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Η σηµασία της µάχης της Ελλάδος

Ο αγώνας των Ελλήνων είχε... τόσο µεγάλο ειδικό βάρος, ώστε
καθ΄ όλη τη διάρκειά του η διεθνής αναµέτρηση είχε περιέλθει σε
δευτερεύουσα µοίρα και η ανθρωπότητα µιλούσε για την Ελλάδα.

∆ιότι αυτή έδωσε την πρώτη στην ξηρά νίκη στα ελεύθερα έθνη.
Αυτή θρυµµάτισε τον θρύλο του αήττητου Άξονα. Αυτή ανέτρεψε
τις προοπτικές του και το χρονοδιάγραµµα των επιχειρήσεών του. 

Όλοι του πολέµου οι παράγοντες ήταν συντριπτικά δυσµενείς για
το ελληνικό έθνος: αριθµός, οπλισµός, µέσα, έδαφος, πρωτοβου-
λία, χρόνος, καθεστώς, υλική στάθµη. Ένας µόνο ήταν ευνοϊκός: ο
ψυχικός. Και αυτός νίκησε γιατί µεγαλύτερη δύναµη και τελειότερο
όπλο από την ψυχή δεν υπάρχει. 

(Θεοφ. Παπακωνσταντίνου, Η Μάχη της Ελλάδος, 1940-41)
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KKάάθθεε µµήήνναα 

Φίλες και Φίλοι,

Το τιµηµένο εκείνο πρωινό της 28ης
Οκτωβρίου 1940 οι Έλληνες ξεκίνη-

σαν για να πεθάνουν αυτοί, αλλά για να
ζήσει η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Αν δεν υπήρχαν τό-
τε αυτοί οι µάρτυρες, η ζωή (και η δική
µας ζωή) θα ήταν ένα µαρτύριο.

Οι στρατιώτες µας, µε την ψυχή αδά-
µαστη και ατσαλένια σαν την αιχµή

της λόγχης τους, πολεµούσαν και θυσιά-
ζονταν για της πατρίδας την ελευθερία.
Έβλεπαν οι ξένοι τα ανδραγαθήµατα των
στρατιωτών µας, τα θαύµαζαν και έπλε-
καν τα πιο ωραία εγκώµια για τον ηρωισµό
τους.

Στο θρίαµβο αυτό ήταν συντελεστές
ακόµη και τα παιδιά. Ατρόµητα µπρο-

στά στους κινδύνους στάθηκαν τα Ελλη-
νόπουλα. Κουβαλούσαν στις πλάτες τους
βαριά κιβώτια µε πολεµοφόδια και τρόφι-
µα, όπως ακριβώς και πολλές ηρωίδες της
Πίνδου. 

Στις κορυφές των βουνών, µέσα στα
χιόνια, στάθηκαν ακατάβλητοι οι

φρουροί µας σαν γιγάντιος κυµατοθραύ-
στης στη βαρβαρική εισβολή. Το αίσθηµα
της ευθύνης τούς ωθούσε σε ηρωική στά-
ση ζωής. Ο ηρωισµός τους ανάβρυζε από
την απόφασή τους: Ελευθερία ή Θάνατος.
Παράδοση του Έλληνα είναι ο ηρωισµός.
Αυτό βέβαια είναι µεγάλη ευλογία. Είναι
όµως και µεγάλο χρέος. Ο Έλληνας είναι
χρεωµένος περισσότερο από τον ξένο να
θυµάται. Να θυµάται τους µεγάλους νε-
κρούς υπέρ της Πατρίδας. Και νάναι απο-
φασισµένος να φανεί αντάξιός τους. 

Σήµερα δυστυχώς µερικοί νεοέλληνες
δε θέλουν να ακούνε για το ηρωικό

χθες, προφανώς γιατί τους θυµίζει κάποι-
ες ευθύνες, ενώ αυτοί προτιµούν την α-
νευθυνότητα. Όµως, σαν Έλληνες έχουµε
στο χθες τις ρίζες µας που, αν τις κόψου-
µε, θα ξεραθούµε πολιτιστικά, ηθικά, θρη-
σκευτικά.

Ένα µέρος των τωρινών Ελλήνων που
είναι βυθισµένοι στον υλοζωισµό και

στα τενάγη της φαύλης ζωής, αποστρέφο-
νται το ηρωικό παρελθόν των προγόνων µας
φοβούµενοι... τη σύγκριση µαζί του. Ζούνε
αιχµάλωτοι στο «τώρα», που δεν τους αφή-
νει να κοιτάζουν και το παρελθόν. Ξεχνούν
πως το αύριο αρχίζει από το χθες. Εµείς α-
ναφερόµαστε στις ρίζες µας, γιατί ζητάµε
να διαφυλάξουµε το ήθος, τη λεβεντιά, το
ελληνικό φιλότιµο, αρετές που πρέπει να
πρυτανεύουν και στη δική µας ζωή. Έλληνα
αληθινό δεν σε κάνει µόνον η καταγωγή αλ-
λά κυρίως η αγωγή και η διαγωγή. Ο ηρωι-
σµός ως στάση ζωής δεν είναι θέµα καταβο-
λών αλλά θέµα παιδείας. Θέµα παιδείας οι-
κογενειακής, σχολικής, κοινωνικής. Ζητάµε
την αναβάπτιση στη γενναία στάση ζωής
που µας δίδαξε έµπρακτα η ηρωική γενιά
της Ελληνικής Εποποιίας του 1940-41.

Φίλες και φίλοι, και σήµερα κινδυνεύει η
εθνική µας υπόσταση. Κινδυνεύει από

την εισβολή ξένων στοιχείων που έχουν
προκαλέσει σε πολλούς ηθική καθίζηση. Ό-
λοι αυτοί αντιλαµβάνονται τη ζωή όχι µε µέ-
τρα αδελφικά, φιλάνθρωπα, θεϊκά αλλά µε
µέτρα βαρβαρικά, µέτρα ποσότητας κι όχι
ποιότητας, µέτρα αριθµών κι όχι προσώπων.
Πιστεύω πως µε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κα-
λούµεθα καθένας σε στάση ζωής που θα τι-
µά την πατρίδα, την οικογένεια, τον εαυτό
του. Και θα δοξάζει το Θεό και την Παναγία
µας. Προχωρήστε, φίλοι, στο µεγάλο σας
σκοπό. ∆ουλέψτε µέσα σας τον ηρωισµό
των γενναίων της φυλής µας. Μπορείτε να
τον µετουσιώσετε. Και να τον βιώνετε καθη-
µερινά µε πράξεις ηρωικές, πράξεις ηθικής
ελευθερίας και αυταπαρνήσεως. Εµπρός της
Ελλάδας παιδιά. Γενναίοι τότε, γενναίοι και
τώρα. 

Πατρικά σας ασπάζοµαι, 
Χ.Γ.Κ.

ελ.:

............
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ΗΙταλία συνεχώς µας προκαλούσε. Ο
τορπιλισµός της «ΕΛΛΗΣ» ήταν το

κορύφωµα των ιταλικών προκλήσεων. Την
αυγή της 15ης Αυγούστου 1940 το αντι-
τορπιλικό µας ζύγωνε στο ιερό νησί της
Τήνου, για να
σ υ µ µ ε τ ά σ χ ε ι
στον επίσηµο ε-
ορτασµό της Με-
γαλόχαρης. Στις
8:25 π.µ. ακού-
στηκε στο λιµάνι
δαιµονισµένος
πάταγος και
βουή. Τα σπλάγ-
χνα της «Έλλης»
χτυπήθηκαν ύπουλα από τορπίλη. Μεµιάς
τινάχτηκαν σε µεγάλο ύψος σίδερα, α-
τµοί, σάρκες ανθρώπινες. Στα πλευρά του
πλοίου κείτονταν νεκρά και βαριά πληγω-
µένα µέλη του πληρώµατος. Τρία λεπτά
αργότερα µια δεύτερη τορπίλη, αστοχώ-
ντας,  σφηνώθηκε στο µώλο του λιµανιού,
τινάζοντας νερά, τσιµέντα και πέτρες σε
ύψος 70 µ. Σε λίγο µια τρίτη έσκασε κι αυ-
τή στο λιµάνι. Στις δέκα παρά δέκα η

«ΕΛΛΗ» δεν υπήρχε πια. Είχε βουλιάξει.
Η επιτροπή που συντάχτηκε γρήγορα απο-
φάσισε τη διενέργεια κατάδυσης, που έ-
φερε από το βυθό ξεκάθαρα χαραγµένη
την ταυτότητα του άνανδρου ενόχου: κοµ-

µάτια από τις τορπί-
λες µε αριθµό µη-
τρώου και στοιχεία
ι τ α λ ι κ ά . Ωστόσο,
τα στοιχεία απο-
σιωπήθηκαν και δεν
δόθηκαν στη δηµο-
σιότητα παρά αργό-
τερα, όταν πια κρί-
θηκε αναγκαίο. Ο
περιβόητος πρε-

σβευτής της Ιταλίας στην Ελλάδα το 1940
Εµµανουήλ Γκράτσι στο βιβλίο του «Η αρ-
χή του τέλους», που έγραψε αργότερα,
χαρακτηρίζει τον τορπιλισµό της «ΕΛ-
ΛΗΣ» ως έγκληµα και απίστευτη ατιµία
της Ιταλίας. Συγχρόνως όµως βεβαιώνει
πως αυτός ο τορπιλισµός µετέβαλε την
Ελλάδα «σε αρραγή ενότητα ψυχών και ό-
πλων, αποφασισµένη να αµυνθεί». 

ΗΙταλία διαβεβαίωνε επανειληµµένως
πως δεν θα ανελάµβανε πολεµικές

επιχειρήσεις εναντίον της Ελλάδας. Η
πρεσβεία της στην Αθήνα, παραµονές της
κηρύξεως του πολέµου, οργανώνει γιορ-
τές και δεξιώσεις. Καλεί από τη Ρώµη το
γιο του µεγάλου µουσουργού Τζ. Πουτσί-
νι για να παραστεί στην επίσηµη παράστα-
ση της «Μαντάµ Μπατερφλάι», που δινό-
ταν το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου στο Βα-
σιλικό Θέατρο Αθηνών. Καλεί και όλους

τους επίσηµους Έλληνες σε δεξίωση,
προς τιµή του. Ωστόσο, το ίδιο βράδυ άρ-
χισαν να καταφτάνουν στην πρεσβεία τα
κρυπτογραφηµένα τµήµατα του ιταλικού
τελεσιγράφου. Το πρωί της 27ης Οκτωβρί-
ου το τελεσίγραφο αποκρυπτογραφείται
και επιδίδεται, χωρίς προειδοποίηση, στον
Έλληνα πρωθυπουργό στις 3 η ώρα µετά
τα µεσάνυχτα. Ξηµέρωνε η 28η Οκτωβρί-
ου 1940!.....
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Στις 15 Αυγούστου η Ιταλική κυβέρνηση δεν τα ΄βαλε µε ανθρώπους. Τα
΄βαλε µε την Παναγία, την µητέρα του Θεού. Τους ασεβείς θα τους τιµωρή-
σει ανάλογα µε το έγκληµά τους.
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«Η θεία Σκέπη σου, Κόρη, επισκιάζει τους πιστούς 
και το ηµέτερον Γένος σκέπει, διέπει και φρουρεί.»

Βρίσκεται δίπλα στο Ναό της Παναγίας στην Τήνο.
Μπροστά η µαρµάρινη λάρνακα µε τα οστά των 9 Ελλήνων 
φονευθέντων, µελών του πληρώµατος.
∆εξιά η πλάκα µε τα ονόµατά τους. Αριστερά θραύσµατα 
της τορπίλης.

∆∂§π∫√19  14-10-08  17:03  Page 5

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Device Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: Absolute ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: Absolute ColorimetricBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



158 √  ¶ ˘ Ú Û fi ˜
√ ∫ ∆ ø µ ƒ π √ ™ 2 0 0 8

Θα ψηλαφίσουµε µέσα σε κείµενα της ε-
ποχής, όσο γίνεται πιο χειροπιαστά, την
πνοή και την έµπνευση ενός άνισου αγώνα
που έκανε την Ευρώπη ολόκληρη να ονοµά-
ζει έκτοτε τους ήρωες Έλληνες. 

Ο λαός είδε την επίθεση των Ιταλών το
1940, που στην πραγµατικότητα άρχισε µε
τον τορπιλισµό της Έλλης, όχι σαν ένα πό-
λεµο, αλλά σαν µια ανίερη προσβολή στο ά-
γιο πρόσωπο της Παναγίας. Έγραφε ο Αρ-
χηγός του Β΄ Σώµατος Στρατού:

«Ο τορπιλλισµός της Έλλης έθιξε το ορ-
θόδοξο φρόνηµα και το ελληνικό φιλότιµο
του στρατού. 

Στρατηγός ∆ηµ. Παπαδόπουλος, 
10 - 11 - 1940.»

Επίσης ο Γεώργιος Βλάχος έγραφε:
«Είναι ∆εκέµβριος... Κι η Θεοµήτωρ που

εγκατέλειψε το νησί της και ευρίσκεται εκεί
πάνω, ...θα εορτάσει µαζί µε τον στρατό µας
Χριστούγεννα».

Η εικόνα της Μεγαλόχαρης στέλνεται απ΄
τον αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο στην πρώτη
γραµµή του µετώπου.

«Ο µακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
απέστειλε εις το µέτωπον δι΄ ειδικού κληρι-
κού εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσης
και Μεγαλόχαρης προς ενίσχυσιν του µαχο-
µένου στρατού και κραταιάν αυτού προστα-
σίαν και σκέπην...». 

Εξάλλου, ένας πολεµιστής έγραφε:
«Καίτη µου,δεν θέλω να µου στείλεις φα-

νέλες και κάλτσες. Προτιµώ να µου φτιάξεις
και να µου στείλεις µια σηµαία της ξηράς,
στο µέγεθος που έχουν τις σηµαίας των τα
σωµατεία. Στο κέντρον, µέσα σ΄ ένα χρυσό
κύκλο, να βάλεις τον Ντίνο να ζωγραφίσει
την Παναγία της Τήνου. Μια τέτοια σηµαία
θέλω να κάνω δώρο στο λόχο µας. Θα πα-
ραξενεύεσαι, γιατί δεν µε ήξερες για θρή-
σκο. Αλλά απ΄ όσα βλέπουν τα µάτια µου,
πιστεύω κι εγώ ότι µια θεϊκή δύναµις συ-
ντροφεύει το στρατό µας. Άλλωστε, πώς
µπορούσα να µείνω µόνος εγώ ασυγκίνητος
µέσα στο κύµα της πίστεως που έχει όλος ο
στρατός µας προς την Παναγία της Τήνου,
που την πιστεύει προστάτιδά του;»

Και οι µαρτυρίες ότι η Παναγιά προπορευ-
όταν στη µάχη ήταν πολλές στις εφηµερί-
δες και τα κείµενα της εποχής:

« Η µάχη της Πίνδου είχε τελειώσει... Ενώ
το χιόνι πύκνωνε όλο και περισσότερο... ο
φαντάρος είχε σηκώσει το γιακά της χλαί-
νης ... και µε το µάνλιχερ στη χούφτα, όπλο
και ραβδί, προχωρούσε απ΄ τα κάτασπρα
καταρράχια...Στο µέτωπο, σ΄ όλη τη γραµ-
µή... ο ελληνικός στρατός άρχιζε να έχει
παντού το ίδιο όραµα: Έβλεπε τις νύχτες
µια γυναικεία µορφή να προβαδίζει, ψηλό-
λιγνη, αλαφροπερπάτητη, µε την καλύπτρα
της αναριγµένη απ΄ το κεφάλι στους ώ-
µους. Την αναγνώριζε, την ήξερε από πά-
ντα, του την είχανε τραγουδήσει σαν ήτανε
µωρό κι ονειρευότανε στην κούνια. ΄Ηταν η
µάνα η µεγαλόψυχη στον πόνο και στην δό-
ξα, η λαβωµένη της Τήνου, η Υπέρµαχος
Στρατηγός». 

