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Ο μήνας Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την αρχή του εκ-
κλησιαστικού έτους,  έτσι την 1η Σεπτεμβρίου έχουμε
την λεγόμενη εκκλησιαστική Πρωτοχρονιά! Στην αρχή
λοιπόν αυτού του μήνα και πιο συγκεκριμένα στις 8
εορτάζεται το Γενέθλιο της Θεοτόκου. Η
μέρα δηλαδή που ήρθε στον κόσμο η Πα-
ναγία μας! Οι γονείς της, Ιωακείμ και
Άννα, άνθρωποι με πίστη αληθινή στο
θέλημα του Θεού  αντιμετώπιζαν την
προσβολή από τους ομοεθνείς τους κα-
θότι ήταν άτεκνοι. Κατά την λανθασμένη
αντίληψη της εποχής οι άνθρωποι που
δεν μπορούσαν να γεννήσουν παιδί θε-
ωρούνταν ότι ήταν αμαρτωλοί και τιμω-
ρημένοι από τον Θεό. Ο Ιωακείμ και η
Άννα έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στον
Θεό βιώνουν την εμπειρία του να γίνουν
γονείς και μάλιστα σε πολύ προχωρη-
μένη ηλικία, κατά παράβαση των νόμων
της φύσης, με τη γέννηση της Παναγίας!
Η μικρή Μαρία ήτανε αφιερωμένη από
τους γονείς της στον Θεό και ευλογημένη να  φέρει η
ίδια στον κόσμο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.    Πολύ
συχνά και σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα της γέννησής
μας. Είναι μέρα σημαντική για όλους μας, μια και αυτήν

τη μέρα έχουμε έρθει στον κόσμο! Εκτός όμως από τις
γιορτές, τις ευχές και τα κεράσματα, θα ήταν ωφέλιμο
να αναλογιστούμε τον χρόνο που μας χαρίζει ο Θεός
επί της γης προκειμένου να ακολουθήσουμε με χαρά

τον δρόμο του. Έναν δρόμο που περνάει
από την κοινωνία με τον ίδιο τον Θεό, την
Παναγία, τους Αγίους και  τους άλλους
συνανθρώπους μας. Άλλωστε, όταν γεν-
νιέται ένας άνθρωπος εκ των πραγμάτων
συντελείται ένα θαυμαστό γεγονός,
καθώς  φέρει ανεξίτηλα "την σφραγίδα "
του Θεού, που χαρίζει στους ανθρώπους
το κατ' εικόνα Του!  Οι γονείς της Πανα-
γίας  μάς διδάσκουν πως με  διαρκή  προ-
σευχή  και σταθερή  πίστη  ξεπερνιούνται
φοβίες,  άγχη και προκαταλήψεις. Τώρα
που είναι αρχή ακόμη μιας χρονιάς, με
αφετηρία τη γέννηση της Παναγίας μας
μπορούμε και εμείς να βάλουμε νέους
στόχους στο πνευματικό  ταξίδι που ανοί-
γεται μπροστά μας εμπιστευόμενοι τον

Θεό, νοιώθοντας την εμπειρία της Χάριτός Του καθη-
μερινά στη ζωή μας!

Αντώνης

Η γέννηση της Θεοτόκου!

Διανύουμε το έτος 2021, κατά το οποίο ο ελληνισμός
τιμά, παρά τις υγειονομικές δυσκολίες, τα 200 χρόνια
από την Εθνική Επανάσταση του 1821. Το τόλμημα των
προγόνων μας ήταν τεράστιο! Τετρακόσια έτη υπό την
καταπίεση του οθωμανικού ζυγού, κι όμως, κράτησαν
την πίστη και την εθνική ταυτότητα. Ο ελληνισμός επι-
βίωσε παρά το παιδομάζωμα, τα σκλαβοπάζαρα και τις
αφάνταστες βιαιότητες των κατακτητών, στηριγμένος
στην Ορθόδοξη Εκκλησία, την αγωνιστικότητά του και
τη θυσία των Νεομαρτύρων. Αυτοί ήταν που δε λυπή-
θηκαν ούτε τη ζωή τους, για να βροντοφωνάξουν το μή-
νυμα στους ορθόδοξους Έλληνες, ότι δεν πρέπει να
εξισλαμισθούν, ότι δεν υπάρχει ελπίδα για ελευθερία
χωρίς το Φως του Χριστού.

