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Το πρόγραμμα HANNAH είναι ένα 

διετές έργο, στο οποίο συνεργάζονται  

έξι φορείς από τη Γερμανία, την 

Πολωνία, την Ελλάδα και τη Σερβία 

συνεργάζονται: Jugend- & Kulturprojekt 

e.V.- JKPeV - Συντονιστής του έργου 

(Δρέσδη, Γερμανία), Εβραϊκό Μουσείο 

Γαλικίας (Κρακοβία, Πολωνία), Εβραϊκό 

Μουσείο Ελλάδας (Αθήνα, Ελλάδα), 

Terraforming (Νόβι Σαντ, Σερβία), 

Centropa (Αμβούργο, Γερμανία) και 

ReadLab (Αθήνα, Ελλάδα).  
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Την τελευταία δεκαετία στις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες έχει παρατηρηθεί άνοδος του 

αντισημιτισμού. Το πρόγραμμα HANNAH 

επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του 

αντισημιτισμού προωθώντας τη 

γνωριμία με την εβραϊκή ιστορία και την 

ενίσχυση της μνήμης της Σοά στη 

Γερμανία, την Ελλάδα, τη Σερβία και την 

Πολωνία. Το έργο περιλαμβάνει διάφορα 

επιμορφωτικά προγράμματα για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων, δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης και συστάσεις 

χάραξης πολιτικής σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

 

 

 

   

Το πρόγραμμα HANNAH θα βελτιώσει τη 
γνώση, θα τονώσει νέες μορφές μνήμης, 
θα ευαισθητοποιήσει σχετικά με τον 
αντισημιτισμό, θα αναπτύξει 
καινοτόμες μεθόδους για την 
καταπολέμηση του μίσους και των 
διακρίσεων εναντίον των Εβραίων και 
θα ενισχύσει την χάραξη πολιτικών σε 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης 
ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης. 
 

 

     

Πού μπορείτε να μας βρείτε; 

Επισκεφτείτε το νέο μας 

διαδικτυακό τόπο 

https://hannah-project.eu 

για να μάθετε περισσότερα για το 

πρόγραμμα και να ενημερώνεστε για 

τις τρέχουσες δραστηριότητές μας, 

επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο 

Facebook  

https://www.facebook.com/Han

nah-Challenging-De- bunking-

Antisemitic-Myths 
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● Θα ενημερωθείτε για: 

● Τη 2η συνάντηση των εταίρων στην Κρακοβία και την προβολή του ντοκιμαντέρ για την 

εβραϊκή παρουσία στην Κρακοβία 

● Τα πρώτα δια ζώσης επιμορφωτικά σεμινάρια στην Αθήνα της Ελλάδας και στην 

Κρακοβία της Πολωνίας 

● Τη βιντεοσκόπηση του επεισοδίου ντοκιμαντέρ για το Αμβούργο 
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2η Συνάντηση εταίρων στην Κρακοβία  

Η Jugend- & Kulturprojekt e.V. από τη Δρέσδη 

(Γερμανία), το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και 

η  ReadLab από την Αθήνα (Ελλάδα), το 

Εβραϊκό Μουσείο Γαλικίας από την 

Κρακοβία (Πολωνία), η Centropa από το 

Αμβούργο (Γερμανία) και η Terraforming από 

το Νόβι Σάντ (Σερβία) συναντήθηκαν για 

πρώτη φορά δια ζώσης στην δεύτερη 

συνάντηση των εταίρων του προγράμματος 

«Αποδομώντας τους Αντισημιτικούς Μύθους 

στην Ευρώπη» από τις 28 έως τις 30 

Σεπτεμβρίου στην Κρακοβία που οργάνωσε 

και φιλοξένησε το Εβραϊκό Μουσείο της 

Γαλικίας. Η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για 

τους εταίρους να συζητήσουν την πρόοδο 

του έργου, τη συνεργασία μεταξύ τους και τα 

αποτελέσματα της δουλειάς τους. Επιπλέον, 

οι εταίροι εμβάθυναν στην εβραϊκή ιστορία 

της Κρακοβίας και κατανόησαν την ύπαρξη 

διαφόρων μορφών αντισημιτισμού μέσα 

από τις ξεναγήσεις στο Εβραϊκό Μουσείο της 

Γαλικίας και στην εβραϊκή συνοικία της 

Κρακοβίας. Τέλος, διενέργησαν ανοιχτές 

συζητήσεις επί αυτών των θεμάτων. 