Και η είδηση ξεπέρασε τα σύνορα της Ελ-
λάδος:

Λονδίνο, 23 Νοεµβρίου
Ο ραδιοφωνικός σταθµός του Λονδίνου

µετέδωσε κατά την σηµερινήν πρωινήν εκ-
ποµπή του το ακόλουθο συγκινητικό περα-
στατικό, συµβάν εις τα ελληνοαλβανικά σύ-
νορα.

Μια µικρά οµάς Ελλήνων στρατιωτών,
φρουρούσα εις κάποιο σηµείον των συνό-
ρων, είδε να εµφανίζεται ενώπιόν της, εν
τω µέσω του σκότους, µία γυνή, φέρουσα
πέπλον. Ο επί κεφαλής της µικράς φρουράς
εφώναξεν ευθύς: «Τις ει;» Τότε η άγνωστος
ανέσυρε το πέπλον της και οι Έλληνες
στρατιώται αντίκρισαν κατάπληκτοι το πρό-
σωπον της Παναγίας, η οποία τους είπεν:
«Εγώ είµαι. ∆εν θα λησµονήσω ποτέ την
προσβολήν που µου έκαµαν εις την Τή-
νον...»

Ύστερα εξηφανίσθη η Παναγία από τους
οφθαλµούς των στρατιωτών, που είχαν γο-
νυπετήσει έντροµοι.»

Συχνά τη µαυροφόρα Παναγιά βλέπει κι ο
εχθρός, όπως φάνηκε από µαρτυρίες αιχµα-
λώτων, και του κόβονταν τα γόνατα. Ένα
περιστατικό από εφηµερίδα της εποχής δί-
νει ανάγλυφα τις εµπειρίες των Ιταλών:

«Προ δεκαπέντε ηµερών περίπου ένα
τµήµα του στρατού µας συνέλαβε στο βό-
ρειο µέτωπο µερικούς Ιταλούς σκιέρ που ο-
δηγήθηκαν αµέσως προς ανάκρισιν. Φυσικά
η ανάκρισις εγένετο µε διερµηνέα.
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Το Ελληνικό Έθνος σύσσωµο και σύµψυχο, στρατός και λαός, ανακήρυξε
στρατηγό του υπέρµαχο στον πόλεµο την αειπάρθενο Κόρη και τέθηκε κάτω
από τη σκέπη και προστασία της.
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- Γιατί δεν στέκεστε να πολεµήσετε, αλλά
παραδίδεσθε αµέσως; ηρώτησεν ο ανακρί-
νων αξιωµατικός έναν από τους αλπινιστάς
αιχµαλώτους.

- Επειδή ξέροµε ότι δεν µπορούµε να τα
βγάλουµε πέρα.

- Πώς το συµπεραίνετε αυτό;
- Μας εσείς έχετε και τις γυναίκες που πο-

λεµούν κοντά σας...
- Αυτό, παρετήρησεν ο αξιωµατικός, έγινε

µια φορά ...στα χωριά της Πίνδου!
- Ποια Πίνδο; εφώναξεν ο αλπινιστής. Ε-

µείς είδαµε και προχθές ακόµα, επικεφαλής
ενός λόχου σας, µια γυναίκα που τραβούσε
µπροστά και σας έδειχνε το µονοπάτι, όπου
µας κυκλώσατε. 

- Τι γυναίκα ήταν αυτή;
- Μια µαυροφόρα, ψηλή, µελαχρινή, µε

καλύπτρα γύρω από το κεφάλι, που γύριζε
πότε πότε και χαµογέλαγε στους φαντά-
ρους σας...

- Την είδες εσύ αυτή τη γυναίκα;
- Την είδα κι εγώ κι άλλοι Αλπίνι όπως κα-

τεβαίναµε µε τα σκι µέσα στα χιόνια... Και
την είδαν και από άλλα τµήµατα... Κάθε λό-
χος σας έχει και από µια τέτοια Οδηγή-
τρια...». 

Ίσως κάποιος θα µπορούσε να σκεφθεί ό-
τι όλα αυτά οφείλονταν στον ευφάνταστο,
θρησκευόµενο και ενθουσιώδη χαρακτήρα
των Ελλήνων. Όµως το καλοκαίρι του 1973
στα αρχεία του Λονδίνου βρέθηκε µία ανα-
φορά του άγγλου πρεσβευτή στην Ελλάδα
την εποχή του πολέµου M. Palairet. Το
πνεύµα του παράξενου αυτού διπλωµατικού
εγγράφου αποδεικνύει περίτρανα ότι κι έ-
νας ξένος είχε καταλάβει πως οι Έλληνες
πολεµούσαν έναν εχθρό που πρόσβαλε την
Παναγιά, έχοντας στα χαρακώµατα τη σε-
πτή σκιά Της. Ίσως η κεντρική ιδέα του πο-
λέµου του 1940 να βρίσκεται στις προδρο-
µικές διαπιστώσεις αυτού του εγγράφου
που γράφτηκε στις 9 - 12 - 1940: 

Νο 306                                                      
Από τη Βρεταννική Πρεσβεία 
ΑΘΗΝΑΙ

∆εκέµβριος 9, 1940  
Κύριέ µου,
Εις την επιστολήν µου Νο 293 της 23ης

Νοεµβρίου ανέφερα την ευρέως παραδεχο-
µένην πίστιν εδώ ότι ο ελληνικός στρατός

απολαµβάνει της ιδιαιτέρας προστασίας της
Παναγίας της Τήνου και ότι οι νίκες του, οι
οποίες δύνανται ασφαλώς να ονοµασθούν
θαυµατουργικές, οφείλονται εις την επέµ-
βασίν της. Αυτή η πίστις έχει τώρα γίνει πε-
ποίθησις και υπάρχουν αναρίθµητες ιστο-
ρίες της παρουσιάσεως της Ευλογηµένης
Παρθένου εις στρατιώτας εις το µέτωπον,
ενθαρρύνοντάς τους εις την µάχην µε υπο-
σχέσεις ότι η ιεροσυλία που έγινε από τους
Ιταλούς εις τον Ναόν της κατά την εορτήν
της Κοιµήσεως θα ετιµωρείτο από µία µεγά-
λη ήττα...

Φαίνεται ασύνηθες ν΄αφιερώνω µία επί-
σηµη επιστολή σε τοιούτο θέµα, αλλά δεν
υπάρχει αµφιβολία ότι η πεποίθησις πως υ-
ποστηρίζεται από υπερφυσική βοήθεια έχει
συµβάλει πολύ εις την ενθάρρυνσιν του Έλ-
ληνος στρατιώτου, εις την ακούραστον επι-
δίωξί του δια νίκη και του Ελληνικού λαού
εις τον ενθουσιασµόν του δια τον πόλε-
µον...

Ο Στρατηγός Μεταξάς...(βεβαιώνει:)’Η υ-
πόθεσίς µας έχει την ευλογία του Θεού και
ο λαός της Τήνου θα δικαιωθή εις την πε-
ποίθησίν του ότι η βάρβαρος και δολία επί-
θεσις κατά της «Έλλης» θα λάβη εκδίκησιν.’ 

Η επίθεσις κατά της «Έλλης» στην Τήνο
απεδείχθη πράγµατι ένα σοβαρό λάθος, δια
το οποίον πρέπει να µετανοούν οι Ιταλοί τώ-
ρα σκληρά. Όχι µόνον ένωσε την Ελλάδα,
την εβοήθησε από την αρχή µε την πεποί-
θησιν ότι τα όπλα της εβοηθούντο θαυµα-
τουργικώς - µία πεποίθησις η οποία εις αυ-
τήν την χώραν των ισχυρών και βαθέων
θρησκευτικών παραδόσεων έχει ανεκτίµητη
αξία.

Έχω την τιµήν να παραµένω µε τον µεγα-
λύτερον σεβασµόν, Κύριέ µου, 

Ο πιο ταπεινός και πλέον πιστός υπηρέ-
της Σας.            

MICHAEL PALAIRET». 

Ποιος θα το φανταζόταν ποτέ ότι η λα-
βωµένη Παναγιά δια του διπλωµατικού εγ-
γράφου θα ενηµέρωνε το Foreign Office ό-
τι αυτή ήταν η Υπέρµαχος Στρατηγός και σ΄
αυτήν οφείλονται τα νικητήρια; 

Μήπως αυτή η αναφορά µας µπορεί να ο-
δηγήσει σε γόνιµους προβληµατισµούς ε -
π α ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ µ ο ύ  τ η ς  π ν ε υ -
µ α τ ι κ ή ς  µ α ς  τ α υ τ ό τ η τ α ς ;  

ˆ˜.
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Ω παίδες Ελλήνων, ίτε,
ελευθερούτε πατρίδ’, ελευθερούτε δε
παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη,
θήκας τε προγόνων. νυν υπέρ πάντων αγών.

Αισχύλος, Πέρσαι 402 - 5
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(Λίγες µέρες µετά την κήρυξη του πολέµου
αντιπρόσωποι των κορυφαίων πνευµατικών αν-
θρώπων της Ελλάδας απευθύνθηκαν µε το πα-
ρακάτω έγγραφό τους - «Μανιφέστο» προς
τους «ελεύθερους ανθρώπους όλων των ε-
θνών», υπογραµµίζοντάς τους να µην ξεχνούν
στις κρίσιµες αυτές στιγµές ότι η Ελλάδα µε
τον αγώνα της αυτό «πολεµά για τη µοίρα ό-
λου του κόσµου».)

Οι νέοι συγγραφείς της Ελλάδας, που α-
ντιπροσώπευσαν τα τελευταία χρόνια τις

νεώτερες αναζητήσεις του ελληνικού πνεύµα-
τος, απευθύνονται στους συναδέλφους και συ-
νοδοιπόρους τους του κόσµου ολόκληρου.

Η µάχη της Ελλάδας είναι µια µάχη παγκό-
σµια. Ο ελληνικός στρατός είναι σήµερα µια
προφυλακή των εθνών στον αγώνα τους ενα-
ντίον της καινούριας µορφής της σκλαβιάς.

Για να κερδίσουµε αυτή τη µεγάλη µάχη, θα
κάνουµε όλες τις θυσίες, όπως έκαναν πάντα
οι Έλληνες όταν πολεµούσαν για την ελευθε-
ρία. ∆ε θα συλλογιστούµε ούτε τη ζωή µας, ού-
τε τη ζωή των δικών µας, ούτε τις πόλεις µας,
που βοµβαρδίζονται, ούτε τον πλούτο του τό-
που µας που καταστρέφεται. Το έµβληµά µας
είναι το ίδιο έµβληµα των πατέρων µας του
1821: Ελευθερία ή Θάνατος.

ΟΜουσολίνι δε µας ήξερε καλά. ∆εν κατά-
λαβε ποτέ την ιστορική παράδοση, την η-

θική ζωή, το ψυχικό σθένος της µικρής Ελλά-

δας. ∆εν πρόβλεψε τη µεγάλη χαρά που κυρίε-
ψε τον τόπο µας, όταν αντήχησαν τα πρώτα
πυρά κι έφεραν την είδηση ότι ήρθε ξανά στην
Ελλάδα η ώρα της µοίρας, της θυσίας και της
δόξας.

Ο ιταλικός φασισµός βαδίζει προς το θάνατο
κι εµείς οι Έλληνες σκάβουµε τον τάφο του.
Μπορεί να πεθάνουµε, αλλά θα πεθάνει κι αυ-
τός. Θα τον σκοτώσει το Ελληνικό Πνεύµα,
που έχει σκοτώσει εχθρούς µεγαλύτερους και
φοβερότερους απ΄ αυτόν.

Ελεύθεροι άνθρωποι όλων των εθνών, συγ-
γραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες, φιλόσο-

φοι, ιδεολόγοι, µην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα πο-
λεµά για τη µοίρα του κόσµου”. 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗ, ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛ., ΒΡΕΤΤΑ-
ΚΟΣ Ν., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ., ∆ΗΜΑΡΑΣ Κ.,
ΕΛΥΤΗΣ Ο∆., ΘΕΟΤΟΚΑΣ Γ., ΘΡΥΛΟΣ ΑΛΚ.,
ΙΑΚΩΒΙ∆Η ΛΙΛΗ, ΚΑΤΑΓΑΤΣΗΣ Μ., ΚΑΡΑΝΤΙ-
ΝΟΣ Σ., ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΘΡ., ΛΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ Γ.,
ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ Γ., ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Λ., ΜΙΧΑΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Φ., ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΝΑΚΟΥ Λ.,
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ Μ., ΝΙΚΟΛΑΡΕΪΖΗΣ ∆., ΜΠΑΡ-
ΛΑΣ Τ., ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΚΛ., ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Σ.,
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ., ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΛ., ΠΕΤΣΑ-
ΛΗΣ ∆., ΣΕΦΕΡΗΣ Γ., ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΤ., ΤΕΡΖΑ-
ΚΗΣ ΑΓΓ., ΤΣΑΚΟΣ Κ., ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ∆., ΧΑΡΗΣ
Π., ΧΑΤΖΙΝΗΣ Γ., ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΑΙΜ. 

∏ ·‹¯ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ “√Ãπ”

∏∏ ππ∆∆∞∞§§ππ∫∫∏∏ ∂∂¶¶ππ££∂∂™™∏∏ ((¶¶››ÓÓ‰‰ÔÔ˜̃ -- µµ.. ◊◊ÂÂÈÈÚÚÔÔ˜̃))

∆∆√√ ªª∞∞¡¡ππºº∂∂™™∆∆√√

™‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ì¿¯ÂÙ·È

”

™™ÙÙËË˜̃ ¶¶››ÓÓ‰‰ÔÔ˘̆ ÙÙ·· ÚÚ¿¿¯̄ÈÈ··
∆εν είσαι θνητών η Μάνα εσύ, ω Ελλάς!
Μητέρα Αθανάτων προβαίνεις και ήρωες µόνον γεννάς!
Τη θεία πνοή τους φυσάς στα τρισµέγαλα στήθια,
που µέσα τους όλη χωρεί η Λευτεριά κι άγιο φέγγος η Αλήθεια!

* * *
Βλαστοί των Ηρώων, παιδιά των Γιγάντων εµείς.
Στης Πίνδου τ΄ ακρόκορφα, στης Πίνδου τα ράχια ας φτάσουµε ΄µεις!
Το «ΟΧΙ» ν΄ αδράξουµε, προγόνων σκυτάλη στα χέρια!
Τη δόξα να υψώσουµε ξανά την παλιά ως τ΄ αστέρια!

