπη σημειώ-
θηκε μετά την καταστολή της εξέγερσης 
του Μπαρ Κόχμπα (το 132–136 μ.Χ.), όταν 
χιλιάδες κρατούμενοι μεταφέρθηκαν από 
το Ισραήλ στην Ιταλία. Από εκεί, οι Εβραίοι 
ταξίδεψαν σε άλλες χώρες της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας και δημιούργησαν κοινό-
τητες στα Βαλκάνια, την Ισπανία, τη Γαλλία 
και τη Γερμανία.

Η δίωξη των Εβραίων στην Ευρώπη αυ-
ξήθηκε κατά τον Μεσαίωνα στο πλαίσιο 
των Χριστιανικών Σταυροφοριών και ως 
αποτέλεσμα πολλές εβραϊκές κοινότητες 
αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην 
Ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, η απέλα-
ση Εβραίων από την Ισπανία το 1492 είχε 
ως αποτέλεσμα θρησκευτικές διώξεις και 
πογκρόμ. Μεταξύ 40.000 και 100.000 εκ-
διώχθηκαν, γεγονός που προκάλεσε τη με-
τανάστευση πολλών Εβραίων από την Ιβη-
ρική Χερσόνησο προς άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες και την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Από τον 17ο αιώνα, διάφορα γεγονότα 
οδήγησαν σε μια αντίστροφη μετανάστευ-
ση, από την Ανατολική Ευρώπη προς τα 
εμπορικά κέντρα της Δύσης. Η περίοδος 
που ακολούθησε ήταν σταδιακής χειραφέ-
τησης, αλλά και αυξανόμενης αντισημιτι-
κής βίας. Το 1933, ο εβραϊκός πληθυσμός 
της Ευρώπης ανερχόταν σε πάνω από εν-
νιά εκατομμύρια.
 

Το Ολοκαύτωμα, η συστηματική κρατική 
δίωξη και δολοφονία Εβραίων από το να-
ζιστικό καθεστώς και τους συμμάχους και 
συνεργάτες του είχε ως αποτέλεσμα τον 
θάνατο έξι εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο 
παγκόσμιος εβραϊκός πληθυσμός δεν έχει 
ακόμη ανακάμψει πλήρως από το Ολο-
καύτωμα, με τους Εβραίους να αντιπρο-
σωπεύουν μόνο το 0,2% του παγκόσμιου 
πληθυσμού.

Το Ολοκαύτωμα οδήγησε σε μετατόπιση 
του δημογραφικού επίκεντρου των Ευρω-
παίων Εβραίων στη Ρωσία.

Το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης οδήγησε 
στην αναβίωση των εβραϊκών κοινοτήτων 
στην Αυστρία, τη Γερμανία και άλλες χώ-
ρες. Ο σημερινός εβραϊκός πληθυσμός της 
Ευρώπης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 2,4 
εκατομμύρια περίπου (0,3% του ευρωπαϊ-
κού πληθυσμού).

Σήμερα, η καθημερινή ζωή των Εβραίων 
στην Ευρώπη ποικίλλει από τη μια κοινό-
τητα στην άλλη. Κάθε κοινότητα μπορεί να 
έχει τα δικά της κέντρα, σχολεία, κινήματα 
νέων, κοινωνικούς οργανισμούς και άλλα 
ιδρύματα που είναι ζωτικής σημασίας για 
την ύπαρξή της.
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Οι Εβραίοι θρησκευόμενοι άνδρες (άνω των 13 ετών) συνήθως προσεύχονται 
τρεις φορές την ημέρα, το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ. Υπάρχουν ειδικές 
στιγμές στο εβραϊκό ημερολόγιο όπου ασκούνται επιπλέον προσευχές.

Παρόλο που οι συναγωγές είναι ανοιχτές για όλους τους Εβραίους, υφίσταται 
ακόμη ένας πρακτικός διαχωρισμός σύμφωνα με την πολιτιστική παράδοση 
(Ασκενάζι ή Σεφαρδίτες) και τις ονομασίες (Ορθόδοξοι, Συντηρητικοί, Μεταρ-
ρυθμιστές, Φιλελεύθεροι κ.λπ.). Η λέξη «Συναγωγή» ετυμολογικά σημαίνει «Οί-
κος Συνέλευσης».