## 



Κατά τη διάρκεια αυτών των σεμιναρίων, 
συνολικά 400 συμμετέχοντες από τέσσερις 
χώρες θα εξερευνήσουν την εβραϊκή ιστορία 
των χωρών τους και θα εργαστούν σε ομάδες 
για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικές 
μεθόδους για την αμφισβήτηση και την 
κατάρριψη των αντισημιτικών μύθων. 
Εμπειρογνώμονες από τους 
συνεργαζόμενους οργανισμούς θα δώσουν 
διαλέξεις για τις εβραϊκές κοινότητες στη 
χώρα τους, παρέχοντας έτσι στους 
συμμετέχοντες μια μοναδική εικόνα της 
ευρωπαϊκής εβραϊκής ιστορίας. Η 
εκπαίδευση του προγράμματος HANNAH 
εστιάζει στην ιστορία πέντε ευρωπαϊκών 
εβραϊκών κοινοτήτων (Δρέσδη, Αμβούργο, 
Νόβι Σαντ, Κρακοβία και Αθήνα), για τον 
αντισημιτισμό τόσο στο παρελθόν όσο και 
στο παρόν, και στα τοπικά πλαίσια της Σοά. 
 
Τα πρώτα επιμορφωτικά σεμινάρια 
Τα πρώτα δια ζώσης επιμορφωτικά σεμινάρια 

πραγματοποιήθηκαν στο Ιονικό Κέντρο στις 21-

22 Οκτωβρίου και 4 και 5 Νοεμβρίου υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Στα σεμινάρια έγινε μια 

σύντομη επισκόπηση της εβραϊκής παρουσίας 

στην Πολωνία, τη Σερβία και τη Γερμανία και 

ακολούθησε το εργαστήριο «Η χρήση των 

προφορικών μαρτυριών στη διδασκαλία για 

τον αντισημιτισμό και το ολοκαύτωμα στην  

Η Δρ. Αλεξάνδρα Πατρικίου, παρουσίασε 

πτυχές του αντισημιτισμού στη Γερμανία, 

την Πολωνία, τη Σερβία και την Ελλάδα και 

διηύθυνε το εργαστήριο «Αντισημιτισμός: 

Μαθήματα για το παρόν». Η Δρ. Μαρία 

Βασιλικού μίλησε για τους Εβραίους στη 

κατεχόμενη από τους ναζί Ευρώπη και 

ανέφερε πληροφορίες για σημαντικά 

ιστορικά γεγονότα που 

πραγματοποιήθηκαν στην Πολωνία, τη 

Σερβία και τη Γερμανία που οδήγησαν 

στις διώξεις και τη στέρηση των 

δικαιωμάτων των Εβραίων. Το σεμινάριο 

έκλεισε με το εργαστήριο 

«Απομυθοποίηση του αντισημιτισμού 

μέσα από την Τέχνη». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 more semi nars are planned: HANNAH multi-day face -to-fa ce se minars - 4 in ea ch country - will enhance knowle dge on l ocal Jewish hi story and the Shoah, a nd increase awarene ss for antise mitism, develop i nnovative tools against antisemitism, and contribute to combating it throug h ca pacity-building, awareness raising and poli cymaking.

Τέσσερα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε κάθε 

χώρα έχουν προγραμματιστεί με στόχο 

την ενίσχυση της γνώσης για την τοπική 

εβραϊκή ιστορία και τη Σοά, καθώς και την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον 

αντισημιτισμό, την ανάπτυξη καινοτόμων 

εργαλείων κατά του αντισημιτισμού και 

τη συμβολή στην καταπολέμησή του 

μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων, της 

ευαισθητοποίησης και της χάραξης 

πολιτικής. Για να ενημερωθείτε για τα 

προσεχή σεμινάρια, κάντε κλικ εδώ. 

Ευρώπη», που διεξήγαγε η Δρ. Ελένη 

Κούκη. 
 

