
Τό1940 εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγάλα
ὁρόσημα τοῦ Ἔθνους καί
πρέπει νά μείνει βαθιά χα-

ραγμένο στήν ἐθνική μνήμη, διότι ὑπᾹρξε
κορυφαία στιγμή στή νεώτερη ἱστορία
μας.

Δύο εἶναι τά βασικά χαρακτηριστικά
του: Τό πνεῦμα τᾹς ἑνότητας τῶν Ἑλλή-
νων καί ἡ ἀπόφαση τᾹς θυσίας. Γι᾿ αὐτό,
αὐτό πού συντελέστηκε τότε ἦταν ἕνα
πραγματικό θαῦμα.

Ἕνας μικρός λαός, μέ συνείδηση τοῦ
ποιός εἶναι καί ποιός ὁ ρόλος του στήν ἱ -
στορία τοῦ κόσμου, σύσσωμος καί πειθαρ-
χώντας σάν ἕνας ἄνθρωπος, ὕψωσε τό ἀ -
νά στημά του καί τή σημαία τᾹς ἐθνικᾹς
ἀξιοπρέπειας, πού πάντα γράφει «ἐλευθε-
ρία ἤ θάνατος», καί ἀπάντησε «Ὄχι!».

Καί σταμάτησε τίς ὀρδές δύο ὁλόκληρων
αὐτοκρατοριῶν, πού μέχρι τότε σκορποῦ -
σαν τόν πανικό στήν Εὐρώπη, ὄχι μέ τήν
ὑπεροπλία του ἀλλά μέ τά ἡρωϊκά στήθη
καί τίς ἀτρόμητες καρδιές τῶν παιδιῶν
του.

Τί κι ἄν πλήρωσε μέ ἑκατόμβες ἀθώων
θυμάτων τό τόλμημά του; Ἔσωσε τήν ἐ -
θνι κή τιμή καί δίδαξε τούς κατατρομαγ-
μένους λαούς τᾹς Εὐρώπης ὅτι ἡ θυσία
«εἶναι πιότερο ἀγαθό παρά ἡ νίκη»!

Γράφει ὁ ΖΖάν Κασού: 
«Μέ τί συγκίνηση εἴδαμε, τήν ἐ φι -

αλ τική στιγμή τᾹς ντροπᾹς καί τοῦ
ζόφου, ἕναν μικρό λαό νά ὀρθώνεται
μέ θαυμαστό τρόπο ἐναντίον τοῦ τέ-

ρατος πού καταδυνάστευε τήν
ἀνθρωπότητα... Ἐμεῖς οἱ Γάλλοι νι-
κημένοι, ταπεινωμένοι, ἐξουθενω-
μένοι ἀτενίζαμε τήν Ἑλλάδα νά μά-
χεται, ὅπως οἱ ἱππότες ὑπερασπίζο-
νταν τήν τιμή τους, καί αὐτό μς
ξανάδινε τήν ἐλπίδα...».

Καί ὁ Ἀντρέ Ζίντ θά ἀναγνωρίσει:
«Σς ἀξίζει εὐγνωμοσύνη, ἐπειδή

ξαναδώσατε σέ ὁλόκληρη τήν ἀν -
θρωπότητα κάποιες ἀφορμές γιά νά
ξανακερδηθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη στόν
ἄνθρωπο, ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλπίδα».

Γιά τή γενικότερη σημασία τᾹς συμμε-
τοχᾹς τᾹς Ἑλλάδος στό Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο τῶν Συμμάχων κατά τοῦ Ἄξονα (Ἰ -
ταλία, Γερμανία, Ἰαπωνία) ἔχουν γραφεῖ
πολλά, ἀπό ἐχθρούς καί φίλους.

Ὁ Ἄγγλος Φ. Νόελ Μπαῖκερ θά τονίσει
ὅτι ἄν οἱ Ἕλληνες εἶχαν ἐνδώσει, ὁ Ἄξο-
νας θά εἶχε ἐπεκτείνει τόν ἔλεγχό του σέ
ὁ λόκληρη τή Μεσόγειο μέ ἀποτέλεσμα νά
δυσχερανθεῖ ἡ συμμαχική ἀντίσταση στήν
Βόρεια Ἀφρική καί νά ὑποκύψουν, ἡ μία
μετά τήν ἄλλη, οἱ χῶρες τᾹς Μέσης Ἀ να-
τολᾹς. Καί βεβαιώνει: 

«Δέν δυσκολευόμαστε νά πιστέ-
ψου με ὅτι θά χάναμε, ἴσως, ἀκόμη
καί τόν πόλεμο. Χάρις στήν ἑλληνι-
κή ἀντίσταση, μς δόθηκε ὁ καιρός
νά ἀποκρούσουμε, καταρχήν, καί
νά συντρίψουμε, κατόπιν, τήν ἰτα-
λική στρατιά, ἡ ὁποία εἶχε κινηθεῖ
ἐναντίον τᾹς Αἰγύπτου, νά ἐκκαθα-
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ρίσουμε τήν Ἐρυθρά Θάλασσα ἀπό
τά ἐχθρικά πλοῖα, νά μεταφέρουμε
τήν ἀμερικανική βοήθεια πρός τήν
Ἐγγύς Ἀνατολή καί, μέ τόν τρόπο
αὐτό, νά ἐξουδετερώσουμε τήν ἀπει-
λή ἐναντίον της».