Όπως διαβάζουμε στα συναξάρια των Νεομαρτύ-
ρων, προερχόμενοι αυτοί από διάφορες κοινωνικές
επιφάνειες, με ποικίλα επαγγέλματα, άνθρωποι κάθε
ηλικίας, κληρικοί και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες δε φο-
βήθηκαν το σπαθί ή την αγχόνη του δημίου, ούτε δεί-

λιασαν από τις απειλές των Τούρκων αγάδων και πα-
σάδων, αλλά έδωσαν δυνατή ομολογία Χριστού. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε, ότι η διατήρηση της χριστιανικής
πίστης σήμαινε και τη διατήρηση της εθνικής ταυτότη-
τας των Ελλήνων και το αντίθετο: «Τούρκεψε» σήμαινε
εξισλαμίστηκε, δηλ. χάνοντας την ορθόδοξη πίστη του
έχανε και την ελληνική του συνείδηση.

Στην Ιερά μας Μητρόπολη έχουμε την ευλογία να
συγκαταλέγονται στον χορό των τοπικών μας Αγίων και
αρκετοί Νεομάρτυρες. Εξέχουσα θέση ανάμεσά τους
κατέχει ο άγιος Ιωάννης ο εκ Μονεμβασίας, που μαρ-
τύρησε στη Λάρισα, στις 21 Οκτωβρίου 1773. Παιδί
ιερέα από τη Λακωνία ο μικρός Ιωάννης προσπαθούσε
να μιμείται τη λευϊτική ζωή του πατέρα του, να τον
βοηθά στις δουλειές της Εκκλησίας, ενθυμούμενος
πάντα, ότι ήταν γιος παπά κι ότι έπρεπε να προσέχει τη
συμπεριφορά του, ώστε να είναι παράδειγμα για τα
υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του.

Στα 1770, στα Ορλωφικά, οι ορδές του Χατζή Οσμάν

Ο ανυποχώρητος άγιος Ιωάννης ο Μονεµβασιώτης.
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αφού κατέπνιξαν κάθε προσπάθεια ελλη-
νικής αντίστασης, προέβησαν σε ομαδικές
σφαγές. Οι Αρβανίτες σκότωσαν τον πα-
τέρα του Ιωάννη και αιχμαλώτισαν τον
ίδιο και τη μητέρα του και τους πούλησαν
σ’ έναν Τούρκο Αγά στη Λάρισα. Αυτός ο
Τούρκος, που είχε πολλά κτήματα και υπο-
στατικά, ήταν άτεκνος. Βλέποντας τα χα-
ρίσματα του 15χρονου Ιωάννη που ήταν
έξυπνος, πρόθυμος, πειθαρχικός και σβέλ-
τος στη δουλειά, σκέφτηκε με τη γυναίκα
του να τον κάνουν ψυχοπαίδι τους. Έτσι,
άρχισε σχέδιο, ώστε να τον διαστρέψει
από την προγονική του πίστη και να τον
κάνει μουσουλμάνο. Στην αρχή με κολα-
κείες και υποσχέσεις κι έπειτα με απειλές
και φοβέρες προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση του
έφηβου Ιωάννη, ο οποίος έστεκε στερεός και ακλόνη-
τος στη χριστιανική του πίστη. Θυμωμένος, λοιπόν, και
εξαγριωμένος ο Αγάς οδήγησε τον νέο στην αυλή του
τζαμιού. Εκεί οι Αγαρηνοί που μαζεύτηκαν βασάνισαν
τον Ιωάννη και με φοβέρες, χτυπήματα και σπαθισμούς
προσπάθησαν να κάνουν το ελληνόπουλο να τουρκέ-
ψει. Μάταια, όμως. Η απάντηση του Ιωάννη σθεναρή
και ξεκάθαρη: «Εγώ δε γίνομαι Τούρκος. Χριστιανός
γεννήθηκα και Χριστιανός θέλω να πεθάνω!» Αλλά και
η γυναίκα του Αγά με μαγείες και σατανικά γοητεύματα
αγωνιζόταν να ξεμυαλίσει τον Άγιο ή να τον κάνει να
κυριευτεί από σαρκικές επιθυμίες κι έτσι να γίνει εξω-
μότης. Ο νεαρός μάρτυρας, όμως, έχοντας τον Θεό
μέσα του, έμεινε καθαρός από όλα.

