
Ακολουθεί ο χαιρετισμός του κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλου, τον οποίο είχε την καλοσύνη να
μας παραχωρήσει.

«Αγαπητοί, Κυρίες/οι
Ευχαριστώ τους πάντες, για την άκρως τιμητική για μένα πρόσκληση, να είμαι σήμερα μαζί

σας. Δυστυχώς, προγραμματισμένες υποχρεώσεις, δεν μου επέτρεψαν, να ανταποκριθώ, στην
πρόσκλησή σας και λυπάμαι ειλικρινά γι’ αυτό.

Επιτρέψτε μου όμως, να απευθυνθώ προς όλους σας, ως συμβολή μνήμης στους
νεομάρτυρες νεκρούς της ναζιστικής σφαγής, με τις σκέψεις που ακολουθούν.

Στο Δίστομο, στην Κάντανο, στα Καλάβρυτα, στα Βρέσθενα, στο Μάλεμε, στην Κορμίτσα,
του Δήμου Αμφίπολης Σερρών, στο Κεράσοβο του Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων, όπως και τα
χωριά του Ανατολικού Κιλκίς, Κλειστό, Αμπελόφυτο και Κυδωνιά, ο Ελληνισμός, και η Ορθόδοξη
Πίστη αλληλοπεριχωρήθηκαν. Γέννησαν ήρωες. Νεομάρτυρες. διαχρονικούς Αγίους. 74 χρόνια
μετά, από την 10η Ιουνίου 1944, «μέρα φαρμακωμένη» για το Δίστομο, όλοι τιμούμε τη μνήμη των
ηρωομαρτρύρων μας. Αυτή η μνήμη εμψυχώνει το αδούλωτο Γένος και επικαιροποιεί τις
ζωντανές αξίες του πολιτισμού μας, τη Ρωμιοσύνη, την Πίστη μας, μα και τη λεβεντιά μας

Οποιεσδήποτε άλλες προσεγγίσεις, απ΄ όπου κι αν προέρχονται, στραμμένες στην
αρχαιοπληξία, τη νεοειδωλολατρία και το νεοπαγανισμό, ιεροσυλούν στην Πίστη, βιάζουν την
ιστορία μας, προσβάλλουν τους νεκρούς μας. Βυθίζουν στο σκοτάδι, τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ ελληνικό
πολιτισμό. ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ πάνω στους τάφους των νεκρών μας. Κανείς μας δεν μπορεί να
ακυρώνει την ένδοξη πορεία του Ελληνισμού, μεταλλάσσοντάς τον σε ένα φτηνό περιθωριακό
κακέκτυπο «πολυπολιτισμικής νεοταξικής» χρεωκοπίας. Η πορεία του Ελληνισμού είναι
οικουμενική κι’ έχει οδοδείκτες ήρωες, νεομάρτυρες και Αγίους. Όπου μας βάρεσε ο Ναζισμός
έχουμε τους νεκρούς μας 

«πού ’ναι ντροπή του Ναζισμού
Κι είναι τιμή δική μας»

Ας φέρουμε παρακαλώ, στη μνήμη μας, 197 χρόνια μετά, πως:

«Η Ρωμιοσύνη έν' φυλή συνότζαιρη του κόσμου,
κανένας δεν εβρέθηκεν για να την-ι 'ξηλείψει,

κανένας, γιατί σκέπει την 'που τ' άψη ο Θεός μου
Η Ρωμιοσύνη έν' να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει».

Αυτή υπήρξε η ηρωική απάντηση, του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Κυπριανού, στον
αιμοσταγή τούρκο Διοικητή, της Μεγαλονήσου Κύπρου, Κιουτσιούκ Μεχμέτ, στις 9 Ιουλίου 1821.
Τότε η οθωμανική θηριωδία, που «απειλεί» και σήμερα, για να ικανοποιηθεί έσφαζε ένα διήμερο.
Στις 10 Ιουνίου 1944, οι Ναζί, έσφαξαν κι’ έκαψαν, το Δίστομο, για να ικανοποιήσουν, χωρίς κι’
αυτοί να ξέρουν, τί; 

Μα «όσους και να σφάξανε, να σκότωσαν, να κάψανε» ή ήττα ήταν ίδια.

Όλα τα σπίτια έρημα, καμένα ματωμένα.
Το Δίστομο κι’ η Παναγία ντύθηκανε στα μαύρα.

Αυτά τα μαύρα ανάστησαν τη δική μας γενιά, που έχει χρέος να βεβαιώσει με τη ζωή και το
έργο της, καθένα απ’ τους νεκρούς μας:

«Συ που σκοτώθης για το φως,
σήκου να δεις τον ήλιο·



ξύπνα να δεις το αίμα σου
πως έγινε βασίλειο»

Αθήνα 9-6-2018
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