Α. Αυγερινού
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Άστρα, σηµαίες, όνειρα, φτερά
ας είναι της ψυχής σας πρωτοβρόχι,
θύελλα ναν τα ζήτω, η χαρά και κεραυνός το ΟΧΙ.
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Το ελληνικό «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940 είχε παγκόσµια απήχηση, αν µάλιστα λη-
φθεί υπόψη ότι στις δυνάµεις του Άξονα (Γερµανία, Ιταλία και Ιαπωνία) είχαν ήδη υπο-
κύψει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριµένα και κατά χρονολογική σειρά υπέκυψαν:

Η Αυστρία στις 11 Μαρτίου 1938.
Η Τσεχοσλοβακία στις 14 Μαρτίου 1939.
Η Πολωνία την 1η Σεπτεµβρίου 1939.
Η ∆ανία και
Η Νορβηγία στις 9 Απριλίου 1940.

Η Ολλανδία,
Το Βέλγιο,
Το Λουξεµβούργο και
Η Γαλλία στις 10 Μαΐου 1940.
Η Ρουµανία στις 11 Οκτωβρίου 1940.

(Η Σοβιετική Ένωση στις 24 Αυγούστου 1939 είχε υπογράψει σύµφωνο φιλίας µε τη
χιτλερική Γερµανία και παρέµενε αµέτοχη.

Μόνο η Μεγάλη Βρετανία πολεµούσε...)

∏∏ ··‹‹¯̄ËËÛÛËË ÙÙÔÔ˘̆ ÂÂÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎÎÔÔ‡‡ ““√√ÃÃππ””

∏∏ ππ∆∆∞∞§§ππ∫∫∏∏ ∂∂¶¶ππ££∂∂™™∏∏  ((¶¶››ÓÓ‰‰ÔÔ˜̃ -- µµ.. ◊◊ÂÂÈÈÚÚÔÔ˜̃))

™™‡‡ÛÛÛÛˆ̂ÌÌÔÔ˜̃ ÔÔ ÂÂÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎÎfifi˜̃ ÏÏ··fifi˜̃ ÌÌ¿¿¯̄ÂÂÙÙ··ÈÈ
ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ξεκινούν για το µέτωπο µε ενθουσιασµό και αποφασιστικότητα.

Στους δρόµους της Αθήνας, που γεµίζουν από το χακί, ένας εβδοµηντάρης γέρος στέ-
κεται στο πεζοδρόµιο και τους παρακολουθεί σιωπηλός, ενώ τα µάτια του τρέχουν.

- Γιατί κλαις, παππού; τον ρωτά κάποιος.
Ο γέροντας τον κοιτά λίγο κι ύστερα απαντά συγκινηµένος:
- Γιατί δεν είµαι τριάντα χρόνια νεότερος, να ξεκινήσω κι εγώ µαζί τους...

ΣΤΑ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ γυναίκες, γέροι, παιδιά συµµετέχουν κι αυτοί στον ιερό αγώνα µε
όποιο τρόπο µπορούν. Να µια σκηνή:

«Ο κόσµος έκαµε ουρά κάθε µέρα για να δώσει το αίµα του για τους τραυµατίες... Μια
µέρα λοιπόν ο επί της αιµοδοσίας γιατρός, είδε µέσα στη σειρά των αιµοδοτών που πε-
ρίµεναν, να στέκεται και ένα γεροντάκι.

- Εσύ, παπούλη, του είπε ενοχληµένος, τι θέλεις εδώ;
Ο γέρος απάντησε δειλά:
- Ήρθα κι εγώ, γιατρέ, να δώσω αίµα... Μη µε βλέπεις έτσι, γιατρέ µου. Είµαι γερός,

το αίµα µου είναι καθαρό, και ακόµα ποτέ µου δεν αρρώστησα. Είχα τρεις γιους. Σκο-
τώθηκαν και οι τρεις εκεί πάνω. Χαλάλι της πατρίδας. Όµως µου είπαν πως οι δυο πή-
γαν από αιµορραγία. Λοιπόν, είπα στη γυναίκα µου, θα ΄ναι κι άλλοι πατεράδες, που
µπορεί να χάσουν τα παλικάρια τους, γιατί δε θα ΄χουν οι γιατροί µας αίµα να τους δώ-
σουν. Να πάω να δώσω κι εγώ το δικό µου. ‘Άιντε, πήγαινε’, µου είπε, ‘κι ας είναι για την
ψυχή των παιδιών µας’. Κι εγώ σηκώθηκα και ήρθα...».
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Από τους Βρεταννούς διατυπώθηκε ότι: 
Από δω κι εµπρός δε θα λέµε ότι οι Έλληνες πολεµάνε σαν ήρωες, 
αλλά ότι οι ήρωες πολεµάνε σαν Έλληνες. 
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Το ΕΠΤΑΧΩΡΙ
είναι ένα ό-

µορφο χωριό σε υ-
ψόµετρο 880 µ.

χτισµένο σε µια α-
πότοµη χαράδρα της

ΠΙΝ∆ΟΥ. Η φήµη της
αρχοντιάς του µεγάλω-

σε, όταν το 1940 του δόθη-
κε η µεγάλη τιµή να χαρίσει την α-

γάπη του στο θρυλικό τάγµα του ∆αβάκη. Όλοι
τότε οι κάτοικοι του χωριού παραχώρησαν το
δεσποτικό της ψυχής τους στο θρυλικό συ-
νταγµατάρχη ∆αβάκη και στους άνδρες του. Η
φιλοξενία ανέβηκε στη συνείδηση όλων πολύ
ψηλά, έτσι που εξιδανικεύτηκε. Αποζηµιώθηκε
όµως γι’ αυτό, γιατί αξιώθηκε από το Θεό, πρώ-
το το Επταχώρι απ’ όλο τον κόσµο, να χαρεί το
µειδίαµα της νίκης. Και του άξιζε η µεγάλη αυ-
τή τιµή. 

Όταν ο ∆αβάκης βρέθηκε στην ανάγκη να
αντισταθεί στις θέσεις «προφήτης Η-

λίας» και «υψώµατα Ζούζουλης» στηρίχτηκε
στις ελληνικές λόγχες και στη φιλοπατρία των
κατοίκων της περιοχής. Ζήτησε τη συνδροµή
«παντός δυναµένου να φέρει πολεµοφόδια εις
τα υψώµατα» και βρήκε καθολική ανταπόκριση.

Πορεία εθελοντών µε επικεφαλής τις ηρω-
ίδες της Πίνδου, λεβεντογυναίκες του

χωριού και των γύρω περιχώρων, φορτωµένες
µε πυροµαχικά ανέβαιναν σαν σε πανηγύρι στα
υψώµατα. Λυγισµένες από το βάρος της κάσας
των φυσιγγιών που τις βάραινε, ανέβαιναν µε
αλύγιστη ψυχή ώρες ολόκληρες, δίνοντας τη
βεβαιότητα πως ένας τέτοιος λαός ποτέ δεν
µπορεί να ηττηθεί. Στο γυρισµό οι ηρωίδες της
Πίνδου κατέβαζαν σε πρόχειρα φορεία τους
τραυµατισµένους στρατιώτες - έλληνες και ι-
ταλούς - και παράστεκαν δίπλα τους σαν µάνες
και αδελφές. Συναγωνιζόταν καθένας µε το δι-
κό του τρόπο, ποιος να προσπεράσει τον άλλο

στην καλοσύνη, την αντρεία και την αυτοθυ-
σία.

Οδηγοί και σύνδεσµοι χρησιµοποιούνταν
οι Επταχωρίτες στρατιώτες ∆. Τζηµόπου-

λος και Ι. Μούζας, που βρέθηκαν µε άδεια ε-
κείνες τις µέρες στο χωριό. Πέρα από τις πο-
λύτιµες υπηρεσίες τους βρέθηκαν κοντά στο
Συνταγµατάρχη την ώρα που τραυµατίστηκε
κατάστηθα.

Ήταν η 1η Νοεµβρίου 1940, όταν µε µια δι-
λοχία ο ∆αβάκης περνούσε το φουρκώτι-

κο ποτάµι κι ανέβαινε τη βουνοπλαγιά προς το
ύψωµα «προφήτης Ηλίας της Φούρκας» για να
κόψει στη µέση τους προελαύνοντας Ιταλούς.
Ενώ πλησίαζε στο ύψωµα, µια εχθρική σφαίρα
τον βρήκε στο στήθος του. Ο ήρωας σωριάστη-
κε. Όχι όµως και το έργο του. Η ελληνική ση-
µαία είχε πλέον στηθεί στο ύψωµα. Ο σκοπός
είχε πραγµατοποιηθεί. Η µεραρχία Τζούλια,
που είχε φτάσει στο ∆ίστρατο, ήταν «µαντρω-
µένη», κατά την έκφραση του ∆αβάκη. Μένο-
ντας χωρίς εφόδια, δεν τους έµεινε άλλος
δρόµος από το να υποχωρήσουν κακήν κακώς
µέσα από τα φαράγγια της Πίνδου.

Ο∆αβάκης βαριά τραυµατισµένος µετα-
φέρθηκε στο Επταχώρι κι από εκεί σε

στρατιωτικό νοσοκοµείο των Αθηνών... Οι Ιτα-
λοί εγκατέλειψαν τα µεγαλεπήβολα σχέδιά
τους. Υποχώρησαν, γιατί δεν µπορούσαν να
σπάσουν τα γρανιτένια τείχη που έστησαν α-
δελφωµένοι στρατός και λαός. Ήσαν ψυχές
ορκισµένες σε ιστορία χιλιετηρίδων, σε ιστορία
µε Θερµοπύλες. Η νίκη και η δόξα θα φτερου-
γίζουν αιώνια στις κορφές της Πίνδου. Από τη
νέα αυτή Ακρόπολη του 1940 θα ακούγεται η
φωνή του ∆αβάκη που είναι το σάλπισµα της
πατρίδας: «Σταθείτε όρθιοι, υπερήφανοι, αλύ-
γιστοι, ήρωες, Έλληνες».

(Επιλογή και διασκευή από το έργο του ∆ηµ.
Ν. Τσίγκαλου «Το Επταχώρι», Θεσ/νίκη 1979)

∏∏ ππ∆∆∞∞§§ππ∫∫∏∏ ∂∂¶¶ππ££∂∂™™∏∏  ((¶¶››ÓÓ‰‰ÔÔ˜̃ -- µµ.. ◊◊ÂÂÈÈÚÚÔÔ˜̃))

KKˆ̂ÓÓ.. ¢¢··‚‚¿¿ÎÎËË˜̃
∂∂¶¶∆∆∞∞ÃÃøøƒƒππ -- ¶¶ππ¡¡¢¢√√™™

(Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿)

∏ Ì¿¯Ë ÌÂ Ù· ¯ÈfiÓÈ· (Ù· ÎÚ˘Ô·Á‹Ì·Ù·)

√ ™∆ƒ∞∆√™ ª∞™ ∫Àƒπ∂À∂π ∆∏¡ ∫√ƒÀ∆™∞

∆∂§π∫√19  14-10-08  17:03  Page 10

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Device Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: Absolute ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: Absolute ColorimetricBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Έχω ακράδαντη την πεποίθηση ότι ο Ελληνικός Στρατός θα γράψει νέας λαµπράς
σελίδας εις την ιστορίαν του Έθνους. Μη αµφιβάλλετε ότι τελικά θα επικρατήσω-
µεν µε την βοήθειαν και την ευλογίαν του Θεού. (Αλ. Παπάγος)
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Η
Κορυτσά ήταν η πρώτη
µεγάλη πολιτεία πέρα
απ΄ τα σύνορα, η µε-

γαλύτερη της Β. Ηπείρου, που
κυρίεψε ο στρατός µας. Είχαν
περάσει 25 µέρες από την ει-
σβολή των Ιταλών στην Ελλά-
δα. Στην Αθήνα είχε διαδοθεί
από τη νύχτα πως θα έπεφτε η
Κορυτσά. Ξάφνου ακούστη-
καν καµπάνες. Ήταν η ώρα
µία µετά το µεσηµέρι. Σε
λίγα λεπτά κυκλοφόρησε
και παράρτηµα. Τότε κύ-
µατα λαού ξεχύθηκαν
στους δρόµους της Πρω-
τεύουσας µε σηµαίες. Οι
διαβάτες αγκαλιάζονταν
µεταξύ τους. Η Αθήνα α-
ντιλαλούσε από φιλαρµο-
νικές και θούρια. Από το
ραδιόφωνο ακούγονταν

τα διαγγέλµατα του Βασιλιά και
του Πρωθυπουργού. Ο ξένος Τύ-
πος, συµµαχικός και ουδέτερος,
όπως η Daily Mail, έγραφε: «Στην
Κορυτσά βρισκόταν το Γενικό
Στρατηγείο των Ιταλών. Ο κό-
σµος ολόκληρος οφείλει συγχα-
ρητήρια στην Ελλάδα. Το γόητρο
της Ιταλίας ουδέποτε είχε κατα-
πέσει τόσο από της καταλήψεως

της εξουσίας  από τον Μουσο-
λίνι». Οι Times της Ν. Υόρκης
έγραψαν: «Η Κορυτσά θα απο-
τελέσει ίσως την αποφασιστι-
κή καµπή του πολέµου». 

Γ ια την ακατάβλητη δύναµη και τον ηρωι-
σµό του Έλληνα στρατιώτη πρέπει να ση-

µειώσουµε και τούτο, όπως το περιγράφει ο Ι.
Μ. Παναγιωτόπουλος στο έργο του «Αιχµάλω-
τοι»: 

«Στην υπεροχή των µέσων του αντιπάλου και
την άγρια διαµόρφωση τους εδάφους προστέ-
θηκε - εχθρός αδυσώπητος - και ο βαρύς χει-
µώνας, ένας απ΄ τους βαρύτερους αλβανικούς
χειµώνες, τον οποίο ο ελληνικός στρατός αντι-
µετώπιζε σε υψόµετρα συνήθως εξοντωτικά.
Συνεχείς πορείες, ψύχος δριµύ (η θερµοκρασία
κυµαινόταν στους 20 βαθµούς κάτω από το µη-
δέν), χιονοθύελλες φονικές, τροφοδοσία ανε-
παρκής έβαζαν την αντοχή των Ελλήνων στρα-
τιωτών σε απάνθρωπη δοκιµασία. 

Περισσότερη φθορά προκαλούσαν τα
κρυοπαγήµατα, τα ύπουλα και αναπόφευ-

κτα, τα οποία νέκρωναν τα µέλη των µαχητών.
Κι ωστόσο, µε ηρωισµό πληρώνουν οι φαντάροι
µας κι αυτό το τίµηµα της λευτεριάς, όπως φαί-

νεται από το παρακάτω περιστατικό:

Ανοίγει ξαφνικά η πόρτα και µπαίνουν δυο
παιδιά, δυο στρατιωτάκια, µε το χακί

τους.
-Τους φάγαµε, είπε ο πρώτος, τους άτιµους!

