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Aριθ. Πρωτ.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
«Θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία», με τους στίχους αυτούς του
Ανδρέα Κάλβου, πορεύτηκαν οι Έλληνες για να κτίσουν τη σύγχρονη Ελλάδα.
Μια Ελλάδα που συνδέει τις ρίζες και την παράδοση με τη φιλοσοφία, τα
γράμματα και τις τέχνες. Μια Ελλάδα που αγωνίστηκε και κατάφερε να μείνει
όρθια, απέναντι στους εχθρούς της και να υπερασπιστεί τις αξίες της Εθνικής
Ανεξαρτησίας, της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας.
Οι Έλληνες Εβραίοι, αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνικού λαού,
συμμετείχαμε ενεργά στη διαμόρφωση του σύγχρονου Ελληνικού
κράτους.
Πολεμήσαμε μαζί για την προάσπιση της ελευθερίας μας στον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο, δοκιμαστήκαμε μαζί στους Βαλκανικούς πολέμους,
αντισταθήκαμε μαζί στον φασισμό και στον ναζισμό στον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο για να προασπίσουμε τις κοινές μας αξίες και να σταματήσουμε την
βαρβαρότητα.
Συμμετείχαμε στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας, στην ποίηση, στη
λογοτεχνία, στην ιστορική έρευνα, στο θέατρο και τη ζωγραφική.
Συμβάλλαμε στην οικονομική και επιστημονική εξέλιξη της χώρας μας. Στο
εμπόριο και στη βιομηχανία, στην αρχιτεκτονική, στην εκπαίδευση, στη νομική
και στην ιατρική.
Είμασταν μαζί στους χώρους εργασίας, στα λιμάνια και στα καπνεργοστάσια
και πρωτοστατήσαμε στη διεκδίκηση του σεβασμού των ίσων δικαιωμάτων
για όλους.
Είμασταν μαζί στους κοινωνικούς αγώνες κατά του ρατσισμού και του
αντισημιτισμού.
Πληγήκαμε ανεπανόρθωτα από τον εκτοπισμό και την εξόντωση 67.000
ομοθρήσκων μας, Ελλήνων Εβραίων, στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης
και θρηνούμε και θυμόμαστε...

Κατορθώσαμε όμως και ανασυγκροτηθήκαμε από τις στάχτες των αδελφών
μας... Κτίζουμε μαζί τα γερά θεμέλια της σύγχρονης Ελλάδας που οι πολίτες
της μπορούν να ζουν αρμονικά, με βάση τις αρχές του Ελληνικού
Συντάγματος, που θωρακίζει την ισονομία όλων των πολιτών ανεξαρτήτως
χρώματος, φυλής ή θρησκείας, και προσπαθούμε μαζί να θωρακίσουμε τις
αξίες του ανθρωπισμού απέναντι στους νοσταλγούς του σκοταδισμού.
Γιορτάζουμε σήμερα όλοι μαζί τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση που φώτισε τις καρδιές των Ελλήνων και οδήγησε στην
απελευθέρωση και στην ίδρυση του σύγχρονου Ελληνικού κράτους.
Διακόσια χρόνια αγώνων για την Ελευθερία, 200 χρόνια πολιτισμού, 200
χρόνια προάσπισης υψηλών αξιών και

ιδανικών για όλη

την
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