Ένα άλλο όνομα, που χρησιμοποιείται κυρίως από τους Εβραίους Ασκενάζι 
είναι το Σουλ, που σημαίνει Συναγωγή στη Γίντις (γερμανοεβραϊκή γλώσσα). 
Οι γυναίκες δεν είναι υποχρεωμένες να προσεύχονται στη συναγωγή, αλλά 
πολλές από αυτές προσέρχονται σε αυτή κατά τη διάρκεια του Σαμπάτ ή των 
εβραϊκών εορτών.

 
Στο εσωτερικό της Ορθόδοξης Συναγωγής, υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ 
των καθισμάτων για άνδρες και γυναίκες. Σε ορισμένες συναγωγές, υπάρχει 
ένα ειδικό τμήμα για τις γυναίκες που βρίσκεται σε μπαλκόνι. Στη συναγωγή 
οι γυναίκες καλύπτουν τα μαλλιά τους και οι άνδρες φορούν ένα σάλι (επίσης 
γνωστό ως «Ταλίτ») και φυλακτήρια (επίσης γνωστά ως «τεφιλίν», τα οποία είναι 
μικρά μαύρα δερμάτινα κουτιά που περιέχουν περγαμηνές στις οποίες είναι 
γραμμένα αποσπάσματα από την Τορά) και καλύπτουν τα κεφάλια τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η Συναγωγή χρησιμοποιείται επίσης ως κοινοτικό 
κέντρο και περιλαμβάνει πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως αίθουσα εστίασης, 
κουζίνα κόσερ, θρησκευτικό σχολείο, βιβλιοθήκη, παιδικό σταθμό και μικρότε-
ρο παρεκκλήσι για καθημερινές λειτουργίες.
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Σ ΣΑΜΠΑΤ
Το Σαμπάτ είναι η εβδομαδιαία ημέρα ξεκούρασης και λατρείας. Ξεκινάει από το ηλιο-
βασίλεμα της Παρασκευής και διαρκεί περίπου 25 ώρες μέχρι την εμφάνιση τριών αστε-
ριών στον ουρανό το Σάββατο. Η τήρηση του Σαμπάτ είναι μια από τις πιο σημαντικές 
εντολές στον Ιουδαϊσμό και η κύρια αρχή της είναι η αποφυγή εργατικών δραστηριοτή-
των. Οι θρησκευόμενοι Εβραίοι δεν εργάζονται, γράφουν, ανάβουν φωτιά, χρησιμοποι-
ούν ηλεκτρονικές συσκευές, διαχειρίζονται χρήματα, οδηγούν, μαγειρεύουν και πολλές 
άλλες δραστηριότητες. Οι θρησκευόμενοι Εβραίοι που τηρούν αυστηρά το Σαμπάτ δεν 
κάνουν καμία από τις απαγορευμένες δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω, 
εκτός εάν είναι απαραίτητο λόγω έκτακτης ανάγκης, απειλητικής για τη ζωή.
Κατά τη διάρκεια του Σαμπάτ, περισσότεροι Εβραίοι προσέρχονται στη συναγωγή και 
μερικοί από αυτούς το πράττουν περπατώντας.

ΡΟΣ ΧΑΣΑΝΑ (ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ) 
Η Ρος Χασάνα σηματοδοτεί την αρχή της νέας χρονιάς, σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό, και 
είναι η παραδοσιακή επέτειος της δημιουργίας του κόσμου. Ετυμολογικά, «Ρος» στα 
Εβραϊκά σημαίνει «Κεφαλή», «Χα» σημαίνει «του» και «Σάνα» σημαίνει «έτος».

Καθώς το εβραϊκό ημερολόγιο βασίζεται στον σεληνιακό κύκλο, η Ρος Χασάνα μπορεί 
να πέσει μεταξύ αρχές Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου. Ξεκινά με το ηλιοβασίλεμα 
και διαρκεί δύο ημέρες. Οι ημέρες που προηγούνται της Ρος Χασάνα είναι παραδοσιακά 
αφιερωμένες στη μετάνοια. Πρόσθετοι προσευχητές προσέρχονται στις συναγωγές, οι 
οποίες έχουν περισσότερο κόσμο εκείνη την περίοδο.

ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ (ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΞΙΛΑΣΜΟΥ) 
Η Γιομ Κίπουρ είναι η πιο ιερή ημέρα στο εβραϊκό ημερολόγιο και θεωρείται ως το «Σα-
μπάτ όλων των Σαμπάτ». Σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου που ξεκίνησε με τη Ρος 
Χασάνα και είναι γνωστό στον Ιουδαϊσμό ως η Πιο Ιερή Μέρα. Τα θέματα αυτής της 
ημέρας είναι η εξιλέωση και η μετάνοια και συνοδεύονται, κατά παράδοση, από νηστεία 
25 ωρών. Ετυμολογικά, «Γιομ» στα Εβραϊκά σημαίνει «ημέρα» και η λέξη «Κιπούρ» προέρ-
χεται από το ρήμα «να εξιλεωθώ».