Να δεις πώς λακίζουν!
-Ας µην ήταν αυτός ο χειµώνας ο άθεος της

Αρβανιτιάς και θα τους είχαµε ρίξει στη θάλασ-
σα.

-Αρρωστήσατε; µπόρεσα να ρωτήσω.
-Ναι, κρυοπαγήµατα, είπαν κι οι δυο µ΄ ένα

στόµα.

Γύρισα και τους κοίταξα. Και τότε είδα που
του έλειπε του πρώτου το χέρι το δεξί και

κρεµόταν το µανίκι του άδειο.
-Εµένα µ΄ έκοψαν έξι δάχτυλα, από τρία στο

κάθε πόδι, είπε ο άλλος. 

∆εν έδειξαν καµιά στενοχώρια. Τους έκο-
ψαν τα χέρια, τα πόδια, πολέµησαν, ξε-

πάγιασαν».

∏ Ì¿¯Ë ÌÂ Ù· ¯ÈfiÓÈ· (Ù· ÎÚ˘Ô·Á‹Ì·Ù·)

√ ™∆ƒ∞∆√™ ª∞™ ∫Àƒπ∂À∂π ∆∏¡ ∫√ƒÀ∆™∞
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Εκεί που πρώτα εκατοικούσε ο ήλιος
Που µε τα µάτια µιας παρθένας άνοιγε ο καιρός
Καθώς εχιόνιζε απ  ́το σκούντηµα της µυγδαλιάς 
ο αγέρας
Κι άναβαν στις κορφές των χόρτων καβαλάρηδες

Τώρα, σαν από στεναγµό Θεού ένας ίσκιος 
µεγαλώνει...

Ήταν ωραίο παιδί. Την πρώτη µέρα που γεννήθηκε
Σκύψανε τα βουνά της Θράκης να φανεί
Στους ώµους της στεριάς το στάρι που αναγάλλιαζε...

Με τα θαµπόχρυσα κουµπιά και το πιστόλι του
Με τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά
Και µε το κράνος του, γυαλιστερό σηµάδι
(Φτάσανε τόσο εύκολα µέσ  ́στο µυαλό
Που δεν εγνώρισε κακό ποτέ του)
Με τους στρατιώτες του ζερβά - δεξιά
Και την εκδίκηση της αδικίας µπροστά του...

Ύστερα λιώσαν χιόνι να ξεπλύνουν
Το κορµί του. σιωπηλό ναυάγιο της αυγής
Και το στόµα του, µικρό πουλί ακελάηδιστο
Και τα χέρια του, ανοιχτές πλατείες της ερηµίας

Βρόντηξαν τα βουνά της Αλβανίας
∆εν έκλαψαν
Γιατί να κλάψουν
Ήταν γενναίο παιδί! . . .

Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ  ́όνειρο µέσ  ́στο αίµα
Του κόσµου η πιο σωστή στιγµή σηµαίνει:
Ελευθερία,
Έλληνες µέσ  ́στα σκοτεινά δείχνουν το δρόµο:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...

Τώρα λάµπουνε γύρω του οι πόθοι που ήταν µια φορά
Χαµένοι µέσ  ́στης αµαρτίας τη µοναξιά
Γειτόνοι της καρδιάς του οι πόθοι φλέγονται
Πουλιά τον χαιρετούν, του φαίνονται αδερφάκια του
Άνθρωποι τον φωνάζουν, του φαίνονται συντρόφοι
του.
«Πουλιά καλά πουλιά µου, εδώ τελειώνει ο θάνατος!»
«Σύντροφοι, σύντροφοι καλοί µου, εδώ η ζωή αρχίζει!»
Αγιάζι ουράνιας οµορφιάς γυαλίζει στα µαλλιά του

Μακριά χτυπούν καµπάνες από κρύσταλλο
Αύριο, αύριο, αύριο: το Πάσχα του Θεού!

(Άσµα Ηρωικό και Πένθιµο 
για τον χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας)

““ ◊◊ÙÙ··ÓÓ ÁÁÂÂÓÓÓÓ··››ÔÔ ··ÈÈ‰‰››””
ÙÙÔÔ˘̆ √√‰‰.. ∂∂ÏÏ‡‡ÙÙËË

(Είναι βέβαιο ότι ο νοµπελίστας Οδ. Ελύτης, καµάρι των ελληνικών γραµµάτων και της φυ-
λής µας, δέχεται πολλές επιδράσεις από την ιστορική πορεία
του ελληνισµού και αρκετές φορές από την Ελληνορθόδοξη
παράδοση. Το διακρίνουµε αυτό πιο πολύ τόσο στο κορυφαίο
έργο του «Άξιον εστί», όσο και στο «Άσµα ηρωικό και πένθι-
µο για τον χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας». Αλλά και α-
πό τα πρώτα του ποιήµατα ο Ελύτης οραµατίζεται την εικόνα
της Παναγιάς στις βάρκες και αφουγκράζεται τις καµπάνες
στα εξωκλήσια των νησιών. Ο κόσµος της Ορθοδοξίας εµπνέ-
ει τον Ποιητή (Βλ. και Π.∆. Πανταζή, Χριστιανικές Επιδράσεις
στην ποίηση του Ελύτη, π. «Κοινωνικές Τοµές» τόµος Η΄,
σελ. 202-5). Ειδικότερα η ψυχολογία της ελληνορθόδοξης
ζωής εκφράζεται στο Άσµα και µε την συναίσθηση του εξα-
γνισµού: «Γειτόνοι της καρδιάς του οι πόθοι φλέγονται που ή-
ταν µια φορά χαµένος µέσ’ στης αµαρτίας τη µοναξιά...». Ω-
στόσο ο κεντρικός του ήρωας είναι ο Ελληνισµός. Είναι ο
«χαµένος ανθυπολοχαγός της Αλβανίας», που ο θάνατός του
τον οδηγεί στη δόξα της αθανασίας: «Πουλιά, καλά πουλιά
µου, εδώ τελειώνει ο θάνατος!» «Σύντροφοι, σύντροφοι καλοί
µου εδώ η ζωή αρχίζει!».

Να και το στοιχείο του Χριστιανικού µεταφυσικού βιώµατος που υπογραµµίζει την πεποί-
θηση του ατόφιου Έλληνα, του ζυµωµένου µε τα νάµατα της Ορθοδοξίας.

Καταχωρίζουµε σηµαντικά αποσπάσµατα από το «Άσµα Ηρωικό και Πένθιµο για τον χα-
µένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» µε δικό µας τίτλο.   Χ.Γ.Κ.)

Προτοµή του Ανθυπολοχαγού 
Αλέξανδρου ∆ιάκου. Είναι ο

πρώτος που έπεσε στον πόλεµο.

∏∏ ππ∆∆∞∞§§ππ∫∫∏∏ ∂∂¶¶ππ££∂∂™™∏∏  ((¶¶››ÓÓ‰‰ÔÔ˜̃ -- µµ.. ◊◊ÂÂÈÈÚÚÔÔ˜̃))
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Νικητής ο Ελληνικός Στρατός µπαίνει στη Β.
Ήπειρο για τέταρτη φορά µέσα σε τριάντα χρό-
νια.

• Στις 21 Νοεµβρίου 1940 η Κορυτσά, πληµ-
µυρισµένη στη γαλανόλευκη, δέχεται πρώτη
τον ασπασµό της Μητέρας - Ελλάδας.

• Στις 24 Νοεµβρίου η Μοσχόπολη ελευθε-
ρώνεται. 

• Στις 30 Νοεµβρίου, στο Πόγραδετς µπαίνει
ο Ελληνικός Στρατός µε σφοδρή χιονοθύελλα. 

• Στις 4 ∆εκεµβρίου στην Πρεµετή χτυπούν
χαρµόσυνα οι καµπάνες της λευτεριάς. 

• Στις 6 ∆εκεµβρίου οι Άγιοι Σαράντα ελευ-

θερώνονται.
• Στις 7 ∆εκεµβρίου το ∆έλβινο γίνεται κι αυ-

τό ελληνικό.
• Στις 8 ∆εκεµβρίου στο Αργυρόκαστρο, τη

θρυλική πρωτεύουσα της Β. Ηπείρου, τµήµατα
της 4ης Μεραρχίας υψώνουν τη γαλανόλευκη. 

• Στις 23 ∆εκεµβρίου στην ηρωική Χειµάρρα
υψώνονται οι σηµαίες της λευτεριάς.

Χωριά και πόλεις ελληνικές από αιώνες πνιγ-
µένες στα ελληνικά εθνικά χρώµατα και ψέλνο-
ντας τον Ύµνο στην Ελευθερία δοξολογούν
στους ναούς το Θεό µε µάτια δακρυσµένα. Ό-
λοι οι Έλληνες πανηγυρίζουν.

∏∏ ÔÔ‰‰ËËÁÁ‹‹ÙÙÚÚ·· ÌÌ··˜̃

Με το γλυκύ Σου τ’ όραµα χυθήκαµε στη µάχη,

ανίκητη, απροσµάχητη, πανίσχυρη Κυρά,

και µας εχάρισες Εσύ τετράδιπλα φτερά,

για να διαβαίνουµε γοργά· κι ούτε κορφή ούτε ράχη

κι ούτε άγρια χιονοσκέπαστα, πανύψηλα βουνά

δε µπόρεσαν µηδέ στιγµή να κόψουν την ορµή µας.

Η χάρη Σου, Οδηγήτρα µας, στα βάθη µας περνά

και χύνει φλόγα στην ψυχή κι ατσάλι στο κορµί µας.

Γ. Βερίτης

ªª¿¿ÓÓ·· ÎÎ··ÈÈ °°ÈÈÔÔ˜̃

Στης ιστορίας το διάσελο όρθιος ο γιος πολέµαγε

κι η µάνα κράταε τα βουνά όρθιος να στέκει ο γιος της,

µπρούντζος, χιόνι και σύννεφο. Κι αχολόγαε η Πίνδος

σαν να ‘χε ο ∆ιόνυσος γιορτή. Τα φαράγγια κατέβαζαν

τραγούδια κι αναπήδαγαν τα ελάτια και χορεύαν

οι πέτρες. Κι όλα φώναζαν: «Ίτε παίδες Ελλήνων...»

Νικ. Βρεττάκος

∂∂ÛÛ‡‡ ÌÌÔÔÓÓ¿¿¯̄··,, ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··

Μπρος στα χαλύβδινα άρµατα ολοένα 

των τυράννων, που ερήµωση σκορπίζουν,

έθνη, µικρά ή µεγάλα, τροµαγµένα 

σαν ανεµόδαρτα κλαριά λυγίζουν.

Εσύ µονάχα, Ελλάδα, την ωραία 

την κεφαλή σου υψώνεις. Τα παιδιά σου, 

όπως στα χρόνια των Περσών τ’ αρχαία,

παίρνουν φτερά, πετούν στα σύνορά σου.

Και ξάφνου ο κόσµος όλος, που τη φρίκη 

της συντριβής σου τρέµει, χαρµοσύνων 

στροφές ακούει παιάνων για τη νίκη - 

τη νίκη των ασύγκριτων Ελλήνων.

Ω, χαίρε! Χαίρε, Ελλάδα, δοξασµένη

στα Μεσολόγγια και στους Μαραθώνες.

Σύµβολο τ’ όνοµά σου ήταν και µένει

της Λευτεριάς ανάµεσα στους αιώνες!

Σ. Σκίπης, «Κασταλία Κρήνη» 

∏∏ ππ∆∆∞∞§§ππ∫∫∏∏ ∂∂¶¶ππ££∂∂™™∏∏  ((¶¶››ÓÓ‰‰ÔÔ˜̃ -- µµ.. ◊◊ÂÂÈÈÚÚÔÔ˜̃))
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Το τιµηµένο πρωινό της 28ης Οκτωβρίου
οι Έλληνες ξεκίνησαν για να πεθάνουν αυτοί,
µα για να ζήσει η ελευθεριά τους.
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Στο µέτωπο γίνεται µια ολότελα ξεχωριστή
απ΄ τις συνηθισµένες δίκη. ∆ικάζονται από ένα
στρατιωτικό δικαστήριο εκστρατείας τρεις λε-
βεντογυναίκες Μακεδόνισσες, µε την κατηγο-
ρία της παρακράτησης στρατιωτικού υλικού:

«Σηκώνονται να απολογηθούν... ντυµένες µε
την εθνική τους φορεσιά, απέριτ-
τες και σεµνές, πλησιάζουν τους
δικαστές µε το κεφάλι ψηλά και
κάποια απορία στο βλέµµα. 

- Γιατί, κυράδες µου, τους λέγει
ο δικαστής, δεν παραδώσατε στην
Αστυνοµία τα πράγµατα του Στρα-
τού µας που βρέθηκαν στα σπίτια
σας;

- Εµείς, κύριε Πρόεδρε, λέγει η
πρώτη, λείπαµε στο βουνό. Τα
πράγµατα που λέτε, τα βρήκαµε
στα σπίτια µας, όταν γυρίσαµε. Τα
είχαν αφήσει οι φαντάροι, που έ-
µεναν στα σπίτια µας και οι οποίοι
έφυγαν πριν γυρίσουµε. 

- Και γιατί αφήσατε τα σπίτια
σας και πήγατε στο βουνό; 

- Είχαµε πάει όλες οι γυναίκες
του χωριού στο βουνό πυροµαχικά
στο Στρατό µας. Τα σπίτια µας τα είχαµε κάνει
αποθήκες πυροµαχικών κι όταν φύµαµε κι ε-
µείς δεν έµεινε κανείς δικός µας εκεί. 

- Και οι άντρες σας πού ήσαν;
- Είχαν πάει πριν από µας οδηγοί στο Στρατό

µας. Έκαναν πάνω από µήνα να γυρίσουν.
- Και την τριχιά, γιατί την κράτησες εσύ, κυ-

ρά µου; ρωτά ο Πρόεδρος τη δεύτερη από τις
κατηγορούµενες. 

- Μου την έδωσαν οι φαντάροι, για να κρατώ
µ΄ αυτή στην πλάτη τα κιβώτια των φυσιγγιών.
Όταν γύρισα ήταν φευγάτοι. Τους είχα δώσει

όµως εγώ πριν φύγω δική µου τριχιά, τρεις φο-
ρές τόση, για να φορτώσουν ένα µουλάρι...»

Κατόπιν παίρνει το λόγο ο συνήγορος:
«Το Βόιον όρος, ως γνωστόν, έχει δύο πλευ-

ρές. Στη ∆υτική πλευρά του, οι γυναίκες των ε-
κεί χωριών, προ εκατόν και πλέον ετών, µη α-

νεχόµενες την δουλεία, έστησαν
τον περίφηµο χορό του Ζαλόγγου
και ρίχτηκαν στο βαθύ φαράγγι του.

Μετά από εκατόν και πλέον έτη,
οι γυναίκες των χωριών της Ανατο-
λικής πλευράς του ίδιου όρους έκα-
µαν κάτι πιο υπέροχο, πιο µεγαλειώ-
δες. Μόλις αναφάνηκε ο κίνδυνος
της υποδουλώσεως, αγκάλιασαν
τους υπερασπιστές της ελευθερίας
τους, φορτώθηκαν στην πλάτη τους
τα πυροµαχικά τους και από απάτη-
τες κορφές τους οδήγησαν στη Νί-
κη. 