Ήταν Ιούλιος του 1773. Ο Αγάς τιμώρησε τον Ιωάννη
με στέρηση τροφής. Κι όταν έφτασε η νηστεία του Δε-
καπενταύγουστου έκλεισε τον νέο σ’ έναν στάβλο και
για 15 ημέρες του προσέφερε αρτυμένα φαγητά. Πότε
κρεμώντας τον, τον κάπνιζε με άχυρα και πότε χτυπών-
τας τον με τη σπάθα του, προσπαθούσε να τον αναγ-
κάσει να χαλάσει τη νηστεία. Ο Ιωάννης διαρκώς
προσευχόταν στην Παναγιά να τον βοηθήσει να μη δει-
λιάσει, ενώ προτιμούσε καλύτερα να θανατωθεί παρά
να παραβεί την εντολή του Κυρίου. ‘Ετσι περνούσε ο
καιρός κι ο μικρός Ιωάννης υπέμεινε απειλές και βασα-

νιστήρια, στερήσεις, ύβρεις και κακουχίες
χωρίς να υποχωρήσει στις πιέσεις του
Οθωμανού αφέντη του. Κι αυτός εξαγριω-
μένος, στις 21 Οκτωβρίου, του έδωσε μια
θανατηφόρα μαχαιριά στην καρδιά και ο
μάρτυρας του Χριστού έλαβε το στεφάνι
του μαρτυρίου.

Τι μήνυμα, λοιπόν, μας περνάει σήμερα
ο νέος αυτός μάρτυρας της Εκκλησίας; Ο
ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι «τιμή
μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος». Αν επιθυ-
μούμε να τιμήσουμε τον Άγιο αυτό του
Θεού, οφείλουμε πρωτίστως να ζήσουμε
«μιμούμενοι αυτού τας αρετάς». Να ακο-
λουθήσουμε το παράδειγμα της αγάπης
του για τον Κύριο, να μιμηθούμε τη δυ-

νατή ομολογία του, να ζήσουμε με συνέπεια την ευαγ-
γελική ζωή. Πάντοτε οι σκοτεινές δυνάμεις του
διαβόλου πολεμούν τους χριστιανούς και λυσσάνε,
ώστε να τους βυθίσουν στην άβυσσο της απώλειας.
Εμείς, λοιπόν, καλούμαστε να μένουμε πιστοί στις
άγιες εντολές του Κυρίου, στις χριστιανικές αρχές και
αξίες, να ζούμε στην αγάπη του Χριστού, χωρίς να υπο-
χωρούμε σε πιέσεις και απειλές. Να αγωνιζόμαστε για
το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας χωρίς να υπολογί-
ζουμε το κόστος, έστω κι αν είναι η ίδια μας η ζωή.
Αλλά και στην καθημερινότητά μας οφείλουμε να
ζούμε «εν οσιότητι και δικαιοσύνη», με τιμιότητα και
καλοσύνη, χωρίς μάταιες φιλοδοξίες και αδικίες. Η καρ-
διακή τήρηση του Ευαγγελίου και ο πόθος της αιώνιας
ζωής να είναι ο συνεχής μας αγώνας. Τίποτε να μην
είναι ικανό να μας χωρίσει από τον Κύριο και Θεό μας.
Ούτε θλίψεις και δοκιμασίες, απειλές και φοβέρες,
αλλά ούτε και υποσχέσεις και αξιώματα, υλικά αγαθά
και ηδονές και τα τερπνά του κόσμου τούτου. Για τον
Χριστό και τη βασιλεία Του να μην φοβόμαστε ούτε τη
ζωή μας να θυσιάσουμε. Αν ζει μέσα μας ο Χριστός τότε
θα Τον ομολογούμε συνεχώς και η ζωή μας θα είναι μια
διαρκής μαρτυρία της αλήθειας, πρόγευση του Παρα-
δείσου, κοινωνία με την Αγία Τριάδα.