Η δεύτερη μέρα του σεμιναρίου 

επικεντρώθηκε στην κατανόηση του 

σύγχρονου αντισημιτισμού στην Ευρώπη. 

https://hannah-project.eu/category/upcoming-events/


Το Εβραϊκό Μουσείο της Γαλικίας πραγματοποίησε το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 

εγκαταστάσεις του στις 21-22 Νοεμβρίου 2021, το οποίο διοργάνωσαν οι εκπαιδευτικοί και 

ιστορικοί Anna Wencel, Ewa Arendarczyk και Bartosz Duszynski από το Τμήμα Εκπαίδευσης 

του Εβραϊκού Μουσείου της Γαλικίας. Προσκεκλημένοι ομιλητές από τη Γερμανία, την 

Ελλάδα και τη Σερβία συμμετείχαν και έκαναν σύντομες παρουσιάσεις για την εβραϊκή ζωή 

στις χώρες τους. 
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her progress of HANNAH project partners’ work 

 The antisemitic  
 

Κινηματογραφώντας το επεισόδιο του ντοκιμαντέρ για το Αμβούργο, 
7-9 Νοεμβρίου 2021 

 

Από τις 7 ως τις 9 Νοεμβρίου 2021, η Jugend- & Kulturprojekt eV, με τη μεγάλη 

υποστήριξη της Centropa, γύρισαν ένα από τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ 

HANNAH για την εβραϊκή ζωή στο Αμβούργο. Χάρη στην ενδελεχή έρευνα της 

Centropa, επισκέφθηκαν τοποθεσίες, όπως το Memorial Denk, τη Mal Hannoverscher 

Bahnhof -μια   έκθεση για την εβραϊκή μετανάστευση τα έτη 1880-1914, την πλατεία 

των εκτοπίσεων, καθώς και τη θέση της πρώην συναγωγής Bornplatz, το Joseph-

Carlebach-Bildungshaus (το παλαιότερο εβραϊκό σχολείο στο Αμβούργο), το μνημειακό 

τόπο Stadthaus και το εβραϊκό νεκροταφείο στην Altona. Προκειμένου να καταγραφεί 

η τοπική εβραϊκή ζωή στο παρελθόν και το παρόν, η ομάδα της Centropa είχε 

οργανώσει συναντήσεις με τον Stefan Hensel, τον Επίτροπο του Αμβούργου για την 

Εβραϊκή Ζωή και την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού, τον Ραβίνο Shlomo Bistritzky, 

τον Ian Shulman και την Carmen Bisotti, οι οποίοι παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες 

για την ιστορία σημαντικών τοποθεσιών που αφορούν την εβραϊκή ιστορία στο 

Αμβούργο ανά τους αιώνες. Η Lucy Debus από την πρωτοβουλία «Dessauer Ufer» και 

ο διευθυντής του Ballinstadt Auswanderermuseum, Volker Reimers, μίλησαν για την 

μετανάστευση Εβραίων. Η ομάδα επισκέφτηκε, επίσης, το «Grindel leuchtet», μια 

πρωτοβουλία για την μνημόνευση των πογκρόμ του Νοεμβρίου του 1938. 



Μάθετε περισσότερα για την Κοινοπραξία 
του προγράμματος 

Η JUGEND- & KULTUPROJEKT E.V. (JKPeV), που 

ιδρύθηκε το 2004 στη Δρέσδη της Γερμανίας, 

συντονίζει το πρόγραμμα HANNAH. Είναι 

αφιερωμένη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την 

τέχνη. Ο κύριος στόχος της οργάνωσης είναι να 

προωθήσει την ποικιλομορφία, την ισότητα και την 

ένταξη και να προωθήσει την αστική συμμετοχή και 

την κοινωνική καινοτομία. Για την επίτευξη του 

στόχου, σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά και 

κοινωνικο-πολιτιστικά προγράμματα που 

ενθαρρύνουν τη διατομεακή και διεπιστημονική 

συνεργασία σε όλη την Ευρώπη.  
                                                                        