Είναι οι γυναίκες αυτές, για τις ο-
ποίες είναι περήφανο το Έθνος µας,
ιδιαιτέρως εµείς οι Μακεδόνες.»

Και η δίκη λήγει ως εξής:
- Πηγαίνετε, καλές µου γυναίκες,

και να είστε υπερήφανες για ό,τι
κάνατε εσείς και οι άντρες σας για το Στρατό
µας, όπως είναι υπερήφανο το Έθνος µας για
σας, τους λέει µε συγκίνηση ο Πρόεδρος.

Όταν γύρισαν να φύγουν οι απλοϊκές αυτές
Ελληνίδες, µια συγκινητική σιωπή επικρατούσε
στο ακροατήριο, Τα µάτια όλων ήταν βουρκω-
µένα. Με σεβασµό άνοιγαν τόπο. ∆ιάβαιναν οι
ηρωίδες του ΄40.» 

(Από το έργο «Το πνεύµα του Μετώπου», 
∆. Κ. Σβολόπουλου)
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Μερόνυχτα σκυµµένη στέκει
και ξενυχτάει δουλεύοντας για την Πατρίδα.
Κι ενώ σκυµµένη πλέκει,
έχει ψηλά το µέτωπο η Ελληνίδα.

Και τα βελόνια γίνονται σπαθιά,
που βγαίνουν από τη χρυσή τους θήκη,
ν’ αγωνιστούνε µε το νιο πολεµιστή.
Και πλέκουν ως τη νύχτα τη βαθιά.
Κι είν’ άσωστη κι ατέλειωτη η κλωστή

όσο κι η Νίκη.

Τίµος Μωραϊτίνης

∂∂ÏÏÏÏËËÓÓ››‰‰ÂÂ˜̃ ™˘ÓÔÏÈÎ¤˜ ·ÒÏÂÈÂ˜
Κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού και του ελληνογερµανικού πολέµου 1940-41 

οι συνολικές απώλειες ήταν:

∏∏ ππ∆∆∞∞§§ππ∫∫∏∏ ∂∂¶¶ππ££∂∂™™∏∏  ((¶¶››ÓÓ‰‰ÔÔ˜̃ -- µµ.. ◊◊ÂÂÈÈÚÚÔÔ˜̃))

Αφίσα της εποχής
για τη 

“Φανέλλα του Στρατιώτη”
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«Ό,τι είναι ο νους κι η καρδιά για τον άνθρωπο, 
είναι για την ανθρωπότητα η Ελλάς». (Γκαίτε)
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Με όσο ηρωισµό και αυτοθυσία πολεµούσε
ο Έλληνας στρατιώτης στο πεδίο των µα-

χών, µε τόση ευγένεια ψυχής και φιλανθρωπία
φέρθηκε στους αιχµαλώτους του.
Πολλά περιστατικά, που µαρτυ-
ρούνται όχι µόνο από συµπατριώ-
τες µας αλλά κι από ξένους παρα-
τηρητές και ακόµα κι από τους ίδι-
ους τους Ιταλούς, αποκαλύπτουν
αυτή την αρετή της φυλής µας και
προκαλούν θαυµασµό:

ΟΡίτσαρντ Ντήµπλεµπυ, Παρατηρητής του
B.B.C. στο Αλβανικό Μέτωπο, δήλωσε: 

«Γνωρίζω περιπτώσεις κατά τις οποίες Έλλη-
νες στρατιώτες µοίρασαν το ψωµί τους µε ε-
χθρούς αιχµαλώτους, που αλλιώς θα ΄µεναν
πεινασµένοι, και άλλους που έσχισαν στα δύο
τις λεπτές κουβέρτες τους, για να προστατεύ-
σουν κάπως τους αιχµαλώτους αυτούς από το
κρύο. Πιστεύω ειλικρινά ότι το πνεύµα τούτο συ-
νέβαλε όχι λίγο στις καταπληκτικές επιτυχίες
του ελληνικού στρατού. Γιατί το πνεύµα αυτό
σηµαίνει δύναµη, ανθρωπιά...». 

ΟΆγγλος δηµοσιογράφος D. Wolker γράφει:
«Πόσες φορές δεν είδα Έλληνες στρατιώ-

τες να δίνουν τα τελευταία τσιγάρα τους, την
τελευταία µερίδα του ψωµιού τους σε Ιταλούς
που είχαν αιχµαλωτιστεί», 

ΟΜπρυνέλ, απεσταλµένος του ∆ιεθνούς Ε-
ρυθρού Σταυρού προκειµένου να φροντί-

σει για την τύχη των Ιταλών αιχµαλώτων, των ο-
ποίων ο αριθµός έφτανε τις 25.000, βεβαιώνει
πως οι Έλληνες δεν έκαναν καµιά διάκριση στην
άσκηση των καθηκόντων τους µεταξύ των τραυ-
µατιών, Ελλήνων και Ιταλών. Αναφέρει µάλιστα
την περίπτωση Ιταλού αξιωµατικού που οµολο-

γούσε πως όφειλε τη ζωή του στο αίµα που του
έδωσαν δυο Έλληνες στρατιώτες. 

Έναν δεκανέα τον µάλωνε ο α-
ξιωµατικός του, γιατί στο α-

ντίσκηνό του ανακάλυψε τρυπωµέ-
νο έναν Ιταλό.

- Ήταν βαριά χτυπηµένος, είπε ο
δεκανέας ντροπιασµένος. Αν τον έ-
στελνα να φύγει µε τους άλλους
στο χειρουργείο, θ’ απέθνησκε στο
δρόµο από την αιµορραγία.

Τον είχε επιδέσει µε τον ατοµικό του επίδε-
σµο...

ΟΙ. Βερνάρδος στην «Τρεµπεσίνα» γράφει:
«Όταν τέλειωσε η µάχη, δεξιωθήκαµε στο

σταθµό διοικήσεως του τάγµατος τους Ιταλούς
αξιωµατικούς που είχαµε αιχµαλωτίσει. Προ-
σφέρθηκε ζεστό τσάι και κονιάκ και, σε όσους το
επιθυµούσαν, τυρί και φρυγανιές. Ένας Ιταλός α-
ξιωµατικός, βλέποντας την προθυµία µε την ο-
ποία οι οπλίτες µας περιποιούνταν τους αιχµα-
λώτους, δεν κρατήθηκε και ρώτησε:

-Είχαν επιτεθεί κι αυτοί εναντίον µας;
-Ναι, αποκρίθηκα και σύστησα στον Ιταλό τον

ανθυπολοχαγό Κορακάκη, µε την πληροφορία ό-
τι αυτός ήταν ο οµαδάρχης των χειροβοµβιδι-
στών, που τους είχαν επιτεθεί από αριστερά. 

Κι ενώ ο Κορακάκης χαιρετούσε ευγενέστατα
κοκκινίζοντας από σεµνότητα, ο Ιταλός δεν κρα-
τήθηκε:

-Μα εκείνοι ήταν αγριάνθρωποι!
-Και θέλατε να είναι και τώρα; τον ρώτησα και,

χωρίς να περιµένω απάντηση, πρόσθεσα: Τώρα
δεν έχουµε µάχη! Τώρα περιποιούµαστε µερι-
κούς κυρίους µε όλο τον πολιτισµό που διακρίνει
τη φυλή µας». 

∆· ÊÈÏ¿ÓıÚˆð· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÒÓ Ì·˜

™™˘̆ÓÓÔÔÏÏÈÈÎÎ¤¤˜̃ ··ÒÒÏÏÂÂÈÈÂÂ˜̃
Κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού και του ελληνογερµανικού πολέµου 1940-41 

οι συνολικές απώλειες ήταν:

Των Ελλήνων:

Νεκροί: 13.676
Τραυµατίες: 42.485
Σύνολο: 56.161

Των Γερµανών:

Νεκροί και αγνοούµενοι: 4.673
Τραυµατίες: 13.254
Σύνολο: 17.927

Των Ιταλών:

Νεκροί και αγνοούµενοι: 38.822
Τραυµατίες: 63.242
Σύνολο: 102.064

∏∏ ππ∆∆∞∞§§ππ∫∫∏∏ ∂∂¶¶ππ££∂∂™™∏∏  ((¶¶››ÓÓ‰‰ÔÔ˜̃ -- µµ.. ◊◊ÂÂÈÈÚÚÔÔ˜̃))
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Παιδιά µου, ο πόλεµος για σας περνάει θριαµβευτής·
των άδικων ο πόλεµος δεν είν’ εκδικητής...
Κι αν είναι και στον πόλεµο η ζωή θυσία,
ο τάφος είναι το πέρασµα προς την αθανασία.

Κ. Παλαµάς
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Έκλεινε µια βδοµάδα από την ηµέρα που η
µεγάλη επίθεση των Ιταλών είχε αρχίσει. Ο

Μουσολίνι µπορούσε τώρα να κάνει τον απολο-
γισµό της: «Παρά τη βίαιη ορµή και το πνεύµα
αυτοθυσίας του στρατεύµατος, ιδιαίτερα της Με-
ραρχίας Μπάρι - έλεγε στον Καβαλλέρο - το α-
ποτέλεσµα είναι µηδαµινό». Ο αρχιστράτηγος
του είχε απαντήσει µε ειλικρίνεια. «Του είπα -
γράφει στ΄ Αποµνηµονεύµατά του - ότι θεωρώ
ειλικρινώς τις µονάδες µας ανίκανες να πετύ-
χουν διάρρηξη του ελληνικού µετώπου». Και συ-
µπέρανε: «Αν σήµερα ίσαµε αύριο ιδούµε ότι ο ε-
χθρός κάµπτεται, τότε µπορούµε να συνεχίσου-
µε την επίθεση µε δύναµη µεγάλη. ∆ια-
φορετικά πρέπει να σκεφτούµε καλύ-
τερα». 

Όµως την ελληνική ψυχή την ί-
σκιωνε κρυφή έγνοια. Η χώρα

βρισκόταν κάτω από το ασήκωτο βά-
ρος της γερµανοκρατούµενης Ευ-
ρώπης. Κι ολοµόναχη. Η Τουρκία
φοβότανε να σαλέψει, είχε από πά-
νω της τον ρωσικό όγκο, σύµµαχο
ακόµα των Γερµανών. Η Γιουγκο-
σλαβία έπαιζε παιχνίδι ύπουλο. Στις
25 Μαρτίου, ηµέρα της ελληνικής ε-
θνικής γιορτής, ο ανταποκριτής στο
Βερολίνο της αµερικανικής Columbia
τηλεγραφούσε: «Όλη η προσοχή συ-
γκεντρώνεται ήδη εις την Ελλάδα, την µόνην
βαλκανικήν χώραν η οποία παραµένει ουσιαστι-
κώς εκτός του Τριµερούς. Οι γερµανικοί κύκλοι
παρατηρούν ότι η πραγµατική θέσις της χώρας
αυτής είναι πολύ κρίσιµος. Είναι ήδη ουσιαστι-
κώς κυκλωµένη από τας δυνάµεις του Άξονος και
εις εµπόλεµον κατάστασιν µε µίαν εξ αυτών». 

Πραγµατικά, η είσοδος των γερµανικών
στρατευµάτων στη Βουλγαρία, στις 2 Μαρ-

τίου, είχε διαλύσει τις ροµαντικές αυταπάτες ε-
κείνων από τους Έλληνες που είχαν πιστέψει
στις χερουβικές διαθέσεις του Χίτλερ... Η ίδια
άλλωστε η Γερµανία είχε φροντίσει από καιρό, ε-
πιτήδεια, να καλλιεργήσει αυτή την πλάνη των
Ελλήνων, για να τους αποκοιµίσει. Η προπαγάν-
δα της αθηναϊκής πρεσβείας της τέτοιες οδηγίες
είχε. (Σηµ. αντ.: Την ίδια ακριβώς συµπεριφορά
είχε δείξει και η ιταλική πρεσβεία στην Αθήνα.)
Παρουσιάζονταν οι Γερµανοί, σ΄ όλο το διάστη-
µα του πολέµου µε την Ιταλία, όχι µόνον να κρα-

τάνε ένα κλαδί ελιάς αλλά κι ερωτευµένοι παρά-
φορα µε την Ελλάδα. Η σκηνοθεσία αυτή είχε αρ-
χίσει πριν ακόµα από το γενικό πόλεµο: Ήταν οι
Ολυµπιακοί Αγώνες του Βερολίνου, µε την ελλη-
νική δάδα, που ξεκίνησε από την Ολυµπία. Ήταν
οι επισκέψεις του Γκαίριγκ και του Γκαίµπελς
στην ελληνική πρωτεύουσα. Η Όπερα της Φρα-
γκφούρτης που είχε σταλεί επισήµως να παίξει
στο θέατρο Κοτοπούλη την Τετραλογία του Βά-
γκνερ, υπό την αιγίδα του ελληνικού Εθνικού Θε-
άτρου, και που την πλαισίωναν δεξιώσεις και πα-
ρασηµοφορίες. Χάρη στα «φιλελληνικά» αυτά αι-
σθήµατα της ναζιστικής Γερµανίας, κατορθώθηκε

η διατήρηση της πρεσβείας της στην Α-
θήνα, υπό τον πρίγκιπα Έρµπαχ φον
Σέµπεργκ, σ΄ όλο το διάστηµα του
ελληνοϊταλικού πολέµου. Εξασφαλι-
ζόταν έτσι η ταχτική πληροφοριοδό-
τηση του Βερολίνου και µαζί η κατερ-
γασία της ελληνικής κοινής γνώµης.

Κατεργασία που αποδείχτηκε ω-
στόσο, σαν ήρθε η κρίσιµη ώρα,

ατελέσφορη. Γιατί όσο εύκολα πί-
στευε ο λαός εκείνο που του ήταν ευ-
χάριστο να πιστεύει, άλλο τόσο γορ-
γά συνασπίστηκε γύρω από τη σηµαία
της πατρίδας όταν σήµανε ο συνα-

γερµός των ψυχών. Και ακόµα τότε
δεν ήξερε αυτό που θα γίνει γνωστό πο-

λύ αργότερα: το πώς γερµανική διπροσωπία πα-
ζάρευε την Ελλάδα κι αντάλλαζε προκαταβολικά
τµήµατά της από τα ζωτικότερα, για να εξαγορά-
σει συµµάχους: Το πώς είχε προσφερθεί η Θεσ-
σαλονίκη στους Γιουγκοσλάβους για να βγούνε
στον πόλεµο µε τον Άξονα, η Ανατολική Μακε-
δονία και η ∆υτική Θράκη στους Βουλγάρους για
ν΄ ανοίξουν πρόθυµα τις πύλες τους στη Βερµά-
χτ.

Τι ήθελαν, αλήθεια, στη Βουλγαρία εκείνες οι
680.000 γερµανικός στρατός; Κανείς δεν

µπορούσε πια στην Ελλάδα ν΄ αµφιβάλλει: η κα-
τεύθυνσή τους ήταν ξεκάθαρη, τα ελληνικά σύ-
νορα. Ο γερµανικός Τύπος άλλωστε είχε φροντί-
σει να τονίσει πως ο ελληνοϊταλικός πόλεµος
βαίνει προς το τέρµα του. Σε τι λογής τέρµα, ή-
ταν φανερό. Όχι βέβαια στη νίκη της Ιταλίας. Η ε-
αρινή επίθεση είχε µαδήσει τα τελευταία στρα-
τιωτικά όνειρα της µεγαλαυχίας του φασισµού. 