Κατά τη Γιομ Κιπούρ, η επιμνημόσυνη δέηση είναι μοναδική καθώς αποτελείται από πέ-
ντε προσευχές. Πολλοί θρησκευόμενοι Εβραίοι περνούν το μεγαλύτερο μέρος της Γιομ 
Κιπούρ στη συναγωγή. Άλλοι μπορεί να μεταβούν στη συναγωγή και να επιστρέψουν 
στο σπίτι περπατώντας αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας. Για πολλούς 
κοσμικούς Εβραίους, η Γιομ Κιπούρ είναι η μόνη περίοδος του χρόνου κατά την οποία 
προσέρχονται στη συναγωγή.
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ΧΑΝΟΥΚΑ (ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ) 
Το Χανουκά είναι μια αργία οκτώ ημερών, η οποία μπορεί να αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε 
στιγμή από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Εί-
ναι μια γιορτή κατά την οποία τιμάται η νίκη των Μακκαβαίων στην εξέγερσή τους κατά 
της Αυτοκρατορίας των Σελευκιδών, η αναστύλωση του Ιερού Ναού στην Ιερουσαλήμ 
και το άναμμα των κεριών της Μενόρα.

Κατά τη διάρκεια του Χανουκά οι πιστοί ανάβουν τα κεριά ενός κηροπήγιου με εννέα 
διακλαδώσεις, το οποίο ονομάζεται «Μενόρα». Κάθε βράδυ, προστίθεται ένα επιπλέον 
κερί έως ότου όλα τα κεριά ανάβουν μαζί.

Κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής, υπάρχουν φωτισμένες Μενόρα σε ανοιχτούς δημό-
σιους χώρους.

ΠΟΥΡΙΜ 
Το Πουρίμ γιορτάζει την απελευθέρωση του Εβραϊκού λαού από τον ζυγό της Περσικής 
Αυτοκρατορίας τον 4ο αιώνα π. Χ. Οι Εβραίοι γιορτάζουν το Πουρίμ ανταλλάσσοντας 
δώρα φαγητού και ποτού, κάνοντας δωρεές σε φτωχούς, φορώντας παραδοσιακά κο-
στούμια και μάσκες, τρώγοντας ένα εορταστικό γεύμα και συνοδεύεται από δημόσια 
ανάγνωση αποσπασμάτων του Βιβλίου της Έστερ, συνήθως σε συναγωγές. Κατά τη δι-
άρκεια αυτής της γιορτής πολλά άτομα μεταμφιέζονται, ειδικά παιδιά, κυρίως σε εβραϊ-
κά σχολεία και κοινόχρηστους χώρους.

ΠΕΣΑΧ (ΠΕΡΑΣΜΑ) 
Το Πέσαχ είναι μία από τις τρεις γιορτές του Προσκυνήματος. Εορτάζεται τον Μάρτιο ή 
τον Απρίλιο και διαρκεί οκτώ ημέρες. Παρότι στις μέρες μας το Πέσαχ γιορτάζει την Έξο-
δο των Εβραίων από τη δουλεία στην παλιά Αίγυπτο, στο παρελθόν, όταν υπήρχε ακόμη 
ο Ναός, ήταν μια αγροτική και εποχική γιορτή. Το σύμβολο που σχετίζεται περισσότερο 
με το Πέσαχ είναι το Ματσά, ένα άζυμο επίπεδο ψωμί που παρασκευάζεται αποκλειστι-
κά από αλεύρι και νερό που αντικαθιστά τα προϊόντα με ζύμη των οποίων η κατανάλωση 
παραδοσιακά απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του Πέσαχ.