παπα-Φα

Την τιμημένη και ένδοξη σημαία του Σταυρού που
υπέστειλε από το θόλο της Αγίας Σοφίας, την 29η
Μαΐου 1453, ο ηρωϊκός αυτοκράτορας του Βυζαντίου,
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αυτήν, ναι αυτήν αναπέ-
τασε με υπερηφάνεια στη μονή της Αγίας Λαύρας την
25η Μαρτίου 1821, ένας ενθουσιώδης ιεράρχης, ο Πα-
λαιών Πατρών Γερμανός. Είναι αλήθεια, ότι γύρω από
τους δύο αυτούς πόλους του 1453 και του 1821 περι-
στρέφεται η αιωνόβια ιστορία του Ελληνικού Γένους.

Την ιστορία αυτή συνέγραψε και διατήρησε κατά
«την ασέληνον νύκτα της δουλείας» το «φλογισμένον
ράσον φλεγόμενον» για να αναστήσει τον μαρμαρω-
μένο βασιλιά. Εκεί, στο ναό της Αγίας Σοφίας έδωσε
«προς την κλαίουσαν Μητέρα του Κυρίου δια την κα-
ταστροφήν της βασιλίδος των πόλεων» την υπόσχεση:
«Σώπασε, κυρά Δέσποινα, πάλι με χρόνια με καιρούς,
πάλι δικά μας θα ΄ναι».

Το ράσο αυτό το φλογισμένο είναι το πρώτο μετά την
καταστροφή, το οποίο μη ανεχόμενο τη δουλεία, θέ-
λησε να την αποτινάξει. Ο Μητροπολίτης Λαρίσης-Τρίκ-
κης Διονύσιος, ο αποκαλούμενος φιλόσοφος (από τους
Τούρκους χλευαστικά σκυλόσοφος), πρώτος αυτός ανα-
πέτασε τη σημαία της ελευθερίας προς κατάλυση του
τυραννικού ζυγού. Κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, ση-
μειώνεται κίνηση στην Ευρώπη, όπου ο Δούκας του
Νεβέρ, προσκαλεί σταυροφορία των ευρωπαϊκών λαών
για απελευθέρωση των Ελλήνων. Το άκουσμα αυτό,
έκανε τον ενθουσιώδη ιεράρχη Διονύσιο να αποφασί-
σει μια μακρά και κοπιαστική πορεία στη Βενετία και
Ισπανία, για να γνωρίσει τον απόγονο των Παλαιολό-
γων, ώστε να ηγηθεί πρώτος αυτός με τη σημαία της
Επανάστασης. Και ο μεν Δούκας του Νεβέρ, εξ όσων
υποσχέθηκε στον Διονύσιο, τίποτε δεν εξετέλεσε, ο εν-
θουσιώδης όμως ιεράρχης κατά το έτος 1611, επικεφα-

1821-2021: Το φλογισμένο ράσο
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Μερικές σκέψεις για τον Οκτώβριο του 1940 και του 2021…
Φθινόπωρο 2021… Αγαπητοί τηλεθεατές! Μια έκτακτη