∆Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ∆ÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ
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Ο περίφηµος πρεσβευτής της Γερµανίας
στην Αθήνα πρίγκιπας Έρµπαχ Φον Σέµπεργκ
µετέβη στις 5.30 π.µ. της 6ης Απριλίου 1941
στο σπίτι του τότε Πρωθυπουργού της Ελλά-
δας Αλέξανδρου Κορυζή και ζήτησε επειγό-
ντως να γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο.

Ο Πρωθυπουργός µετά από λίγο µπήκε στην
αίθουσα. Ακολού-
θησε η επίδοση α-
πό τον Έρµπαχ ε-
νός απλού σηµειώ-
µατος, µε το οποίο
ειδοποιούνταν η
Ελληνική Κυβέρνη-
ση ότι τα γερµανι-
κά στρατεύµατα,
µετά από µισή ώρα
θα εισέβαλαν στην
Ελλάδα «για να
διώξουν τα αγγλι-
κά στρατεύµατα»
και ότι θα έπλητταν
κάθε προβαλλόµε-
νη αντίσταση! Ο
Πρωθυπουργός ,
µόλις διάβασε την
απλή αυτή ειδοποίηση, είπε στο Γερµανό δι-

πλωµάτη:
- Κύριε πρέσβη, η Ελλάς δεν θα επιτρέψει να

εισέλθουν τα γερµανικά στρατεύµατα στα εδά-
φη της. Θα υπερασπιστεί την ελευθερία της και
την ανεξαρτησία της και θα προβάλει αντίστα-
ση, µε όσες δυνάµεις διαθέτει! 

Έτσι, µε ακλόνητη υπερηφάνεια και γενναιο-
ψυχία, ειπώθηκε και
το δεύτερο «ΟΧΙ» από
τον Πρωθυπουργό Αλ.
Κορυζή.

∆εν υπήρξε ούτε
µιας στιγµής δισταγ-
µός... Η Ελλάδα βρέ-
θηκε να πολεµάει µε
τις δυο µαζί µεγαλύτε-
ρες στην ξηρά ∆υνά-
µεις του κόσµου. Αυτή
ήταν η επιταγή της ελ-
ληνικής ψυχής και της
ελληνικής Ιστορίας. 

Στις 5.30 π.µ. της
6ης Απριλίου 1941 άρ-
χισε το µεγάλο δράµα,
το µεγαλύτερο Έπος

της ιστορίας της νεώτερης Ελλάδας... 

∏∏ °°∂∂ƒƒªª∞∞¡¡ππ∫∫∏∏ ∂∂¶¶ππ££∂∂™™∏∏ -- ƒƒ√√ÀÀ¶¶∂∂§§

∆Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ∆ÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ

Φέτος στη θέση του Χριστού

στο Γολγοθά οι εχθροί µας

καρφώνουνε τη Λευτεριά

και κλαίει, πονεί η ψυχή µας.

Μα από τον τάφο της θα βγει

και πάλι αναστηµένη!

Την περιµένουµε άγρυπνοι,

σκυφτοί, γονατισµένοι.

Σ. Σκίπης

ΜΜεεγγάάλληη ΠΠααρραασσκκεευυήή 
ττοουυ 11994411

Η εφηµερίδα “Η Βραδυνή” αναγγέλλει τη γερµανική
επίθεση, 6 Απριλίου 1941 (φωτ.: Αρχείο ΕΛΙΑ)

Αεροπλάνα κάθετης εφόρµησης (στούκας)
στη διάρκεια εκτέλεσης αποστολής βοµβαρ-
δισµού. Έφεραν σειρήνα που µε τον συριγµό
της στη διάρκεια της βύθισής τους προξενού-
σε πανικό στα αντίπαλα στρατεύµατα. ∆εν
συνέβη το ίδιο στην ελληνική περίπτωση.
Γερµανός αξιωµατικός της αεροπορίας παρα-
τήρησε µετά το τέλος των µαχών ότι ο ελλη-
νικός στρατός ήταν ο πρώτος στον οποίο τα
“στούκας” δεν προξένησαν πανικό: οι Έλλη-
νες στρατιώτες, αντί να φεύγουν αλλόφρο-
νες όπως στην Πολωνία και τη Γαλλία, πυρο-
βολούσαν από τις θέσεις τους. Το γεγονός ή-
ταν απόδειξη του υψηλού ηθικού των ελληνι-
κών δυνάµεων (φωτ.: συλλογή Ν.Ε. Τόλη)
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ΤΟ ΡΟΥΠΕΛ είναι στενωπός της Ανατολικής Μακεδονίας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα µήκους δέ-
κα περίπου χιλιοµέτρων. Τοποθεσία µεγάλης στρατιωτικής σηµασίας, τµήµα της «Γραµµής Μεταξά». Το
οχυρό Ρούπελ αποτελούνταν από τρία συγκροτήµατα: το λόφο εξόδου, το λόφο του Προφήτη Ηλία και
το «Μολών λαβέ». Η γερµανική επίθεση έγινε τον Απρίλιο 1941. Σηµειώνουµε ότι σε αντίθεση µε τον
ελληνοϊταλικό πόλεµο και τη Μάχη της Κρήτης, η µάχη των οχυρών Ρούπελ δεν είχε γίνει αντικείµενο
συστηµατικής έρευνας. Το Ρούπελ θα µένει πάντα για τους απογόνους µας σύµβολο του αφάνταστου
ηρωισµού των Ελλήνων Στρατιωτών.

∏ ∂¶π£∂™∏ ∫∞∆∞ ∆√À ƒ√À¶∂§¶ÔÈ· Ù· Ô¯˘Ú¿ Ì·˜ ÛÙÔ ƒÔ‡ÂÏ

“Από τις 5.15 το πρωί σήµερα ο γερµανικός στρατός, που βρίσκεται στη Βουλγαρία, χτύπησε απρό-
κλητα τα στρατεύµατά µας της ελληνικής µεθορίου.

Οι δυνάµεις µας αµύνονται του πατρίου εδάφους.
Τα οχυρά µας, παρά το σφοδρότατο βοµβαρδισµό µε πυροβολικό και αεροπλάνα κατακόρυφης ε-

φόρµησης, αντιστάθηκαν...”
(6 - 4 - 1941)

∞Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ °ÂÓ. ™ÙÚ·ÙËÁÂ›Ô˘

∏∏ °°∂∂ƒƒªª∞∞¡¡ππ∫∫∏∏ ∂∂¶¶ππ££∂∂™™∏∏ -- ƒƒ√√ÀÀ¶¶∂∂§§

Στις 6 Απριλίου 5.15
π.µ. ο ∆ιοικητής δίνει
τη διαταγή: «Στα όπλα!
Οι Γερµανοί µάς κήρυ-
ξαν τον πόλεµο». Όταν
από την πλευρά της
Βουλγαρίας ακούστηκε
δυνατό κανονίδι, έλαµ-
ψαν στο σκοτεινό ου-
ρανό ελληνικές φωτο-
βολίδες. Η µεγάλη µά-
χη άρχιζε.

Στις 6.20 π.µ. ξέσπα-
σε η µεγάλη γερµανική
επίθεση. Άρµατα µάχης προπορεύονταν και πίσω
τους µοτοσικλέτες και σε πυκνή φάλαγγα το πε-
ζικό. Πλήθος από βάρκες καουτσούκ κατέβαιναν
τον ποταµό Στρυµόνα. Χωρίς νευρικότητα, πρώτα
βουλιάχτηκαν οι βάρκες (ούτε µια δεν πέρασε
στην αντικρινή όχθη). Ύστερα χτυπήθηκαν τα άρ-
µατα µάχης. Την πρώτη αποτυχία του εχθρού την
υποδέχεται από τους Έλληνες φαντάρους κύµα

ξέφρενης χαράς. Όµως
σε λίγο ξαναφαίνονται τα
στούκας. Ένα αντιαερο-
πορικό πολυβόλο, αφού
σώριασε στην περιοχή
του 4 στούκας, έφαγε ο-
λόσωµη βόµβα και πολτο-
ποιήθηκε µαζί µε το προ-
σωπικό του που το υπηρε-
τούσε. Οι Γερµανοί επιτέ-
θηκαν και µε αλεξίπτωτα.
Ολόκληρος λόχος κατέ-
βηκε από τον ουρανό και
άρχισε φοβερότατο παί-

δεµα. Αέρια αποπνικτικά και δυναµίτης. Μέσα απ΄
τους αγωγούς του αερισµού των πολυβολείων έρι-
ξαν χειροβοµβίδες καπνογόνες, για να αποπνίξουν
τους φαντάρους. Τόσο πεισµατικά πολέµησαν οι
Έλληνες, ώστε ένα συγκρότηµα, το Φυλάκιο 162,
που κυριεύτηκε, έπεσε στα χέρια των Γερµανών
µόνον αφού σκοτώθηκαν και οι 17 άντρες που α-
ποτελούσαν τη φρουρά του.

∏ ËÚˆÈÎ‹ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË

Το πολυβολείο που διοικούσε ο λοχίας Ίντζος,
αφού εξάντλησε τα 33.000 φυσέκια του, οι Γερ-
µανοί ανατίναξαν τη σκεπή του και µπήκαν µέσα.
Αντίκρισαν καταγής τους υπερασπιστές του πλη-
γωµένους. Ο Γερµανός ταγµατάρχης ρωτά τον
διερµηνέα του να του πει ποιος διοικεί το πολυ-
βολείο. Ο Ίντζος παρουσιάζεται µε το διερµηνέα.
Ο ταγµατάρχης ζητάει να µάθει τι βαθµό φέρει.
«Λοχίας», απαντά. «Πες του να µε ακολουθήσει».

Βγαίνουν έξω, εκεί που κείτονται οι 200 Γερµανοί
νεκροί. Ο ταγµατάρχης σταµατά και δείχνει στον Ί-
ντζο το µακάβριο θέαµα. «Μου σκότωσες τους κα-
λύτερους στρατιώτες µου. Σε συγχαίρω», του λέει
και του δίνει το χέρι. Ο Ίντζος στέκεται προσοχή
και χαιρετά στρατιωτικά. Αλλά διά µιας, ο Γερµα-
νός αλλάζοντας ύφος στρέφεται προς τον επιλο-
χία του και διατάζει: «Τουφέκισέ τον».

√ ‹Úˆ·˜ §Ô¯›·˜ ÿÓÙ˙Ô˜

Η εφηµερίδα “Ακρόπολις” αναγγέλλει τον αποδεκατισµό
των Γερµανών στο οχυρό Περιθώρι, 8 Απριλίου 1941.
Την προηγούµενη, γερµανικός λόχος κατάφερε να ει-
σχωρήσει στα υπόγεια έργα του οχυρού. Οι Έλληνες υ-
περασπιστές του οχυρού, καλά εκπαιδευµένοι από την
περίοδο της ειρήνης, κατάφεραν να αποδεκατίσουν το
γερµανικό τµήµα (φωτ.: Αρχείο ΕΛΙΑ)

Ÿˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜
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«Οι λόχοι καθηλωµένοι
κάτω από το Ρούπελ δέ-
χονταν τα συγκεντρωµέ-
να πυρά των αµυνοµέ-
νων τόσο πυκνά, ώστε α-
ποκλειόταν η πραγµατο-
ποίηση και της παραµι-
κρότερης προς τα ε-
µπρός κινήσεως. Τα πυ-
ροβόλα, που συνόδευαν
το πεζικό, είχαν αχρη-
στευθεί και οι απώλειες
µεγάλωναν σε επικίνδυ-
νο βαθµό. (Ανάµεσα σ΄
αυτούς που είχαν τεθεί
εκτός µάχης ήταν ο διοι-
κητής του τάγµατος και ο υπασπιστής του).
Παρά τον εντατικό βοµβαρδισµό µε πυροβολι-
κά και αεροπλάνα, που είχε προηγηθεί, το ο-
χυρό παρέµενε ανέπαφο...

(Παρά ταύτα,) ζοφερή και πολυαίµακτη υ-
πήρξε για το (γερµανικό) σύνταγµα η πρώτη
µέρα της επιθέσεως. Το πρώτο τάγµα είχε κυ-
ριολεκτικά αποδιοργανωθεί µε σοβαρές απώ-
λειες. Οι επιθέσεις του τρίτου τάγµατος πνί-
γηκαν κυριολεκτικά στο αίµα. Τα περισσότερα

πυροβόλα εφόδου είχαν
καταστραφεί. Καµιά ελλη-
νική θέση δεν είχε καταλη-
φθεί. Οι ΄Ελληνες αµύνο-
νταν γενναία...

Χωρίς αποτέλεσµα έµει-
ναν και οι επιθετικές προ-
σπάθειες της άλλης ηµέ-
ρας. Τα σφοδρά πυρά των
Ελλήνων προκάλεσαν τό-
σες απώλειες, ώστε τα
(γερµανικά) τµήµατα ανα-
γκάστηκαν να οπισθοχωρή-
σουν...

Τα οχυρά του Ρούπελ έ-
µειναν άθικτα ως την ώρα

που υπογράφτηκε (από τη Στρατιά) η συνθη-
κολόγηση. Οι ΄Ελληνες αµύνθηκαν άγρια, το
πολεµικό φρόνηµά τους δεν κάµφθηκε διόλου.
Ούτε το ισχυρό πυροβολικό ούτε οι συνεχείς ε-
πιθέσεις των αεροσκαφών καθέτου εφορµήσε-
ως έκαµψαν το ηθικό των υπερασπιστών
τους...». 

(Al. Buchner, «Η γερµανική εκστρατεία εις
την Ελλάδα»)

Οι Γερµανοί ζητάν να τους παραδοθούν
τα σχέδια των οχυρών και τα αρχεία τους.
Μα ούτε αυτά δεν υπάρχουν, οι φρούραρ-
χοι τα έχουν κάψει αποβραδίς. Τους δεί-
χνουν καταγής τ΄ αποκαίδια των χαρτιών.
Οι πληρεξούσιοι φεύγουν κι αµέσως ύστε-
ρα ανεβαίνουν σε κάθε οχυρό οι Γερµανοί
συνταγµατάρχες των µονάδων που τα πο-
λεµούσαν από κάτω. Αρχίζει τότε µια τελε-
τή που δεν την περίµενε κανένας. Ο νικη-
τής τιµά τον ηττηµένο! Αντίθετα από τον ι-

ταλικό στρατό, ο γερµανικός δε φιλαργυ-
ρεύεται το θαυµασµό του, αν ο αντίπαλος
τον αξίζει. ∆εν κατεβάζουν την ελληνική
σηµαία από τα φρούρια, αφήνουν τα ξίφη
στους Έλληνες αξιωµατικούς, απαγορεύ-
ουν στους δικούς τους στρατιώτες να
µπουν στις στοές ενόσω βρίσκονται µέσα
φαντάροι. Παρατάσσουν ένα τιµητικό τάγ-
µα στους πρόποδες κάποιου οχυρού και
παρακαλούν το φρούραρχο (Έλληνα) να
κατεβεί να το επιθεωρήσει (!!!)