ΑΡΓΙΑ 2021 2022 2023 2024 2025

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

Πουρίμ 25-26. Φεβ 16-17. Μαρ 6-7. Μαρ 23-24. Μαρ 13-14. Μαρ

Πέσαχ
27. Μαρ –  
4. Απρ

15-23. Απρ 5-13. Απρ 22-30. Απρ 12-20. Απρ

Σαβουότ 16-18. Μαΐ 4-6. Ιουν 25-27. Μαΐ 11-13. Ιουν 1-3. Ιουν

Τισά Μπαβ 17-18. Ιουλ 6-7. Αυγ 26-27. Ιουλ 12-13. Αυγ 8-9. Αυγ

Ρος Χασάνα 6-8. Σεπ 25-27. Σεπ 15-17. Σεπ 2-4. Οκτ 22-24. Σεπ

Γιομ Κιπούρ 15-16. Σεπ 4-5. Οκτ 24-25. Σεπ 11-12. Οκτ 1-2. Οκτ

Σκηνοπηγία 20-28. Σεπ 9-17. Οκτ
29 Σεπ – 
7 Οκτ

16-24. Οκτ 6-13. Οκτ

Σιμχάτ Τορά 29. Σεπ 18. Οκτ 8. Οκτ 25. Οκτ 15. Οκτ

Χανουκά
28. Νοε –  
6. Δεκ

18-26. Δεκ 7-15. Δεκ
25. Δεκ –  
2. Ιαν

14-22. Δεκ
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Σ Υπάρχουν πολλές πρακτικές πτυχές ασφάλειας που πρέπει να γνωρίζουν οι υπάλληλοι 

επιβολής του νόμου προκειμένου να προστατεύουν καλύτερα και να βελτιώσουν τη 
συνεργασία με την Ιουδαϊκή κοινότητα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Πρέπει να ορίζεται ένας υπεύθυνος επικοινωνίας με την εκάστοτε τοπική Ιουδαϊκή 
κοινότητα. Σε περίπτωση που ένας τέτοιος σύνδεσμος δεν υπάρχει ακόμη και δεν είστε 
σίγουρος/η ποιο είναι το σωστό άτομο στην κοινότητα, στείλτε ένα email στο SACC by 
EJC (sacc@sacc-ejc.org) και θα ανακατευθυνθείτε στο κατάλληλο άτομο.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

•	 Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι δεν ανταλλάσσουν χειραψία με το αντίθετο φύλο.

•	 Όλοι οι άντρες καλούνται να καλύπτουν τα κεφάλια τους με ένα καπελάκι 
καθώς εισέρχονται στη συναγωγή.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

•	 Στη συναγωγή, στο εβραϊκό σχολείο ή στο σπίτι μιας ορθόδοξης οικογένειας 
μπορούν να καταναλώνονται μόνο τρόφιμα κόσερ.

•	 Όταν κάποιος προσκαλεί έναν Θρησκευόμενο Εβραίο σε συνάντηση, μπορεί 
να του προσφέρει μόνο κόσερ φαγητό.

•	 Σε περίπτωση που ζητήσει φαγητό ένας κρατούμενος ή ένας φυλακισμένος, 
μπορεί να διατίθεται προσυσκευασμένο κόσερ φαγητό.

•	 Η συσκευασία δεν πρέπει να αφαιρείται όταν προσφέρεται το φαγητό.

ΣΑΜΠΑΤ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ

•	 Κατά τη διάρκεια των Σαμπάτ και των εβραϊκών εορτασμών, προσέρχονται 
στις συναγωγές περισσότερα άτομα.

•	  Πολλοί από αυτούς περπατάνε στην περιοχή γύρω από τη συναγωγή και οι 
άνδρες μπορεί να φορούν το κιπά (καπελάκι).
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•	 Πολλοί Εβραίοι, που δεν παρευρίσκονται σε λειτουργίες κατά τη διάρκεια του 
έτους, προσέρχονται στη συναγωγή τις ημέρες σημαντικών θρησκευτικών 
εορτασμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συναγωγές είναι γεμάτες και, πολύ 
συχνά, οι δρόμοι που τις περιβάλλουν έχουν πολύ κίνηση.

•	 Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι αναφέρουν ένα περιστατικό ή κάνουν καταγγελίες 
μόνο μετά το τέλος του Σαμπάτ ή μιας εβραϊκής αργίας. Αυτοί οι περιορισμοί 
αίρονται σε περίπτωση «απειλητικών για τη ζωή» περιστάσεων.

•	 Από την άλλη, οι Ορθόδοξοι Εβραίοι δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα ή 
οποιαδήποτε άλλη συσκευή που προϋποθέτει κάποια μορφή εργασίας κατά 
τη διάρκεια του Σαμπάτ. Για παράδειγμα, δεν ανάβουν φώτα, δεν ανοίγουν 
ηλεκτρικές πόρτες, δεν χρησιμοποιούν τηλέφωνο ή υπολογιστή, δεν οδηγούν 
αυτοκίνητο κ.λπ. Ωστόσο, ενδέχεται να οδηγήσουν το αυτοκίνητο για να 
μεταφερθούν στη Συναγωγή λίγο πριν από το Σαμπάτ ή κάποια Εβραϊκή γιορτή, 
κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης 
γύρω από τη συναγωγή.