είδηση: Η ποίηση χάθηκε από τη ζωή μας! Κανείς δεν την
αναζητά! Παρακαλείται όποιος γνωρίζει κάτι για το θέμα
αυτό, να το κρατήσει μυστικό στην καρδιά του… κι ακόμη
καλύτερα να το σβήσει από τη μνήμη του…

Οι άνθρωποι σήμερα (και ειδικά εδώ και 2 περίπου
χρόνια) το μόνο που ζητούν είναι η αθανασία μέσα από
την προαγωγή της σωματικής υγείας, αγνοώντας την
πνευματική και ψυχική υγεία… Οι περισσότεροι ψάχνουν
το μαγικό φίλτρο της αθανασίας λες και θα ζήσουν αι-
ώνια, όπως λέει και ο Φώτης Κόντογλου. Η ποίηση είναι
κάτι αδιάφορο, κάτι ανύπαρκτο, καθώς το μόνο που
υπάρχει στο μυαλό μας (η καρδιά μας έχει παγώσει και
δεν χτυπά) είναι η μάχη κατά του κορωνοϊού… Όμως,
εκτός από το σήμερα και το αύριο, υπάρχει και το χτες.
Το χτες που μας έδωσε την ελευθερία μας - που σήμερα
καταπατείται αφόρητα και συγκαλυμμένα. Εκατομμύρια
ήρωες στο διάβα των αιώνων έδωσαν τη ζωή τους για
μας! Κι εμείς εδώ από το βήμα της Εύηχης Σάλπιγγας, θα
θυμηθούμε τον διαχρονικό λόγο του μεγάλου Κωστή Πα-
λαμά :

Γνῶμες, καρδιές, ὅσοι Ἕλληνες,
ὅ,τι εἶστε, μὴν ξεχνᾶτε,
δὲν εἶστε ἀπὸ τὰ χέρια σας
μονάχα, ὄχι. Χρωστᾶτε
καὶ σὲ ὅσους ἦρθαν, πέρασαν,
θὰ ‘ρθοῦνε, θὰ περάσουν.
Κριτές, θὰ μᾶς δικάσουν
οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί.»

81 χρόνια πέρασαν από την έναρξη του Ελληνοϊταλι-
κού Πολέμου και όσοι έζησαν τον πόλεμο αυτό, ίσως κα-
τάφεραν με την προσωπική τους μαρτυρία να δώσουν το
στίγμα του αγώνα στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους.
Όμως η σύγχρονη ζωή δεν θέλει ήρωες, δεν θέλει αγω-
νιστές, συνεπώς δεν μιλάει γι’ αυτά… Επομένως ήρθε η
ώρα εδώ να θυμηθούμε… 

Το χρονικό
Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-΄41 (στην Ελλάδα

αναφέρεται και ως Πόλεμος του ‘40 ή Έπος του ‘40) ήταν
η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και συνασπισμού
Ιταλίας και Αλβανίας, η οποία διήρκεσε από τις 28 Οκτω-
βρίου 1940 μέχρι τις 31 Μαΐου 1941, όταν και ολοκλη-
ρώθηκε η κατάληψη της χώρας από τις γερμανικές
δυνάμεις, οι οποίες επιτέθηκαν στην Ελλάδα στις 6 Απρι-
λίου 1941. Η ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα
τελεσίγραφο, με το οποίο και απαιτούσε την ελεύθερη
διέλευση του ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική
μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κά-
ποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου, (λιμέ-
νες, αεροδρόμια κλπ.), για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και
άλλων διευκολύνσεών του για τη μετέπειτα προώθησή
του στην Αφρική. Τη στιγμή της γερμανικής εισβολής, ο
ελληνικός στρατός είχε προελάσει στα αλβανικά εδάφη,
ως αποτέλεσμα της μέχρι τότε αποτελεσματικής αντιμε-
τώπισης των ιταλο-αλβανικών δυνάμεων. Η άρνηση της
Ελλάδας εορτάζεται στην Επέτειο του Όχι.

