
Ο  
σοι δὲν ζήσαμε τὴν ἐποποιΐα τοῦ 
1940· ὅσοι δὲν ἀντικρίσαμε τὸν 
πανίσχυρο εἰσβολέα – αὐτὸν 
ποὺ στὴν ὄψη του καὶ μόνο γο  -

νάτιζαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἰσχυρότατοι· ὅ  -
σοι δὲν τὸν εἴδαμε 
ν’    ἀναχαιτίζεται καὶ 
νὰ    κάμ  πτεται ἀπὸ τὴ 
μι   κρὴ καὶ στρα τι  ω  τι-
κὰ ἀσθενέστατη Ἑλ -
λάδα, ἴ   σως λί γα, πο  -
λὺ λίγα, μποροῦμε 
νὰ κα     ταλάβου   με ἀπὸ 
τὸ μυστικὸ τῆς νίκης 
ἐ      κείνου τοῦ ἄνισου 
ἀγώνα.

Καὶ ὅμως ὅλοι οἱ 
με   ταγενέστεροι με γα- 
   λώσαμε μὲ τὴν αἰ -
τιολογία αὐτῆς τῆς 
νίκης. Τὸ 1940 ἦταν 
ἕνα θαῦμα! Τό εἶπαν 
αὐτοὶ ποὺ τὸ ἔζησαν ὡς τέτοιο. Τό εἶπαν 
κι αὐτοὶ ποὺ δὲν βρῆκαν ἄλλους λόγους 
γιὰ νὰ τὸ ἐξηγήσουν. Ἕνα θαῦμα!

Γιατὶ ἐνῶ οἱ ἄλλοι λαοί – αὐτοκρατορί-
ες μὲ παράδοση, ἱστορία καὶ δύναμη, 
οἱ νικητὲς τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

– τόσο στὴν Εὐρώπη ὅσο καὶ στὴν Ἀ με-
ρικὴ πα ρου σιάστη καν ἀ       ποχαυνωμένοι 
καὶ ψυ  χικὰ ἀποδυνα μωμένοι ἀπὸ τὴν 
καλο  ζωΐ   α, τὴν προσήλω  ση στὰ ὑλικὰ 
ἀ   γαθὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἡ   δονικὸ τρόπο ζω -

ῆς τους, ἡ Ἑλλά   δα 
πέ     ρα καὶ ἔξω ἀπὸ 
κάθε λο  γική, ρεα  λι -
στι κὴ ἀποτίμηση τῆς 
παγκόσμιας πρα γμα  -
τικότητας καὶ ἀ πὸ 
κά  θε ψυχρὸ ὑπο λο-
γισμὸ γέννησε ἕνα 
θαῦμα. Πῶς μπόρε -
σε ἀ    λήθεια; Πῶς τὰ 
ἔβαλε αὐτὴ ἡ φτωχὴ 
μὲ τὰ 45 ἑκατομμύ-
ρια τῶν Ἰταλῶν, μὲ τὰ 
8 ἑκατομμύρια τῶν 
λογχοφόρων στρατι -
ω  τῶν τους; Τί τὴν μέ      -
θυ σε, ἀλήθεια, καὶ 

δὲν ἔβαλε κάτω τοὺς ἀριθμούς; Τί τὴν 
πτέρωσε καὶ ἀναχαίτιζε μεραρχίες παν-
ό πλων; Τί;

Ἦταν ἡ πίστη σ’ Αὐτόν! Ἦταν ἡ βα-
θιὰ μετάνοια τοῦ λαοῦ! Ἦταν ἡ ἀγά πη 
καὶ ἡ ἀστείρευτη ἐλπίδα στὴν πλη γω-
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μέ νη Παναγία, «τὴν γλυκειὰ Παναγιά», 
ποὺ γέννησε τὸ θαῦμα. Ἦταν ἡ αὐτα-
πάρνηση ὅλων. Μικρῶν καὶ μεγάλων 
καὶ γερόντων στὸν κοινὸ σκοπό. Στὸ κα-
θῆ κον. Ἦταν ἡ ἀπόφαση τοῦ θανάτου! 
Ἦ     ταν ἡ ἀποδοχὴ τῆς θυσίας. Ἦταν ἡ 
ὁμο φροσύνη καὶ ἡ ἑνότητα τοῦ λαοῦ. 
Ἦταν ἡ μετριοφροσύνη καὶ ἡ χριστια νι-
κὴ μεγαλοκαρδία ἀπέναντι στοὺς αἰχμα-
λώτους.

Αὐτὸ ἦταν! Κι ἂς μὴν τὸ λένε οἱ δῆθεν 
προοδευτικοὶ σημερινοὶ Ἕλληνες στοὺς 
ἐπετειακούς τους λόγους. Τό εἶπαν αὐτοὶ 
ποὺ τὸ ἔζησαν. Αὐτοὶ ποὺ ἀντίκρισαν 
τὴν Παναγία στὰ βορειοηπειρωτικὰ βου-
νά! Αὐτοὶ ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή τους καὶ 
τὰ μέλη τους στὴν ἄνιση μάχη μὲ τοὺς 
κατακτητὲς καὶ τὶς ἀντίξοες καιρικὲς συν-
θῆκες. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή. Τότε 
ποὺ γιὰ μιὰ στιγμὴ ὅλοι πάγωσαν. Τό -
τε ποὺ ὅλοι βροντοφώναξαν ἐκεῖνο τὸ 
μυ  ριόστομο ΟΧΙ! «Τί θὰ γίνει;... Θὰ γί   -
νει ὅ,τι θέλει ὁ Ὕψιστος. Θὰ γίνει ὅ,τι 
ἔ  χει ἀποφασίσει ἡ ὑβρισμένη Παναγία 
τῆς Τήνου. Θὰ νικήσωμεν», ἔγραφε σὲ 
ἐφημερίδα τῆς ἐποχῆς ὁ Γ. Βλάχος (*).