•	 Οι Εβραίοι που δεν τηρούν αυστηρά τα τελετουργικά του Σαμπάτ ή των 
Εβραϊκών εορτών είναι πρόθυμοι να αναφέρουν τυχόν περιστατικό σε αυτές 
τις περιπτώσεις, να υπογράψουν κάποιο έγγραφο ή να χρησιμοποιήσουν το 
τηλέφωνό τους κ.λπ.

•	 Στο Σουκότ, πολλοί Εβραίοι μεταφέρουν μεγάλα κουτιά με φύλλα φοίνικα 
από και προς τη συναγωγή. Στις εγκαταστάσεις της συναγωγής υπάρχει μια 
σουκά, μια καλύβα στην οποία οι πιστοί υποτίθεται ότι περνούν λίγο χρόνο 
κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής. Πολλοί Εβραίοι κατασκευάζουν αυτές 
τις κατοικίες στους κήπους ή τους κοινόχρηστους χώρους τους για να 
καταναλώσουν σε αυτές τα γεύματά τους ή ακόμη και να κοιμηθούν κατά τη 
διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

•	 Στο Χανουκά, οι Εβραίοι συνήθως στολίζουν μια μενορά σε κάποιο μπροστινό 
παράθυρο της κατοικίας 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.

•	 Στο 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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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΣΜΟΥ  

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

«Αντισημιτισμός είναι μια συγκεκριμένη αντίληψη για τους Εβραί-
ους, η οποία ενδέχεται να εκφράζεται ως μίσος προς τους Εβραί-
ους. Οι ρητορικές και φυσικές εκδηλώσεις του αντισημιτισμού 
στρέφονται κατά Εβραίων και μη-Εβραίων, όπως ή/και της περι-
ουσίας τους, κατά θεσμών της εβραϊκής κοινότητας και θρησκευ-
τικών εγκαταστάσεων.»
 
Ο ορισμός περιλαμβάνει 11 επεξηγηματικά παραδείγματα, τα οποία παρέχουν καθοδήγη-
ση 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 συνωμοσίας 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.

•	 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 πρό-
κειται για άτομα είτε για περιουσίες –όπως κτίρια, σχολεία, τόποι λατρείας και κοιμη-
τήρια– 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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•	 23 Μαρτίου 2018, Παρίσι, Γαλλία:  
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.»

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

•	 25 Δεκεμβρίου 2020, Ράγιεκ, Σλοβακία:  
Άγνωστοι βάνδαλοι κατέστρεψαν 22 ταφόπλακες σε ένα εβραϊκό νεκροταφείο 
στην πόλη Ράγιεκ, μια εβδομάδα αφού είχαν βρεθεί κατεστραμμένες με 
παρόμοιο τρόπο 60 ταφόπλακες στην πόλη Ναμίστοβο.

•	 3 Ιανουαρίου 2020, Ρόδος, Ελλάδα:  
Μέλη του συνδέσμου φιλάθλων Κακιάς Σκάλας, φανατικοί οπαδοί του 
ποδοσφαιρικού σωματείου Α.Σ Ρόδος, κρέμασαν ένα πανό με την επιγραφή: 
«Juden Raus».

•	 14 Φεβρουαρίου 2020, Τσεχική Δημοκρατία:  
Αρκετά διαδικτυακά βιβλιοπωλεία στην Τσεχική Δημοκρατία διέθεταν 
το αντισημιτικό παιδικό βιβλίο «The Toadstool» του Ernst Hiemer, του 
αρχισυντάκτη του ναζιστικού φυλλαδίου «Der Stürmer» του Τρίτου Ράιχ.

•	 23 Φεβρουαρίου 2020, Κάμπο ντε Κριπτάνα, Ισπανία:   
Κατά τη διάρκειας παρέλασης καρναβαλιού στην Ισπανία, συμμετέχοντες σε 
αυτή ντύθηκαν Ναζί και Εβραίοι κρατούμενοι σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, 
χορεύοντας δίπλα σε ένα άρμα που θύμιζε κρεματόριο.

•	 28 Φεβρουαρίου 2020, Βίλνιους, Λιθουανία:  
Η πρόεδρος της λιθουανικής εβραϊκής κοινότητας προσβάλλεται στο 
κοινοβούλιο από έναν άγνωστο: «Σταματήστε τη βρώμικη Λιθουανία! Είσαι 
Εβραία, δεν έχεις θέση εδώ!»