Ὁ ἴδιος ὁ ΧΧίτλερ θά παραδεχτεῖ:
«Ἡ συμμαχία μέ τήν Ἰταλία

ὑπᾹρξε ἀληθινή συμφορά. Οἱ Ἰτα-
λοί, μεταφέροντας τόν πόλεμο στά
Βαλκάνια, ἔκαναν τήν Γερμανία νά
χάσει ἕξι ζωτικές ἑβδομάδες πρίν
ἀπό τήν ἐπίθεση στή Ρωσία»!

Ἡ ἀποτυχία δηλαδή τᾹς μεγάλης «ἐα-
ρινᾹς ἀντεπίθεσης» στήν Ἀλβανία, ὅπου
ἀπέκρουαν τούς ἐπιδρομεῖς οἱ ἑλληνικές
δυνάμεις, καί ἡ χρονική παράταση τῶν
ἐπιχειρήσεων στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα
καί τήν ἡρωική Κρήτη, ὁδήγησαν στήν
ἀποτυχία τᾹς ἐκστρατείας στή Ρωσία καί
στήν τελική ἧττα τοῦ Ἄξονα.

Ὁ καθηγητής τᾹς νεώτερης ἑλληνικᾹς
ἱστορίας ΚΚωωννσσττααννττῖῖννοοςς  ΣΣββοολλόόπποουυλλοοςς θά
σημειώσει γιά τό ἐλεύθερο ἦθος τῶν
Ἑλλήνων τοῦ 1940-1944 καί ὅταν ὁ ἄνι-
σος ἀγώνας ἔφτασε στήν τραγική κορύ-
φωσή του, τήν ξενική Κατοχή: 

«Ἡ πτώση τᾹς Ἑλλάδος
δέν σημαίνει καί τήν
κάμψη τῶν Ἑλλήνων.
Ἐμπνευσμένοι ἀδιάπτω-
τα ἀπό τό «πάθος τᾹς ἐλευ-
θερίας» - σύμφωνα μέ τόν
ὅρο τοῦ Ἄγγελου Τερζάκη
- θά συνεχίσουν νά ἀγωνί-
ζονται μέ κάθε μέσον κα-
τά τοῦ κατακτητᾹ. Στίς
πόλεις καί στήν ὕπαιθρο
τᾹς ἐθνικᾹς ἐπικράτειας καθώς καί
στά μέτωπα τᾹς ἈνατολικᾹς Μεσο-
γείου καί τᾹς Μέσης ἈνατολᾹς.

ΟΟἱἱ  ἐἐκκππρρόόσσωωπποοιι  ττᾹᾹςς  ἐἐξξόόρριισσττηηςς  ΚΚυυββέέρρννηη--
σης εἶχαν ἐκφράσει ἀπό ἐνωρίς τήν ἀπό-
φαση τᾹς ἀντίστασης στίς δυνάμεις τᾹς βί -
ας καί τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, μέ τήν εὐ -
και ρία τᾹς διασυμμαχικᾹς σύσκεψης στό
Λονδῖνο, τόν Ἰούνιο τοῦ 1941: 

«Ὑπέρ τᾹς ἀνεξαρτησίας καί τᾹς
ἐλευθερίας μας ἐθυσιάσαμεν τά πά-
ντα... Τό ἔδαφός μας κατελήφθη, ἀλ -
λά θά ἐξακολουθήσωμεν τόν ἀ γῶ να
μέχρι τέλους μέ ὅλα τά μέσα, ὅσα
δια θέτομεν, παραπλεύρως τῶν συμ-
μάχων μας, μέχρι τᾹς ἐπικρατήσεως
τᾹς ἐλευθερίας καί τᾹς ἑδραιώσεως
τᾹς εἰρήνης καί τᾹς ἐλευθέρας συ-
νεργασίας τῶν λαῶν εἰς μίαν ἐλευ-
θέ ραν Εὐρώπην».

Στήν κατεχόμενη Ἑλλάδα, τήν ὥρα πού
τά ἐχθρικά στρατεύματα κατέκλυζαν τήν
πρωτεύουσα, ὁὁ  ΡΡααδδιιοοφφωωννιικκόόςς  ΣΣττααθθμμόόςς  ἈἈ  --
θηνῶν ἐκπέμπει τό τελευταῖο μήνυμά του
- πρῶτο κήρυγμα ἀντίστασης κατά τοῦ
κατακτητᾹ: 

«Ἕλληνες, ψηλά τίς καρδιές*...».

Καί οἱ καρδιές τῶν Ἑλλήνων
τοῦ 1940-1944 ἐνίκησαν!

_______
* Βλ. Ἡ Ἑλλάδα στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

1940-1944, ἀρχεῖο Ραδιοφώνου, παραγωγή ΕΡΤ,
ἔκδοση 2000 σ.σ. 10-17.

«Ἕλληνες, ψηλά τίς καρδιές*...».
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