❁   ❁   ❁
Ζοῦμε σὲ κρίσιμη ἐποχὴ καὶ σὲ δυσ-

χείμερους καιρούς. Ἡ μικρὴ Ἑλλὰδα μας, 
ἴσως χωρὶς νὰ τὸ πολυκαταλαβαί νουμε, 
βρίσκεται καὶ πάλι μπροστὰ σὲ τρα  γικὰ 
ἀδιέξοδα καὶ ἀπέλπιδες κατα στά σεις. Οἱ 
νέοι της ζοῦν χωρὶς ἐλπίδα ἀπέναντι στὰ 
μελλοντικά τους ἀδιέξοδα. Τοὺς βαραίνει 
ἀφόρητα ἡ ἔλλειψη προ  οπτικῆς. Ἡ ἀν-
εργία! Τὰ χαμένα ἰδα  νικά. Ἡ παγκόσμια 
οἰκονομικὴ κρίση ἀπει λεῖ νὰ χτυπήσει καὶ 
τὴν πατρίδα μας· τὸν ἐργασιακὸ τομέα καὶ 
κατ’ ἐπέ κταση τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια. 
Τὰ ἐθνικά μας θέματα μένουν ἄ   λυτα καὶ 
χωρὶς τὴν ὑποστήριξη τῶν ἰσχυρῶν τῆς 
γῆς καὶ τῶν συμμάχων: ἡ κα  πηλεία τοῦ 
ὀνό  ματος τῆς Μακεδονί ας, οἱ συνεχεῖς 
τουρκικὲς παραβιάσεις καὶ προκλήσεις 

ποὺ προσ  βάλλουν διαρκῶς τὴν ἐθνική 
μας ὑπερη φάνεια, εἰδικὰ τῶν ἀκριτῶν 
μας, ἡ βεβιασμένη «τα  κτοποίηση» καὶ τὸ 
«κλείσιμο» τοῦ Κυ  πρι ακοῦ μὲ μιὰ κατα-
φανῶς ἄδικη λύση καὶ μὲ τὴν πλήρη 
ἀμνήστευση τῆς τουρκι κῆς εἰσβολῆς 
καὶ θηριωδίας. Ἡ ὁλοένα αὐξανόμενη 
προσπάθεια ἀφελληνι σμοῦ μας μέσα 
ἀπὸ τὴ διεθνὴ παγκοσμι οποίηση ἀλέθει 
κυριολε κτικὰ ἤθη, ἔθιμα, παρα δόσεις 
καὶ ὅλο τὸ ἑλληνορθόδοξο ἦθος μας. 
Ποῦ πᾶμε ἀ    λή θεια; Ποῦ νὰ στρέ ψουμε 
τὸ βλέμμα γιὰ νὰ δοῦμε μιὰ ἐλ πίδα, ἕνα 
φῶς, νὰ πά  ρουμε κουράγιο;

Ὅπου καὶ τὸ 1940! Στὸν Θεό. Στὸν δι-
καιοκρίτη Κύριο τῶν δυνάμεων! Αὐτὸν  
πού, ὅπως καὶ τότε ἔτσι καὶ τώρα, μπορεῖ 
νὰ «καθαιρεῖ δυνάστας ἀπὸ θρόνων» 
καὶ νὰ ὑψώνει τοὺς ταπεινούς. Στὴν Παν -
α  γία μας!

Εἶναι καιρός! Εἶναι ἔσχατη ὥρα νὰ ἐρ -
γασθοῦμε καὶ πάλι ἕνα θαῦμα. Τὸ θαῦ  -
μα τῆς ἑνότητας τοῦ λαοῦ μας. Τὸ θαῦμα 
τῆς ἐπιστροφῆς μας στὰ πατροπαράδο-
τα ἤθη καὶ ἔθιμά μας, στὶς ρίζες μας. Τὸ 
θαῦμα τῆς ἐπιστροφῆς μας στὸν τρόπο 
καὶ τὴ ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
μας. Ἕνα θαῦμα ποὺ θὰ τὸ ἐπιτύχουμε μὲ 
τὴ βαθιὰ μετά νοιά μας, μὲ τὰ δά  κρυα τῆς 
ἐπιστροφῆς μας στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, μὲ 
τὶς συνεχεῖς προσευχές μας ἐνώπιον τοῦ 
θρό  νου του. Καὶ θὰ ἀφήσουμε μὲ πίστη 
νὰ τὸ φανερώσει ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Μὴν 
περιμένουμε νά ’ρθουν πολλοὶ ἀρωγοὶ 
σ’ αὐτὸ τὸ ἔργο. Ἂς μὴ στηρίξουμε τὶς 
ἐλπίδες μας στοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς 
ἰσχυροὺς τῆς γῆς. Νὰ περιμένουμε μόνο 
μὲ πίστη ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ξανακάνει τὸ 
θαῦμα του. Νὰ Τὸν «ἀναγκάσουμε» μὲ 
τὴν πίστη, τὴν προσευχή, τὴ μετάνοια 
καὶ τὴν ἐπιμονή μας νὰ θαυματουργήσει 
καὶ πάλι.    

(*) Γ. Βλάχου, Πολιτικὰ ἄρθρα, ἐκδ. Γαλα ξία, 
σελ. 88-89.