•	 29 Σεπτεμβρίου 2020, Δανία/Ισλανδία/Νορβηγία/Σουηδία:  
Το νεοναζιστικό Κίνημα Νορδικής Αντίστασης στοχοποίησε Εβραίους σε 
σχεδόν 20 πόλεις της περιοχής με αντισημιτικές εκστρατείες καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε της Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής 
ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο.

•	 29 Μαρτίου 2021, Βουκουρέστι, Ρουμανία:  
Στην αρχή των εορτασμών του Πέσαχ η πολυβραβευμένη σταρ του θεάτρου 
και του κινηματογράφου, η Maia Morgenstern και τα παιδιά της δέχτηκαν 
απειλές θανάτου.
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Καταγεγραμμένα δεδομένα 2009 2010 2011 2012

AT
Αντισημιτικά αδικήματα που διαπράχθηκαν από
ακροδεξιούς εξτρεμιστές

12 27 16 27

BE Περιπτώσεις άρνησης και ρεβιζιονισμού του Ολοκαυτώματος 11 2 2 7

BG Καταδίκες για αντισημιτικά εγκλήματα 1 0 0 0

CY Αντισημιτικά περιστατικά 0 1 0 0

CZ
Ποινικά αδικήματα υποκινούμενα
αντισημιτισμό

48 28 18 9

DE
Πολιτικά υποκινούμενα εγκλήματα με
αντισημιτικό κίνητρο

1,690 1,268 1,239 1,374

DK Εγκλήματα από εξτρεμιστές με στόχο Εβραίους - - 5 15

EE Αντισημιτικά εγκλήματα - - - -

EL Περιστατικά με κίνητρο τον αντισημιτισμό - 5 3 1

ES Αντισημιτικά περιστατικά - - - -

FI Αντισημιτικά εγκλήματα 10 4 6 8

FR Αντισημιτικές ενέργειες και απειλές 815 466 389 614

HR
Εγκληματικές πράξεις υποκινούμενες από τον 
αντισημιτισμό

- - - 1

IE Αντισημιτικά περιστατικά 5 13 3 5

IT Εγκληματικές πράξεις υποκινούμενες από τον αντισημιτισμό - 16 23 28

LT Αντισημιτικά περιστατικά 2 1 0 0

LU Αντισημιτικά περιστατικά - - - -

LV Αντισημιτικά περιστατικά - - - -

NMK Αντισημιτικά περιστατικά 0 0 0 0

MT Αντισημιτικά περιστατικά - - - -

NL
Εγκληματικά περιστατικά λόγω διακρίσεων
και αντισημιτισμού.

209 286 294 859

PL Αντισημιτικά περιστατικά - 30 25 21

RO Περιστατικά που σχετίζονται με αντισημιτική συμπεριφορά 4 7 6 6

RS Αντισημιτικά περιστατικά 9 3 7 1

SE Εγκλήματα με αντισημιτικό κίνητρο 250 161 194 221

SI Αντισημιτικά περιστατικά - - - -

SK
Άτομα που καταδικάστηκαν για εγκλήματα
υποκινούμενα από αντισημιτισμό

2 3 1 4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

37 58 41 41 39 49 30

8 5 8 5 12 10 6

1 1 2 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 2

15 45 47 28 27 15 23

1,275 1,596 1,366 1,468 1,504 1,799 2,032

10 - 13 21 38 26 51

- - 0 0 0 0 2

0 4 1 3 7 10 10

3 24 9 7 - 6 -

11 7 8 10 9 21 -

423 851 808 335 311 541 687

0 0 2 2 0 8 2

2 4 2 - - 1 -

50 68 50 35 32 56 -

0 0 0 0 0 1 5

- 0 0 2 0 0 -

- 1 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - 0

717 358 428 335 284 275 -

25 39 167 101 73 179 128

9 12 13 14 22 13 17

0 4 0 1 2 2 1

193 267 277 182 0 278 -

- 0 0 0 0 0 1

2 1 0 2 1 7 3
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ΒΙΑΙΑ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 2009-2017