Ο Ελληνικός Στρατός αντεπιτέθηκε και ανάγκασε τον
ιταλικό σε υποχώρηση. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 1940,
οι ελληνικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί στο ένα τέταρτο

λής ανταρσίας και σε συνεννόηση με τον απαγχονι-
σθέντα αρχιεπίσκοπο Φαναρίου Σεραφείμ, έγειραν λά-
βαρο σε Ήπειρο και Θεσσαλία. Πολιορκημένος από
ισχυρές δυνάμεις στα Ιωάννινα και μετά από προδο-
σία, ο Διονύσιος συνελήφθη εντός σπηλαίου και υπέ-
στη μαρτυρικό θάνατο.

Αλλά το φλογισμένο ράσο εξακολουθούσε να ανεμί-
ζει και να υποθάλπει στη σκιά του τον πόθο της απε-
λευθέρωσης του Γένους. Φιλόθεος, ο επίσκοπος
Σαλώνων, έπεσε μαχόμενος το 1697 αφήνοντας πα-
τριωτική διαθήκη, την οποία δημοσίευσε ο αοίδιμος
Σάθας. Τα βήματα, δε αυτού ακολούθησε ο άλλος πα-
τριώτης ιεράρχης, ο Σαλώνων Ησαΐας, ο οποίος έπεσε
ένδοξα με τον Αθανάσιο Διάκο το 1821. Αλλά το φλο-
γισμένο ράσο συνέχιζε να προσφέρει εκατόμβες στο
βωμό της πατρίδας. Επτά Οικουμενικοί πατριάρχες κό-
σμησαν την αγχόνη του δυνάστη ή καθαγίασαν τα νερά
του Βοσπόρου από τον πρωτομάρτυρα Κύριλλο  Λού-
καρη, Κύριλλο Κονταρή, Παρθένιο Λαρίσης, Γαβριήλ,
Παρθένιο του εξ Ιωαννίνων, Κύριλλο  Ανδριανοπολίτη
μέχρι τον Γρηγόριο Ε΄ του από Δημητσάνης, προασπί-
ζοντες με το αίμα τους τα δικαιώματα του Γένους. Εξάλ-
λου, στους νάρθηκες των ναών, μέσω μυρίων κινδύνων
και στερήσεων, το φλογισμένο ράσο κατέβαλε τις πνευ-
ματικές του ωδίνες για την μόρφωση των Ελληνοπαί-
δων, ξεχωρίζουμε τον απαγχονισθέντα από τον Αλή
Πασά, εθναπόστολο Κοσμά τον Αιτωλό, τον Ιερομό-
ναχο.

Όταν δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ένας «διαβο-
λόπαπας», όπως αποκαλούσαν τότε τον αρχιμανδρίτη
Γρηγόριο Δικαίο ή Παπαφλέσσα, κατεβαίνοντας από τη
Βλαχία και την Κωνσταντινούπολη στην Πελοπόννησο,
μεγάλος διδάσκαλος της Φιλικής Εταιρίας, με προτρο-
πές και ψευδολογήματα περί του ξανθού γένους, εξε-
βίασε την έκρηξη της Επανάστασης, έως ότου έπεσε και
αυτός ένδοξα στο Μανιάκι.

Όμως και άλλοι ιεράρχες πότισαν με το αίμα τους το
αειθαλές δέντρο της ελευθερίας, όπως είναι οι: ο Δέρ-
κων Γρηγόριος, ο Αγχιάλου Ευγένιος, ο Νικομηδείας
Αθανάσιος, ο Εφέσου Διονύσιος, Σωφρόνιος ο Κύπρου
και οι επίσκοποι:  Μελχισεδέκ επίσκοπος Κισάμου με
άλλους επισκόπους στην Κρήτη, Ιωσήφ ο Θεσσαλονί-
κης Δαλίβαρης, ο Ρωγών Ιωσήφ κατά την έξοδο του
Μεσολογγίου. Επίσης οι: Μονεμβασίας Χρύσανθος ο
Παγώνης, Χριστανουπόλεως Γερμανός, Ωλένης Φιλά-
ρετος, Δημητσάνης Φιλόθεος, Ναυπλίου Γρηγόριος,
όλοι κατέληξαν στην φυλακή της Τριπολιτσάς με φρικτά
βασανιστήρια.