                                                      https://www.jkpev.de/en  

Το GALICIA JEWISH MUSEUM υπάρχει για να τιμά την 

μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και να 

αναδεικνύει τον εβραϊκό πολιτισμό της Πολωνικής 

Γαλικίας, παρουσιάζοντας την εβραϊκή ιστορία από μια 

νέα προοπτική και παρέχει ένα καινοτόμο και μοναδικό 

ίδρυμα που βρίσκεται στο Kazimierz, την πρώην 

εβραϊκή συνοικία της Κρακοβίας. Οι στόχοι του 

μουσείου είναι να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα και 

τις παρανοήσεις που συνδέονται συνήθως με το 

εβραϊκό παρελθόν στην Πολωνία και να εκπαιδεύσουν 

τόσο τους Πολωνούς όσο και τους Εβραίους για τη δική 

τους ιστορία, ενώ τους ενθαρρύνει να σκεφτούν το 

μέλλον.  
                                  http://galiciajewishmuseu.org/en 
 

Το ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ιδρύθηκε το 1977, 

με σκοπό τη συλλογή, τη μελέτη, τη διατήρηση και την 

έκθεση αντικειμένων που αντικατοπτρίζουν τη ζωή, 

τα έθιμα, την ιστορία και τις παραδόσεις των Ελλήνων 

Εβραίων. Το Μουσείο διαθέτει μια συλλογή από 

περισσότερα από 10.000 σπάνια αντικείμενα, μια 

πλούσια βιβλιοθήκη και ένα φωτογραφικό αρχείο και 

έχει συμβάλει σημαντικά στη μελέτη και τη διατήρηση 

της εβραϊκής παράδοσης στην Ελλάδα. Από το 2000, 

σε στενή συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο 

Παιδείας και τη Γραμματεία Θρησκευμάτων, το ΕΜΕ 

πρωτοστάτησε και ανέπτυξε αποτελεσματικά 

προγράμματα για την Εκπαίδευση του 

Ολοκαυτώματος, διοργάνωσε σεμινάρια 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και συνέβαλε στη 

δημιουργία νέου περιεχομένου για σχολικά βιβλία. 

 

Ιδρύθηκε το 2000 ως μη κερδοσκοπικό ιστορικό 

ινστιτούτο στη Βιέννη και τη Βουδαπέστη, η 

CENTROPA πήρε συνέντευξη από 1.200 ηλικιωμένους 

Εβραίους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 

ζητώντας τους να μοιραστούν μαζί μας τις ιστορίες 

της ζωής τους και τις οικογενειακές φωτογραφίες 

τους. Μέσα από μια ψηφιακή βάση δεδομένων, καθώς 

και μέσα από μικρές ταινίες πολυμέσων και 

περιοδεύουσες εκθέσεις, οι Ευρωπαίοι συνδέονται με 

την ευρωπαϊκή-εβραϊκή ιστορία του 20ού αιώνα – 

αλλά και μεταξύ τους μέσω μαθητικών διαγωνισμών 

και επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς. 

Από το 2016, η Centropa έχει επίσης γραφείο στο 

Αμβούργο της Γερμανίας. 

 

                                         https://www.centropa.org/en 
 

Η ReadLab είναι ένας οργανισμός έρευνας και 
ανάπτυξης, που αποσκοπεί στην προαγωγή θετικού 
κοινωνικού αντικτύπου και βιωσιμότητας μέσω 
καινοτόμων δράσεων και συνεργειών. Διαθέτει μια 
διεπιστημονική ομάδα ερευνητών στους τομείς της 
μηχανικής, της τεχνολογίας επικοινωνιών, της 
εκπαίδευσης και κοινωνικών και πολιτικών 
επιστημών με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση 
και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 
προγραμμάτων.                   
                                                        https://read-lab.eu  

Η TERRAFORMING είναι μια ανεξάρτητη μη 

κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση από το 

Novi Sad της Σερβίας, που έχει αφοσιωθεί στην 

προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης σχετικά με το 

Ολοκαύτωμα, τον αντισημιτισμό, τον αντι-αθιγγανισμό 

και άλλες μορφές ξενοφοβίας μέσω προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και δημόσιας παρέμβασης. 

                                                      

                                                    https://terraforming.org 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του 
Ενημερωτικού Δελτίου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που 
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτό. 

 
                                https://www.jewishmuseum.gr/en 
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