Πηγή: Kantor Center για τη Μελέτη του Σύγχρονου Ευρωπαϊκού Εβραϊσμού

Γαλλία Γερμανία Ιταλία Ρωσία ΗΒ

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

Ο αντισημιτισμός είναι το πιο 
έντονο φαινόμενο στη χώρα

Ο αντισημιτισμός αυξήθηκε τα
τελευταία πέντε χρόνια

Η μετανάστευση θεωρείται ως 
επιλογή για όσους δεν αισθάνο-

νται ασφαλείς ως Εβραίοι

Αποφυγή προσέλευσης σε 
εβραϊκές εκδηλώσεις και χώ-

ρους, λόγω ανασφάλειας, εξαι-
τίας της εβραϊκής ταυτότητας

2013Πηγή: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

66%
85%

76%

29%

23%
34%

38%

89%

2018
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Το SASCE είναι ένα πολυεπίπεδο έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, για την αύξηση της ασφάλειας εντός και γύρω από τους χώρους 
λατρείας, καθώς και εντός και μεταξύ χριστιανικών, βουδιστικών, μουσουλμα-
νικών και εβραϊκών κοινοτήτων. Ανάπτυξη και επέκταση των ορθών πρακτι-
κών που συνιστά η Επιτροπή για την προστασία των δημόσιων χώρων, αλλά 
επίσης στηριζόμενοι στη γνώση και την εμπειρία των καλά οργανωμένων κοι-
νοτήτων και ομάδων ασφαλείας.

Οι τέσσερις συνεργαζόμενοι οργανισμοί παρέχουν υλικό στους ηγέτες, τα 
μέλη και τους εργαζομένους της κοινότητας (βασικά εργαλεία για την ασφά-
λεια, ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια, διαχείριση κρίσεων). Ακο-
λούθως, θα δημιουργήσει ένα δίκτυο συντονιστών για τη χρήση του εν λόγω 
υλικού και, στη συνέχεια, τη διάδοσή του μέσω εκπαιδεύσεων, ενημερώσεων 
εντός και γύρω από τις κοινότητες, καθώς και μέσω ευρύτερων εκστρατειών 
επικοινωνίας σε όλη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ 
της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών αρχών, διανοίγοντας επίσημους διαύλους 
επικοινωνίας μεταξύ της ηγεσίας της κοινότητας και των δημόσιων αρχών επιβολής του 
νόμου.

Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η αρχή μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας διαθρησκευτι-
κής συνεργασίας για την ασφάλεια, η οποία θα έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για 
τις κοινότητές μας, στα κράτη μέλη της ΕΕ και εκτός αυτής.
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Η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) είναι μια οικουμενική κοινότη-
τα 114 εκκλησιών της Ευρώπης, αποτελούμενη από Ορθόδοξες, Προτεσταντι-
κές και Αγγλικανικές εκκλησίες. Σκοπός του είναι η προώθηση της συμφιλίω-
σης, του διαλόγου και της κοινής δράσης.

Μαζί ενισχύουμε την κοινή μας μαρτυρία, υπηρετούμε την Ευρώπη και τον κό-
σμο, προωθούμε την ειρήνη και εργαζόμαστε για την ενότητα της Εκκλησίας. 
Το όραμά μας είναι «Μαζί για την Ελπίδα και τη Μαρτυρία».

Ένα δίκτυο Εθνικών Συμβουλίων Εκκλησιών μάς διατηρεί ενήμερους σχετι-
κά με εθνικές και περιφερειακές ανησυχίες και οι Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί 
αναπτύσσουν την εμπειρία μας σε διάφορους τομείς, όπως διακονία, θέματα 
μετανάστευσης και προσφύγων, και γυναίκες και νέοι στις εκκλησίες.

Η CEC έγινε γνωστή ως μια προσπάθεια οικοδόμησης της ειρήνης το 1959, 
χτίζοντας γέφυρες μεταξύ Ανατολής και Δύσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου. Με αυτή την αρχική αποστολή προχωρούμε σήμερα καθώς συνεχί-
ζουμε να εργαζόμαστε για μια ανθρώπινη, κοινωνική και βιώσιμη Ευρώπη σε 
ειρήνη με τον εαυτό της και τους γείτονές της.

EBU 

Η Ευρωπαϊκή Βουδιστική Ένωση (EBU) είναι μια διεθνής ένωση βουδιστικών 
οργανώσεων και εθνικών βουδιστικών ενώσεων στην Ευρώπη, που ιδρύθηκε 
το 1975. Η παρουσία του Βουδισμού σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχει αυ-
ξηθεί σημαντικά τα τελευταία 50 χρόνια, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει έναν 
αριθμό αρκετών εκατομμυρίων βουδιστών, όχι μόνο μέσω της παρουσίας ιθα-
γενών παραδοσιακών βουδιστικών χωρών, αλλά κυρίως λόγω ενός συνεχώς 
αυξανόμενου αριθμού των Ευρωπαίων που έχουν υιοθετήσει τον Βουδισμό 
ως τη φιλοσοφία της ζωής τους, εμπνευσμένοι από το μήνυμα της σοφίας, 
του αλτρουισμού, της ανοιχτής σκέψης, της καλοσύνης και της απεριόριστης 
συμπόνιας προς όλα τα ζωντανά όντα.

