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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ του Προέδρου του ΚΙΣE κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη 
 

Τελετή απονομής του τίτλου του «Δικαίου των Εθνών» 
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα – Μουσείο Ακρόπολης, 7 μ.μ.  

 
 
Κύριοι Βουλευτές, 
Κύριοι Πρέσβεις,  
Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, 
Κύριοι Πρόεδροι των Εβραϊκών Κοινοτήτων και Οργανώσεων,  
Αγαπητοί τιμώμενοι,  
Κυρίες και Κύριοι,  
 
 
Η σημερινή Τελετή υπηρετεί δύο κυρίως σκοπούς: εκείνον της Ιστορικής  
Μνήμης και εκείνον της Αναγνώρισης και της Ευγνωμοσύνης. 
 
Η Μνήμη αναφέρεται στο σύνολο των θυμάτων των φοβερών ναζιστικών 
εγκλημάτων στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και ειδικότερα στα 6 
εκατομμύρια των Εβραίων της Ευρώπης που θανατώθηκαν σαδιστικά και 
μεθοδικά, βάσει προγραμματισμένω σχεδίων, ύστερα από ανείπωτα 
βασανιστήρια, για μόνο το λόγο της θρησκείας τους. Στον μακρύ κατάλογο 
αυτών των θυμάτων, ο Εβραϊσμός της Ελλάδος έχει το θλιβερό προνόμιο να 
είναι μεταξύ των πρώτων της Ευρώπης, αφού χάθηκε το 86% του 
προπολεμικού πληθυσμού του. 
 
Η Ευγνωμοσύνη είναι παντοτινή και αναφέρεται στο ηθικό μας χρέος προς 
τους Συνέλληνες που μας βοήθησαν, που μας έσωσαν αποδίδοντας το 
βαθύτερο δυνατό περιεχόμενο στην έννοια «Άνθρωπος».  
 
Η σημερινή τελετή αποδεικνύει ότι, παρ΄ όλον ότι έχουν περάσει περισσότερα 
από εβδομήντα χρόνια, η ευγνωμοσύνη των Εβραίων που επέζησαν της 
Γερμανικής Κατοχής εξακολουθεί να αναζητά τους σωτήρες για να τους 
αναγνωρίσει και για να τους επιβραβεύσει.  
 
Πριν από λίγες ημέρες η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, και μαζί της όλοι οι 
Έλληνες Εβραίοι, απέδωσαν στη δημόσια ζωή και τη συλλογική μνήμη το 
Μνημείο των «Ελλήνων Δικαίων των Εθνών» ως πραγμάτωση και 
επιστέγασμα της αιώνιας ευγνωμοσύνης προς τους σωτήρες. 
 
Στη χώρα μας έχουμε πολλά παραδείγματα ηρωισμού και ανθρωπιάς. 
Φωτεινές εξαιρέσεις στον κανόνα της εχθρότητας, των εξευτελισμών και της 
προδοσίας που οι Εβραίοι βιώσαμε στη διάρκεια του διωγμού και της 
Γερμανικής Κατοχής.  
 
Χαρακτηριστικά υπενθυμίζω το κείμενο θάρρους και αντίστασης του 
Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, στις 23 Μαρτίου του 1943, τις ταυτότητες με 
πλαστά χριστιανικά ονόματα που εκδίδονταν με τη συνεργασία του Δήμου 
Αθηναίων και της Αστυνομίας, με επικεφαλής τον Άγγελο Έβερτ, τις ηρωϊκές  
ενέργειες του Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσοστόμου και του Δημάρχου Λουκά 
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Καρρέρ, χάρη στις οποίες σώθηκε το σύνολο των Εβραίων της Ζακύνθου, τις 
κινητοποιήσεις των Αντιστασιακών Οργανώσεων. Όλες πράξεις που έδωσαν 
ισχυρό ράπισμα στον αδυσώπητο κατακτητή. 
  
Πέραν όμως απ΄ αυτές, υπήρξαν οι συγκινητικές προσπάθειες που έγιναν με 
πρωτοβουλία ανώνυμων πολιτών στις ελληνικές πόλεις, που αψηφώντας 
τους κινδύνους, ενήργησαν αυθόρμητα με μοναδικό σκοπό τη σωτηρία των 
Εβραίων συμπολιτών τους. 
Μία τέτοια είναι και η περίπτωση που μνημονεύουμε και τιμούμε σήμερα.  
Η ιστορία της διάσωσης της οικογένειας του Μάκη Μάτσα, εκτός από 
συγκίνηση, μάς κάνει να αναλογιζόμαστε τις προεκτάσεις πέρα από την 
προσωπική του ιστορία: Πόσα τέτοια παιδιά θα σώζονταν αν υπήρχαν 
περισσότεροι άνθρωποι σαν τον Γιώργο και την Αθηνά Βλάχου; 
 
 
Αγαπητοί Τιμώμενοι,  
 
Εκ μέρους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, που 
εκπροσωπεί το σύνολο των Εβραίων της Ελλάδος, αισθάνομαι ιδιαίτερη 
συγκίνηση για την αποψινή απονομή των Διπλωμάτων Τιμής και στο 
πρόσωπό σας τιμώ και ευγνωμονώ θερμά τους προγόνους σας που στις 
μαύρες εκείνες ημέρες της Γερμανικής Κατοχής, με κίνδυνο της ζωής τους, 
σώσανε γονείς μας, αδέλφια μας, φίλους μας.  
 
Η ελπίδα ζωής που έδωσαν σε εμάς ο Γιώργος και η Αθηνά Βλάχου, ας 
αποτελέσει μάθημα ζωής για τη νέα γενιά. Για να θωρακιστούν τα παιδιά μας, 
στη σημερινή εποχή της κρίσης των αξιών, της αναβίωσης του Ναζισμού, της 
εξάπλωσης του αντισημιτισμού και των επικίνδυνων φαινομένων που 
απειλούν το μέλλον τους. 
 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ 
 