∏ ∂¶π£∂™∏ ∫∞∆∞ ∆√À ƒ√À¶∂§

∆· ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓıËÎÔÏfiÁËÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜

““ ΟΟ ννιικκηηττήήςς ττιιµµάά ττοονν ηηττττηηµµέέννοο!!””

«Ω νιάτα, που σας µέθυσαν τα τέσσερα κρασιά
της Οµορφιάς, της Λευτεριάς, της ∆όξας, της Πατρίδας,
ποιος τάχα Μάρκος Μπότσαρης παντού σας οδηγά,
ποιος τάχα Λεωνίδας;» 

Σωτ. Σκίπης

Σηµαία του οχυρού Ρούπελ ρηµαγµένη.
Την είχε αποκοµίσει ως λάφυρο Γερµανός
στρατιώτης, ο οποίος την επέστρεψε µε-
ταπολεµικά στη χώρα µας. 

∏∏ °°∂∂ƒƒªª∞∞¡¡ππ∫∫∏∏ ∂∂¶¶ππ££∂∂™™∏∏ -- ƒƒ√√ÀÀ¶¶∂∂§§
Ÿˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜
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Οι Γερµανοί µιλάν µε απορία για την ελληνική άµυνα, που την χαρακτηρίζουν ως «µε-
γαλειώδη»... Η πενιχρότητα των όπλων που διάθεταν οι Έλληνες κάνει τον εχθρό να
καταλάβει το ρόλο που έπαιξε η παλικαριά σ΄ αυτό τον αγώνα. Ο Γερµανός στρατηγός
Μπαίµε, ο ίδιος που διεύθυνε τον κατά µέτωπο αγώνα, δεν πιστεύει τα µάτια του όταν
βλέπει το Περιθώρι µε 120 µόνο φαντάρους φρουρά να έχει πιάσει 300 Γερµανούς αιχ-
µαλώτους. Αυτό τον κάνει να πει στο µέραρχό µας πως λυπάται ότι τέτοιος στρατός
σαν τον ελληνικό δεν ήτανε σύµµαχος του Άξονα παρά αντίπαλος.

Άλλος Γερµανός συνταγµατάρχης που
µαχόταν το Καρατάς, έδειξε στο φρού-
ραρχο αυτού του οχυρού κάποιο λιβάδι, ό-
που το ελληνικό πυροβολικό είχε θερίσει
το σύνταγµά του κατά µια νυχτερινή επί-
θεση και ζήτησε να γνωρίσει τον αξιωµατι-
κό που διεύθυνε µε τόση ευθυβολία τα πυ-
ρά. Ο φρούραρχος Έλληνας έφερε τότε
και του παρουσίασε ένα αµούστακο ανθυ-
πολοχαγό του πυροβολικού που στάθηκε
σε προσοχή. Ο Γερµανός τον διάταξε: «Ε-
λάτε µαζί µου». 

Και ξεκίνησε για το λιβάδι, εµπρός αυ-
τός, πίσω το ανθυπολοχαγάκι που απορού-
σε τι θ΄ απογινόταν. Όταν κατέβηκαν στο
πεδίο της σφαγής, είδαν τους άταφους

Γερµανούς ακόµα στη στάση που τους εί-
χε βρει ο θάνατος, φριχτά ακρωτηριασµέ-
νους... Καµιά ανθρώπινη ψυχή δε θα έµε-
νε ασυγκίνητη βλέποντας τέτοιο απαίσιο
θέαµα. 

«Ανθυπολοχαγέ», είπε ο Γερµανός συ-
νταγµατάρχης, δείχνοντας τους νεκρούς,
«αυτό το µακελειό είναι έργο δικό σας.
Σε µισή ώρα µέσα µου θανατώσατε τε-
τρακόσιους άντρες. Σας συγχαίρω!» Και
του έσφιξε το χέρι, ενώ ο Έλληνας αξιω-
µατικός ανατρίχιασε απ΄ αυτό το πρωτά-
κουστο παράδειγµα σκληρής καρδιάς αλ-
λά και στρατιωτικής αρετής.

(Το περιστατικό αυτό συνέβη βέβαια
µετά τη συνθηκολόγηση.)

√ ı·˘Ì·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ

™ÎÏËÚ‹ Î·Ú‰È¿ Î·È “ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ·ÚÂÙ‹”

«Η ελληνική ψυχή άρχιζε να µπαίνει στο πένθος της κατοχής. 

Στο µέτωπό της, πάνω στα αίµατα, είχε σκαλώσει ένα κλωνάρι δάφνης». 

(Άγγ. Τερζάκης)

¶Ò˜ ÔÈ ÁÂÓÓ·›ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ fiÚÎÔ ÙÔ˘˜
∏∏ °°∂∂ƒƒªª∞∞¡¡ππ∫∫∏∏ ∂∂¶¶ππ££∂∂™™∏∏ -- ƒƒ√√ÀÀ¶¶∂∂§§

Βάνδαλοι δεν πατούν
στην Ολυµπία,
στην Κνωσσό,
στον Παρθενώνα.

∆’ ·ÛÙÚÔÂÏ¤ÎÈ· ÙˆÓ fiÏˆÓ Ì·˜ ‚ÚÔÓÙÔ‡Ó
Î·È ÙˆÓ Û·ıÈÒÓ ÔÈ ·ÛÙÚ·¤˜ Ù˘ÊÏÒÓÔ˘Ó.

¶Ô‡ ¿ÙÂ; 

∞fi ‰ˆ ¤Ú· ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÙÂ.

ΣΤ. ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ

∫ÂÈ Î¿ÙÔ˘ Â›Ó’ Ô ª·Ú·ıÒÓ·˜, Ù· æ·Ú¿,
Ù· ÎfiÎÎ·Ï· ÙË˜ Ã¿È‰ˆ˜ Î·È ÙË˜ ªfiÛ¯ˆ˜,
ÙÔ˘ ¢È¿ÎÔ˘, ÙˆÓ ∆˙·‚¤ÏË‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¡ÈÎËÙ·Ú¿.

™ÙË ÁË ÌÂ Ù· Î·ÏÏ›ÁÚ·ÌÌ· ‚Ô˘Ó¿,
Ô˘ ‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘˜ ÏÂÓ ÔÈ ·Ó¤ÌÔÈ,
‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÙÂ.

Στις επάλξεις
(Ω ξειν, aγγέλειν)
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Οήλιος, αφού ανέβηκε στην κορυφή τ΄
ουρανού, στάθηκε µια στιγµή εκεί.

Τέτοια ώρα, µεσηµέρι, εγκατάλειψαν οι
φαντάροι τα οχυρά. Οι Γερµανοί που τους
σεβάστηκαν, τους άφησαν να φύγουν µε
τον οπλισµό τους, µόνοι, ως τις Σέρρες, ό-
που θα περίµεναν διαταγές.

Ησυνοδεία τους κατηφόριζε τις χωµα-
τοπλαγιές του Ρούπελ αµίλητη, βαδί-

ζοντας αργά, χωρίς ελαφράδα
στα γόνατα τα κοµµένα... 

Πάλι η Ελλάδα θα σταυρωνό-
ταν τώρα, πάλι η ύπαρξή

της θα παιζόταν κορώνα - γράµ-
µατα για τρίτη φορά... Αχ, µε πό-
ση λαχτάρα γυρίζει ολοένα ο
νους τους στα τέσσερα µερόνυ-
χτα που, ελεύθεροι, κρατούσαν
εκείνη την άφοβη άµυνα. Πώς
την είπε ο Γερµανός στρατηγός;
«Μεγαλειώδη». Έτσι την είπε.

Καθώς πορεύονται προς τις
Σέρρες βλέπουν σ΄ ένα λο-

φάκι µαζεµένους φαντάρους και
καπνό ν΄ ανεµίζεται στον καθά-
ριον ουρανό...

Εκεί γύρω στη φωτιά είναι
συγκεντρωµένο ένα τµήµα

του 26ου συντάγµατος, αυτού
που κατά τη µάχη υπερασπιζό-
ταν το Λύσσε ως πεζικό επιφα-
νείας κι είχε µαδήσει µια µεραρ-
χία αλπίνων που αγωνιζόταν να
το ξεκολλήσει από τις θέσεις
του. Να ο διοικητής του 26ου πε-
ριτοιχισµένος από τους βαθµο-
φόρους. Να ο αρχιµανδρίτης του
που βάζει τα ιερά άµφια.

«Θα λειτουργηθούµε», εικάζει κάποιος
κι η ιδέα πως θα κοινωνήσουν µε τα θεία
τους παρηγορεί. Βγάζουν τα πηλίκιά τους,
σταυροκοπιούνται κι ακούν µε κατάνυξη
τις ευχές που αρχίζει να ψέλνει ο παπάς.
Ύστερα προβάλλει στο κέντρο ο υπασπι-
στής κρατώντας τη σηµαία του συντάγµα-
τος τυλιγµένη στο µαύρο µουσαµά της.
Την ξεσκεπάζει και την αφήνει ελεύθερη
στο ελαφρό αεράκι...

«Προσοχή!», διατάζει ο διοικητής.

Οι φαντάροι τεντώνουν τα ξενεφρια-
σµένα κορµιά τους, οι αξιωµατικοί

κάνουν το σχήµα. Ο υπασπιστής τότε κα-
τεβάζει το ιερό λάβαρο στη φωτιά, ενώ ο
παπάς ευλογεί αυτόν τον περήφανο πο-
λεµικό οδηγό. Το µεταξωτό πανί αργεί ν΄
αποκαεί, γίνεται στάχτη σιγά, πολύ σιγά.
Το θέαµα της γαλανόλευκης που εξαφα-
νίζεται κάνει τους παρόντες να ριγήσουν.

Ούτ΄ ένας δεν έµεινε αδάκρυ-
τος... Το κλάµα τους έχει µεγα-
λοπρέπεια γιατ΄ είναι οµαδικό.
Μα το διακόπτει ο αρχιµανδρί-
της:

«Σηκώστε το χέρι, ορκιστεί-
τε», τους λέει.

Τον υπακούν, κι εκείνος αρχί-
ζει:

«Ορκίζοµαι...»
«Ορκίζοµαι!» λένε όλοι µαζί.
«Ότι δε θα ησυχάσω...»
«Ότι δε θα ησυχάσω!»
«Ότι θα δώσω το αίµα µου...»
«Ότι θα δώσω το αίµα µου!»
«Για να εκδικηθώ και να ελευ-

θερώσω την πατρίδα...»
«Για να εκδικηθώ και να ελευ-

θερώσω την πατρίδα!» βροντο-
φωνούν αξιωµατικοί και στρα-
τιώτες.

Οόρκος αυτός φουσκώνει
από όνειρα τις στενεµέ-

νες καρδιές τους κι όταν ξανα-
παίρνουν το δρόµο των Σερρών,
αισθάνονται σα ζωογονηµένοι.
Τώρα έχει βρει πάλι σκοπό η
ζωή τους.

Ποιος είχε σταλάξει στις καρδιές του
στρατού µας και των Ελλήνων του

΄40 το µοναδικό δίδαγµα της αυτοθυσίας;
Η ράτσα (η φυλή). 

Αυτή ένωσε µπροστά στον κίνδυνο
τους Έλληνες, όλους τους Έλληνες

χωρίς εξαίρεση κι όταν τα χιόνια σταµά-
τησαν την προέλαση του στρατού µας
στην Αλβανία. Σε µιαν εποχή που µεγάλα

¶¶ÒÒ˜̃ ÔÔÈÈ ÁÁÂÂÓÓÓÓ··››ÔÔÈÈ ··ÓÓ··ÓÓÂÂÒÒÓÓÔÔ˘̆ÓÓ ÙÙÔÔÓÓ fifiÚÚÎÎÔÔ ÙÙÔÔ˘̆˜̃
∏∏ °°∂∂ƒƒªª∞∞¡¡ππ∫∫∏∏ ∂∂¶¶ππ££∂∂™™∏∏ -- ƒƒ√√ÀÀ¶¶∂∂§§

Συνέχεια στη σελ. 177
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™™··˜̃ ÂÂ ˘̆ÁÁÓÓˆ̂ÌÌÔÔÓÓÔÔ‡‡ÌÌÂÂ
ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ
«...Ως φιλόσοφος ευγνωµονώ πρώτα πρώτα αυτή τη γη του φωτός (την Ελλάδα) για τον Πλά-

τωνα και τον Αριστοτέλη. Αλλά η ευγνωµοσύνη µας δε σταµατάει στο παρελθόν. Το αδάµαστο
θάρρος, µε το οποίο ο ελληνικός λαός αντιµετώπισε την άγρια πληµµύρα των στρατιών του Χίτ-
λερ, έδειξαν στον κόσµο πως έµενε πιστός στην ιστορία του.»

Ζακ Μαριταίν, Φιλόσοφος και Ακαδηµαϊκός

«Στο όνοµα όλων των Γάλλων απευθύνω... στον ελληνικό λαό το χαιρετισµό του θαυµασµού
και της πίστης µας σ’ αυτόν.

Οι Έλληνες που ξεσηκώθηκαν για µιαν ακόµα φορά για να σώσουν την ανεξαρτησία τους, δί-
νουν στον κόσµο ένα παράδειγµα αντάξιο της αρχαίας παράδοσής τους...».

Στρατηγός ΝΤΕ ΓΚΟΛ

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ
«Η γενναιότης και η αποφασιστικότης των Ελληνικών στρατευµάτων τα οποία έλαβαν µέρος

εις τα επιχειρήσεις αυτάς εκέρδισαν τον θαυµασµόν όλων των ελευθέρων λαών του κόσµου».
Ο Άγγλος Υπουργός των Εξωτερικών Ήντεν

«Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι οι Έλληνες στάθηκαν ικανοί να αντιµετωπίσουν τη µεγάλη α-
ριθµητική και υλική υπεροχή των επιτιθεµένων και να επιτύχουν έτσι την πλήρη συντριβή της µε-
γαλύτερης Ιταλικής επιθέσεως. Θα ήθελα δε όλοι οι Άγγλοι να αντιληφθούν και να εκτιµήσουν τη
σηµασία αυτή του µεγάλου πολεµικού κατορθώµατος του Ελληνικού στρατού». 

Σύριλ Φωλλς (Στρατιωτικός Κριτικός και  Λοχαγός)

ΟΙ ΡΩΣΟΙ 
«Πολεµήσατε άοπλοι εναντίον πάνοπλων και νικήσατε, µικροί εναντίον µεγάλων και επικρατή-

σατε. εν ήταν δυνατό να γίνει διαφορετικά, διότι είστε Έλληνες.
Κερδίσαµε χρόνο, για να αµυνθούµε. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωµονούµε».

Ραδιοφωνικός Σταθµός Μόσχας

™™··˜̃ ££··˘̆ÌÌ¿¿˙̇ÔÔ ˘̆ÌÌÂÂ
Το Στρατηγείο του Χίτλερ ανακοίνωσε:
«Εκλεκτά ελληνικά στρατεύµατα υπεράσπισαν µε εντελώς εξαιρετικό ηρωισµό τα οχυρά της

γραµµής Μεταξά. Προκλήθηκαν έτσι συγκρούσεις από εγγύτατη απόσταση τόσο πείσµονες κι έ-
ντονες, όσο δεν είχαν πραγµατοποιηθεί ως τώρα σε κανένα άλλο πολεµικό µέτωπο...». 