Να γιατί Ελληνισμός και Χριστιανισμός είναι συνυ-
φασμένοι παράγοντες πολιτισμού στην Ανατολή. Και
όπως ο Ελληνισμός με το ελληνικό πνεύμα και με τη
θεία του γλώσσα συνετέλεσε στη διάδοση της νέας
θρησκείας, έτσι και ο Χριστιανισμός διέσωσε κατά τη
στυγνή δουλεία τον Ελληνισμό.

Ασπασία
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σχεδόν του εδάφους της Αλβανίας, καταλαμβάνοντας
κατά σειρά τις πόλεις: Κορυτσά, Πόγραδετς, Άγιοι Σα-
ράντα, Αργυρόκαστρο και Χειμάρρα. Η αντεπίθεση των
Ιταλών, το Μάρτιο του 1941, απέτυχε, με κέρδος μόνο
μικρές εδαφικές εκτάσεις στην περιοχή βόρεια της Χει-
μάρρας. Τις πρώτες μέρες του Απριλίου, με την έναρξη
της γερμανικής επίθεσης, οι Ιταλοί ξεκίνησαν και αυτοί
νέα επίθεση. Από τις 12 Απριλίου 1941, ο Ελληνικός Στρα-
τός άρχισε να υποχωρεί από την Αλβανία, για να μην πε-
ρικυκλωθεί από τους προελαύνοντες Γερμανούς.
Ακολούθησε η συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς, στις
20 Απριλίου και με τους Ιταλούς, τρεις μέρες αργότερα,
οι οποίες περαίωσαν τυπικά τον ελληνο-ϊταλικό-γερμα-
νικό πόλεμο. 

Η Παναγία
«Είχε σηκώσει το

γιακά της χλαίνης και με
το μάνλιχερ στη χούφτα,
όπλο και ραβδί, προχω-
ρούσε στο κάτασπρο
χιόνι. Η Παναγία “στρα-
τηγός” στο μέτωπο το
1940 καθοδηγούσε,

προστάτευε τους στρατιώτες». Ως στρατηγό φαντάζον-
ταν την Παναγία οι λογοτέχνες, οι πολιτικοί, αλλά και οι
στρατιωτικοί που μάχονταν στα βουνά της Πίνδου σε επί-
σημα κείμενα της εποχής. Εκεί, στη μεγάλη μάχη του
Έθνους, η Παναγία περπατά με τους στρατιώτες, σώζει
τραυματισμένους και αιχμαλώτους, πότε νοσοκόμα,
πότε στρατηγός και πότε παρηγορήτρια στα φτωχό-
σπιτα που έχαναν στην Πίνδο αγαπημένα πρόσωπα. 

Η μορφή της, τυπωμένη στα επιστολικά δελτάρια,
έκλεινε σε ένα μικρό κομμάτι χαρτιού τον πόνο, την ελ-
πίδα, τα δάκρυα των αγωνιστών του 1940. Της χρονιάς
εκείνης που η Τήνος, λίγα μέτρα από τον Ναό της Ευαγ-
γελιστρίας, έζησε την πιο φρικτή όψη του πολέμου. Τότε,
στις οκτώμισι το πρωί της 15ης Αυγούστου, ανήμερα του
εορτασμού της Θεοτόκου στον όρμο της Τήνου, όπου
είχε καταπλεύσει για να αποδώσει τιμές το «εύδρομον
Έλλη», οι Ιταλοί χτύπησαν με τον πιο ύπουλο τρόπο. Ένα
υποβρύχιο του ιταλικού στόλου, το «Ντελφίνο», τορπί-
λισε το σημαιοστολισμένο πλοίο... 

