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Ομιλία Προέδρου Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, κ. Μίνου Μωυσή 

Εξοχότατε Κε. Πρόεδρε της Δημοκρατίας,  

Κύριοι Κύριοι Υπουργοί, εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και 

Βουλευτές, εκπρόσωποι των Κομμάτων, των Ενόπλων Δυνάμεων, των 

Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Εβραικων 

Οργανισμών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 

Εξοχότατοι κ.κ. Πρέσβεις 

Σεβαστοί μας Όμηροι από τα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης 

Αγαπητοί μας Δίκαιοι των Εθνών και συγγενείς τους,  

Κυρίες και Κύριοι,  

 

Η Αθήνα, η Ελλάδα, συναντιέται σήμερα με την Ιστορία της. Όχι αυτή των 
επιφανών και ενδόξων Ελλήνων. Συναντιέται με την ιστορία απλών 
ανθρώπων, ανθρώπων με Α κεφαλαίο, αυτών που συνήθως η Ιστορία 
προσπερνά. 

Εμείς όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πολλοί 
από εμάς εδώ σήμερα, παιδιά τότε στον Πόλεμο αλλά και παιδιά και εγγόνια 
αυτών των παιδιών, τους οφείλουμε την ίδια την ύπαρξή μας.  

328 Έλληνες, ανάμεσά τους επώνυμοι κληρικοί, τοπικοί ηγέτες και στελέχη 
της Δημόσιας Διοίκησης, οι περισσότεροι όμως απλοί καθημερινοί Έλληνες, 
συμμετείχαν σε ένα εγερτήριο συνείδησης και ανθρωπισμού, αντιστάθηκαν 
στην ορμή του μίσους που σκέπαζε ολόκληρη την Ευρώπη, αγνόησαν 
απειλές για τη ζωή τους, νίκησαν το φόβο. Σήκωσαν στις πλάτες τους 
πανανθρώπινες αξίες και αρχές όταν ο Ναζισμός και οι οπαδοί του 
εγκληματούσαν βιομηχανικά κατά των Εβραίων και η συντριπτική πλειοψηφία 
παντού έστρεφε με αδιαφορία το πρόσωπό της σε όσους χρειάζονταν 
βοήθεια. 

328 Έλληνες μαζί με άλλους λιγοστούς Ευρωπαίους είναι οι Δίκαιοι των 
Εθνών. 25.685 Άνθρωποι. Μόλις 6 άνθρωποι ανά 100.000 στην Ευρώπη του 
Πολέμου. Σε μια Ευρώπη, που θρήνησε εκατομμύρια θύματα μεταξύ αυτών 
6.000.000 Εβραίους και ανάμεσά τους 67.151 Έλληνες Εβραίους.  

Εδώ στην οδό Μελιδόνη, στο κέντρο της Εβραϊκής γειτονιάς της Αθήνας, τον 
Μάρτη του ’44, Εβραίοι που δεν είχαν την τύχη να προστατευτούν από 
τέτοιους Ανθρώπους, συλλαμβάνονταν και φορτώνονταν στα φορτηγά για το 
Χαϊδάρι και από εκεί στα τρένα για τα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης. Σ’ αυτό 
ακριβώς το σημείο η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών φιλοξενεί από σήμερα το 



Μνημείο των Ελλήνων Δικαίων, ως ελάχιστη ένδειξη της ευγνωμοσύνης του 
συνόλου των Ελλήνων Εβραίων.  

Παρακαταθήκη στην πόλη της Αθήνας για να τους θυμάται και να τους τιμά 
για πάντα. Γιατί απλά ήταν ΆΝΘΡΩΠΟΙ.  


