
ΟΜΙΛΙΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  – ΣΠΙΘΑΡΙ

Ευσεβές ιερατείο,  κύριε  Δήμαρχε,  κύριοι  εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

κύριες και κύριοι, φίλες και φίλοι ,

Για μια ακόμη χρονιά , είμαστε παρόντες στο μνημόσυνο για τους 152 συγχωριανούς 

μας που τόσο άδικα, τόσο απάνθρωπα αλλά και για κάποιους τόσο πρόωρα κόπηκε το 

νήμα της ζωής τους. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ την Αδελφότητα και να συνεργάζομαι 

με  το Σύλλογο Νέων Μαρτυρικής Μουσιωτίτσας σε μια ακόμα μέρα μνήμης για το 

χωριό μας όπου η Ιστορία πριν 73 χρόνια, έγραψε με τα  πιο μελανά γράμματα μια 

ανείπωτη τραγωδία.  Εγκλήματα κατά άμαχων ανθρώπων που η μνήμη τους ψάχνει 

έως τώρα τη δικαιοσύνη.

 Από την πρώτη κι όλας στιγμή, είχαμε και έχουμε την ηθική υποχρέωση να μην 

ξεχνάμε και να κρατούμε άσβεστη τη φλόγα της μνήμης τους. Η ηθική  δικαίωση των 

θυμάτων,  είναι υπόθεση όλων μας και πρέπει να ξέρετε ότι  με τη σιωπή δεν κερδίσαμε 

ποτέ κανένα  αγώνα.  Εξάλλου,  όπως  είχε  και  ο  κεντρικός  ομιλητης  του  2014,   ο 

Αριστομένης Συγγελάκης, “δεν  θα ησυχάσουμε , αν δεν δικαιωθούμε”.

 Σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια εδώ και 8 χρόνια,  δεν είχαμε  κάποιο χορηγό. Η 

μόνη μας στήριξη ήταν και είναι, η δική σας εμπιστοσύνη. Η τεράστια βοήθειά σας , 

όχι κατά ανάγκη οικονομική, αλλά κυρίως η  ηθική συμπαράστασή σας,  μας συγκινεί 

και την ίδια ώρα μας δίνει την ώθηση να συνεχίζουμε ακόμα πιο πολύ, επειδή θέλουμε 

να κάνουμε το χωριό μας , πιο αισιόδοξο, πιο φιλικό και πιο ανθρώπινο όπως είχε πει ο 
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Γιώργος Γάκιος.

Ασχολούμαστε με τα κοινά, από χρέος απέναντι σε εκείνους που μας ενέπνευσαν να 

ασχοληθούμε,  αλλά  κυρίως,  από  χρέος  απέναντι  στους  152   που  χάθηκαν  στις  25 

Ιουλίου  1943  ως  ένα  φρικτό  έγκλημα  χωρίς  τιμωρία,  απόρροια  του  φασισμού. 

Φασισμός, που μας απειλεί   ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και για 

να τον νικήσουμε, χρειάζεται να είμαστε όλοι ενωμένοι.

Σε πολύ δύσκολους οικονομικά καιρούς , αυτό που έχουμε είναι η αλληλεγγύη , η 

δυνατότητα να είμαστε δίπλα στον συνανθρώπό μας και ειδικά σε εκείνον που το έχει 

μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτό το κατακτήσαμε, χάρη στη δική σας βοήθεια. Άλλωστε 

όπως είχε πει και ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, “όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος βγαίνει πιο  

φωτεινός”.

Είναι όμως φωτεινό και  το παράδειγμα που ακολουθούν τα μέλη του συλλόγου Νέων 

όταν απέναντι σε όλες τις δυσκολίες,  συνεργάζονται με πείσμα και αυτάπαρνηση και 

προσπαθούν για το καλύτερο. 

Ο  εθελοντισμός,  είναι  η  αξία  που  θέλουμε  να  κληρονομήσουμε  από   τους 

παλιότερους και να δώσουμε σε αυτούς που έρχονται.  

Το μέλλον μας είναι η νεολαία του χωριού και σε αυτούς στηριζόμαστε στα επόμενα 

χρόνια για να συνεχίσουν. Μην περιμένεις να γίνει ένα θαύμα,   κάνε εσύ το δικό σου 

θαύμα, είχε πει ο Αναστάσιος Δήμος.

 Τα  τελευταία  χρόνια,  κάναμε  πολλές  εκδηλώσεις  χάρη  στη  δική  σας  συμμετοχή  :  
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θεατρικά  δρώμενα,  Δεντροφύτευση,  καθαρισμούς,  εθελοντική  αιμοδοσία,  προσφορά 

τροφίμων.  Η   αλήθεια  είναι  ότι    μπορούμε  περισσότερα  χάρη  στη  δική  σας 

υποστήριξη, διότι  ο ίδιος ο σύλλογος πρέπει να πάει στα μέλη και να τα κινητοποιήσει 

για να γίνουμε όλοι μαζί πιο ενεργοί και να είστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα μας 

δικαιώσει. 

 Κλείνοντας, θα μείνω στη φράση του Αισώπου από την αρχαιότητα,  

“Ενωμένοι θα επιζήσουμε,

χωρισμένοι θα χαθούμε”.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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