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, στη συνε-
δρία της 17ης Οκτωβρίου 1952, κατόπιν πρότασης του
αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, αποφάσισε τη μετάθεση της
εορτής της Αγίας Σκέπης από την 1η Οκτωβρίου στις 28
Οκτωβρίου, για να αποτελέσει τη θρησκευτική βάση της
επετείου του «ΟΧΙ». Την Ακολουθία της εορτής, σε συν-
δυασμό με το περιεχόμενο της επετείου κήρυξης του Ελ-
ληνοϊταλικού Πολέμου, συνέγραψε ο Αγιορίτης μοναχός
Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης (1905-1991).

Η σημαία
Η σημαία, σύμβολο της πατρίδας, εν-

δυνάμωνε τους Έλληνες αγωνιστές στο
μέτωπο κι αυτή η σημαία σήμερα «απο-
πέμπεται» και «εξαφανίζεται» από χώ-
ρους επίσης συμβολικούς. Ας δούμε τι
έγραψε ο Στέφανος Δάφνης για τη ση-
μαία:

Ύμνος της σημαίας 
Αυτό είναι το ιερό πανί, το γαλανό και τ’ άσπρο

κομμάτι απ’ ανοιξιάτικο και ξάστερο ουρανό
που’ ναι λευκό σαν τον αφρό, του κύματος που ανθίζει
σε περιγιάλι ολόμορφο, σε πέλαο μακρινό.

Αυτό είναι το ιερό πανί, που όταν περνάει μπροστά
μας
υγραίνονται τα βλέφαρα και σπαρταράει η καρδιά. 
Έκλαψαν μάτια και καρδιές, επάνω της κι οι κόρες
τις νύχτες την υφαίνανε κρυφά στον αργαλειό.

Είναι η σημαία τη βλόγησαν παπάδες μ’ άσπρα γένια
μες στης σκλαβιάς το τρίσβαθο κι απόκρυφο σχολειό
είναι μια αθάνατη πνοή, που ορμάει να ζωντανέψει
με ανατριχίλα ανέκφραστη το δίχρωμο πανί.

Κλείνοντας τον προβληματισμό πάνω στο θέμα, θα
αναφερθούμε στην στροφή που ο Κωστής Παλαμάς το-
νίζει

Πατρίδα! Ἑλλάδες, παίρνετε
νόημ’ ἀπὸ μιὰ καὶ μόνη
λέξη, καὶ αὐτὴ τὸ χαῖρε μου
τὸ ἐκστατικὸ πυρώνει.
Στὴ λέξη, ποὺ σὰν ἄγαλμα
βωμοῦ φαντάζει, φέρνω
τὸν ὕμνο, βάγια σπέρνω.
Π α τ ρ ί δ α! Εἶν’ ὅλα ἐκεῖ.

Η πατρίδα μας είναι
πολύ σημαντική και πρέ-
πει να την φυλάμε και με
το σώμα και με την ψυχή
μας… Οι προηγούμενες
γενιές γαλουχήθηκαν,
διδάχτηκαν την αγάπη
στην πατρίδα και αγωνί-
στηκαν γι’ αυτή… Οι νέες
γενιές που έρχονται, έχουν να πολεμήσουν τον αόρατο
εχθρό της κυβερνοχώρας, της αδράνειας και της έλλει-
ψης αξιών, που εμείς οι μεγαλύτεροι τους προσφέραμε
με τα άδεια μας χέρια… Ας προσπαθήσουμε όλοι να βελ-
τιώσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο μας. Κάλλιο αργά
παρά ποτέ, λέει ο λαός. Ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος,
ἰδοὺ ἡμέρα σωτηρίας…

Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω το Έθνος!

Πηγές
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνοϊταλικός Πόλεμος
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%E1%BC%80gennitoi-o%E1%BC%B1-nekroi/
http://www.imlemesou.org/index.php/psifides-pisteos-2/eccliastic-art/513-do-n-n-kair-s-e-prosdektos-do-n-n-mera-sotirias
https://www.sansimera.gr/articles/992
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