Ως όργανο που εκπροσωπεί Βουδιστές στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης καθώς και στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, η EBU συμμε-
τέχει ενεργά στον διάλογο του άρθρου 17 με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις 
άλλες θρησκευτικές ομάδες.
 

FAITH MATTERS 

Η Faith Matters Ireland (FMI) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που αποσκο-

πεί στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προάγοντας και υπερασπίζοντας τον 
πλουραλισμό, τη συνοχή και την ολοκλήρωση και υποστηρίζοντας και συνηγορώντας 
υπέρ εκείνων των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται ή απειλούνται από 
εξτρεμισμό, μίσος ή άλλως.

Η FMI εργάζεται για να ενισχύσει και να υποστηρίξει την κοινωνική συνοχή μέσω προ-
γραμμάτων εκπαίδευσης της τοπικής κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα καταπολεμά τον εξ-
τρεμισμό και τα εγκλήματα μίσους. Η FMI συμμετέχει επίσης ενεργά σε προγράμματα 
ηγεσίας της κοινότητας που βοηθούν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης των αυριανών 
κοινωνικών επιχειρηματιών και των ακτιβιστών της κοινότητας μέσω διαδικτυακών διά 
ζώσης εργαστηρίων.

Η FMI επηρεάζει επίσης την κοινωνική πολιτική σε τοπικό, περιφερειακό και κυβερνητικό 
επίπεδο μέσω των ερευνητικών της εκθέσεων. Η FMI ειδικεύεται επίσης σε διαδικτυακές 
εκστρατείες, στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μί-
σους, στην εργασία για την προστασία έργων και στην ασφάλεια στο διαδίκτυο.

SACC BY EJC 
Το Κέντρο Ασφάλειας και Κρίσεων (SACC by EJC) δημιουργήθηκε από τον Δρ Moshe 
Kantor, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (European Jewish Congress), το 
2012. Η ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη είναι η πρωταρχική αποστολή 
του SACC by EJC.

Μια κατάσταση κρίσης μπορεί να διαταράξει λειτουργίες, να βλάψει τη φήμη και να προ-
καλέσει άλλες απειλές για τις κοινότητες. Όσο πιο προετοιμασμένη είναι μια κοινότητα 
για τη διαχείριση απροσδόκητων καταστάσεων, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να εξαπλω-
θεί μια κρίση στο εσωτερικό της. Το ζήτημα δεν είναι αν θα υπάρξει κάποια κρίση, αλλά 
πότε θα συμβεί αυτή η κρίση. Η εξαιρετικά ικανή ομάδα επαγγελματιών του SACC by 
EJC μπορεί να βοηθήσει τις κοινότητες να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν σε 
αυτά τα ανατρεπτικά γεγονότα και, τελικά, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους. Το 
SACC by EJC διοργανώνει και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια σε 
ολόκληρη την Ευρώπη για τη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας των εβραϊκών κοινο-
τήτων και την ενίσχυση των δεσμών με τις τοπικές και κοινοτικές αρχές.

Το έργο του SACC by EJC επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων θεμάτων όπως: 
διαχείριση κρίσεων, εκπαίδευση, αντισημιτισμός, διεθνής και εγχώρια τρομοκρατία. Το 
SACC by EJC διεξάγει ανεξάρτητες, ποιοτικές έρευνες για τον αποτελεσματικό εξοπλι-
σμό των ηγετών της κοινότητας, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των ευρωπαϊκών 
θεσμών, των αρχών επιβολής του νόμου και των ακαδημαϊκών. Σε συνεργασία με εξω-
τερικούς εταίρους και οργανισμούς, το SACC by EJC έχει κάνει διάφορες δημοσιεύσεις 
και δημιουργήσει έργα πολυμέσων τα οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.
sacc-ejc.org .
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Οι γνώμες που εκφράζονται δεσμεύουν μόνον τον συντάκτη (τους συντάκτες) και δεν θεωρείται ότι 
συνιστούν επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε 

πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής ευθύνεται για ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω 
πληροφοριών.
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