Στις 4 Μαίου 1941 ο ίδιος ο Χίτλερ, µιλώντας στο γερµανικό Ράιχσταγ για την εκστρατεία στα
Βαλκάνια, είπε:

«Η ιστορική δικαιοσύνη µε υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι απ΄ όλους τους αντιπάλους µας ο
Έλληνας στρατιώτης ιδίως πολέµησε µε ύψιστο ηρωισµό και αυτοθυσία... Συνθηκολόγησε µόνο
όταν η συνέχιση της αντίστασης δεν ήταν πλέον δυνατή και δεν είχε κανένα λόγο». 

∆∆ÔÔ ™™˘̆ÌÌ¤¤ÚÚ··ÛÛÌÌ··
«Το αποτέλεσµα της αντιστάσεως της Ελλάδας επί ένα εξάµηνο... υπήρξε εξαιρετικά σηµαντι-

κό για το συµµαχικό αγώνα. Η επιβράδυνση της ενάρξεως της γερµανικής επιθέσεως κατά της
Ρωσίας και οι συνέπειες της επιβραδύνσεως αυτής για την όλη έκβαση του πολέµου οφείλονται
στην ελληνική αντίσταση.

Το µέγα κι ένδοξο αυτό έργο οφείλεται στις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις και το Ελληνικό Έ-
θνος πρέπει να κατέχεται από αισθήµατα περηφάνιας για τον τιτάνιο αυτόν αγώνα και µε ευλά-
βεια να τον διαφυλάξει ως υποθήκη ενός αλησµόνητου παρελθόντος.» 

Αλ. Παπάγος, «Ο πόλεµος της Ελλάδας 1940-1941»

££··˘̆ÌÌ··ÛÛÌÌfifi˜̃ ÎÎ··ÈÈ ∂∂˘̆ÁÁÓÓˆ̂ÌÌÔÔÛÛ‡‡ÓÓËË
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Π ολύ µας χαροποίησε και µας συγκίνησε

η ανταπόκριση των παιδιών της Σερβίας

και µάλιστα του Σχολείου της πόλης Nis στην

επικοινωνία που προκαλέσαµε πέρσι. Η ∆ιευθύ-

ντρια µας παρουσίασε τις πρώτες µέρες αυτά που έλαβε το σχολείο

µας µετά τη λήξη της περσινής σχολικής χρονιάς, ως δείγµα ευχα-

ριστίας και φιλίας: δώρα φτιαγµένα από τα παιδιά, την ευχαριστή-

ρια επιστολή του ∆ιευθυντή και του Συλλόγου Καθηγητών, µια σερ-

βική σηµαία, καθώς και µια προτοµή του Μ. Κωνσταντίνου, που µας

παραξένεψε. Ο βυζαντινός αυτοκράτορας γεννήθηκε στην πόλη

τους Nis, τη βυζαντινή Ναϊσό, γε-

γονός που τους κάνει να νιώ-

θουν υπερήφανοι. 

Η σχολική µας κοινότητα µεγάλωσε.
Νέοι µαθητές και µαθήτριες πήραν τις θέ-

σεις τους στις τάξεις µας. Η χαρά µας είναι µεγάλη. Τους ευχόµα-
στε ό,τι καλύτερο και παράλληλα τους κάνουµε - ως «παλιοί» - και
την υπόδειξη: Παιδιά, πάρτε τη φοίτηση στο σχολείο σαν ευκαιρία
πνευµατικής προόδου. ∆έστε τα µαθήµατα µε ευχάριστη διάθεση.
Μελετάτε µε όρεξη και επιµονή. Το πρόγραµµα άρχισε κα-νο-νι-κά,
συστηµατικά, χωρίς stand by. It is running!

Αφιέρωµα στην επέτειο του 1922 και µάλιστα στη Σµύρνη ή-
ταν το εκπαιδευτικό - εκδήλωση που παρακολουθήσαµε στο

σχολείο στα µέσα του Σεπτεµβρίου. Μέσα από κείµενα και προ-
βολή ακούσαµε συγκλονιστικές µαρτυρίες Ελλήνων για τη ζωή
και τα βάσανά τους στη γη της Μ. Ασίας και ακολουθήσαµε τα βή-
µατα του Στρατού µας στα χώµατα που από την αρχαιότητα ήταν
ελληνικά. Γνωρίσαµε έτσι και µια σελίδα της ιστορίας µας σχε-
δόν άγνωστη για µας τους µαθητές. 

∆εν είναι µόνο ο ενθουσιασµός των συµµαθητών µας για τον «Πυρσό»! Από γονείς και φίλους,
από γνωστούς και αγνώστους καταφτάνουν για το περιοδικό µας επαινετικά σχόλια. ∆ε το

κρύβουµε. Χαιρόµαστε που η δουλειά µας προσελκύει το ενδιαφέρον, διαβάζεται και αναγνωρίζε-
ται και από τρίτους. Ευχαριστούµε για τα καλά τους λόγια. Μας δίνουν κουράγιο. Αισθανόµαστε
ευγνώµονες που το σχολείο µας µας δίνει τη δυνατότητα να συµµετέχουµε και να ασκούµαστε σε
ένα τοµέα που και τώρα µας προσφέρει πολλά και αύριο, πιστεύουµε, περισσότερα. 

Ο Παρατηρητής και η παρέα του

Η 11 Σεπτεµβρίου, έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς! Είχαµε και
φέτος την εξαιρετική τιµή και την ευλογία της επίσκεψης του

Σεβ. Μητροπολίτη µας κ. ∆ιονυσίου, ο οποίος τέλεσε και την ι. Ακο-
λουθία του Αγιασµού και µας µίλησε εύστοχα και πνευµατικά. Τόνι-
σε πόσο σηµαντική είναι η ανάγκη για µελέτη από τους νέους στην
εποχή µας, εποχή αποπροσανατολισµού και ήσσονος προσπαθείας.
Του εκφράζουµε το βαθύ σεβασµό και τις πολλές ευχαριστίες µας. Οι
ευχές που µας έδωσε για προκοπή µας στα γράµµατα θα µας συνο-
δεύουν στη διάρκεια όλης της χρονιάς!...
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Τα ιδανικά των νέων του
έπους του ‘40 και οι νέοι της

σηµερινής Ελλάδας
Την ελληνική εποποιία του 1940 - 41 επιτέλεσαν

οι νέοι εκείνης της εποχής, που είχαν µεγαλώσει
µε τα ιδανικά της Πίστης και της Πατρίδας. Πί-
στευαν πως ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται συ-
νεχώς κάτω από το φως των υψηλών ιδανικών του.
Ελάχιστοι ήταν τότε οι νέοι στη χώρα µας που εί-
χαν παρασυρθεί από τις υλιστικές θεωρίες του
Μαρξισµού και του Νίτσε και είχαν αρνηθεί τα ιερά
της φυλής τους.

Η «λεβεντογενιά» του ΄40 πίστευε στην ανάδει-
ξή της µε τον προσωπικό µόχθο. Είχαν όλοι ως
στόχο τους τη φιλοπατρία και την αλληλοβοήθεια
αναµεταξύ τους. Για την υπεράσπιση της ελευθε-
ρίας της Πατρίδας θυσίαζαν το ατοµικό συµφέρον
και εν ανάγκη έδιναν και τη ζωή τους. Την έννοια
ελευθερία την ένιωθε ο νέος πρώτα ως υπερνίκη-
ση του εγωκεντρισµού και της απόλαυσης της
σάρκας και στη συνέχεια ως θυσία χάρη της οικο-
γένειας, της πατρίδας και της θρησκείας.

Το δυνατό σύνθηµα «Ελευθερία ή Θάνατος» δεν
το είπαν πρώτα τα παλικάρια της Πίνδου. Αυτά το
παρέλαβαν από τη σειρά όλων των προγόνων που
θυσιάστηκαν για την Ελλάδα στο Μαραθώνα και τη
Σαλαµίνα, στην υπεράσπιση του Βυζαντίου και κα-
τά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, στους πο-
λέµους του 1912 - 13 και είπαν το «νυν υπέρ πά-
ντων αγών».

Συµπερασµατικά πρέπει να αναφερθεί ότι οι λε-
βέντες του ΄40 τρεφόντουσαν µε το αγνό γάλα
της πατρογονικής µας κληρονοµιάς και ακριβώς γι’
αυτό βρήκαν τη δύναµη και ύψωσαν το αθάνατο Ο-
ΧΙ, µε αποτέλεσµα να συντρίψουν τις σιδηρόφρα-
κτες φασιστικές µεραρχίες του Μουσολίνι.

* * *
Και τώρα προβάλλει µπροστά µας το ερώτηµα:

Οι σηµερινοί νέοι διαπνέονται από τα ίδια ιδανικά
της γενιάς του ΄40; Έχουν ανεπτυγµένο το αίσθη-
µα της φιλοπατρίας και της θυσίας πρώτα µε τον
προσωπικό αγώνα κατά των κατωτέρων ροπών και
µε την ανιδιοτελή διάθεση να πολεµήσουν «υπέρ
βωµών και εστιών» εγκαταλείποντας όλα τα τερ-
πνά της ζωής, όταν τους καλέσει η Πατρίδα προς
υπεράσπισή της; Είναι ποτισµένοι µ’ εκείνο το:

«Για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πα-
τρίδος την ελευθερία γι’ αυτά τα δύο πολεµώ κι αν
δεν τα αποκτήσω, τι µ’ ωφελεί να ζήσω;»

Παρατηρώντας ο µελετητής την καθηµερινή ζωή
των σηµερινών νέων, χωρίς δυσκολία εξάγει το

συµπέρασµα ότι τα ιδανικά της φυλής µας τρεµο-
σβήνουν µέσα στις ψυχές τους. Έχουν κυριολεκτι-
κά αλλοτριωθεί. Και στη θέση των ιδανικών που
γεννούν το θαύµα της Αλβανίας του ΄40 έχουν εµ-
φιλοχωρήσει στοιχεία ξένα, στοιχεία ωφελιµισµού,
φιλοτοµαρισµού κ.τ.ό. 

Για να αναστηλωθούν τα ιδανικά της φυλής µας
µέσα στην απροσανατόλιστη γενιά µας πρέπει να
συντελεσθεί µια «πνευµατική επανάσταση». Και
ποιοι οι πρωτεργάτες και συντελεστές αυτής της
Επανάστασης; Νοµίζω ότι πρέπει να είναι όλοι ε-
κείνοι, µικροί και µεγάλοι, που είναι ακόµη ζωντα-
νοί και δεν τους έχει νεκρώσει το εγώ, ο ωχαδελ-
φισµός, η αδράνεια.

∆ηµ. Αθ. Κατσέτος
Γ΄ Λυκείου

Η Κύπρος στην εποποιία 
του 1940-41

Νιώθω χαρά όταν σκέφτοµαι στην Ελλάδα όπου
ζω ότι κατάγοµαι απ΄ την Κύπρο. Η οικογένειά µου
βρίσκεται στη Λάρνακα. Όταν έρχονται οι Εθνικές
Επέτειοι (όπως η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση
του ‘21 ή η Ελληνική Εποποιία του ΄40 - ΄41) ζω και
εγώ, µαζί µε τα ελληνικά νιάτα που καίει µέσα τους
η φλόγα της πίστης και του πατριωτισµού, ακριβώς
τον ίδιο ενθουσιασµό, ανεξάρτητα αν άλλα κατοχι-
κά στρατεύµατα υπήρχαν τα χρόνια εκείνα στη γε-
νέτειρά µου.

Ο Κυπριακός λαός το 1940, κάτω από την αγγλι-
κή κατοχή, συγκλονίστηκε και αυτός  από το ιστο-
ρικό ΟΧΙ του πρωθυπουργού της Ελλάδας και συµ-
µετείχε ολόψυχα - υλικά και πνευµατικά - στον πό-
λεµο κατά της φασιστικής Ιταλίας. Βρίσκω πολύ ε-
πίκαιρο και δυνατό τεκµήριο να σας αφηγηθώ ένα
χαριτωµένο και συνάµα συγκινητικό επεισόδιο που
συνέβη σ’ ένα χωριό της Κύπρου το φθινόπωρο του
1940:

Ένας γάµος είχε τελειώσει στην εκκλησία και η
οικογενειακή ποµπή µε επικεφαλής τους νεόνυµ-
φους κατευθυνόταν στο σπίτι του γαµπρού. Κάποια
στιγµή η ποµπή συναντήθηκε µε τρεις αγνώστους
κυρίους που φαίνονταν από το ντύσιµό τους ότι ή-
ταν ξένοι. Ένας από την ποµπή µε την διάθεση της
ελληνικής φιλοξενίας τους ρώτησε τι ήθελαν. Σε
λίγο από στόµα σε στόµα µαθεύτηκε η αιτία της ε-
πίσκεψής τους. Αµέσως οι νεόνυµφοι σταµάτησαν
καθώς και όλοι οι άλλοι. «Τι ζητάτε;» ρώτησε η νύ-
φη. «Έρανο για τον πόλεµο που µας κήρυξαν οι Ι-
ταλοί», της απάντησαν.

Και µεµιάς σηκώνει η νύφη το λευκό της πέπλο,
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βγάζει τα χρυσά σκουλαρίκια από τ’ αυτιά της και
καλώντας τους τρεις κυρίους τους τα παραδίνει.
«Εγώ δεν κρατώ λεφτά αυτή την στιγµή», τους εί-
πε. «∆ίνω όµως τα χρυσά σκουλαρίκια µου». Τότε
χωρίς καµία συνεννόηση άρχισαν όλοι, άνδρες και
γυναίκες, να προσφέρουν εκεί στο δρόµο ό,τι µπο-
ρούσαν. Οι τρεις ξένοι έκλαψαν απ’ τη συγκίνησή
τους, όµως και όλων τα µάτια είχαν βουρκώσει ...

Το επεισόδιο αυτό είναι εξακριβωµένο και αυθε-
ντικό.

Σαν τελευταίο αναφέρω ότι η Κύπρος συµµετείχε
κι αυτή στον πόλεµο του ‘40 µε 33.000 παλικάρια
στον αγγλικό και στον ελληνικό στρατό. Και απ’
τους στρατιώτες µας έπεσαν ή τραυµατίστηκαν στο
πεδίο της µάχης 2.300! Πώς να µη νιώθω κι εγώ υ-
περήφανη για την καταγωγή µου, κυρίως όταν γιορ-
τάζουµε την Εθνική Επέτειο 1940 - 41;

Μελ. Χ. Ηλία
Β΄ Λυκείου

Μνήµες από τη ∆ερβιτσάνη 
του 1940-41

Μου δίνεται η ευκαιρία να σας πληροφορήσω πως
όταν έρχονται οι Εθνικές Εορτές της 25ης Μαρτίου
και της 28ης Οκτωβρίου, η ∆ερβιτσάνη της Βορείου
Ηπείρου, κωµόπολη απ΄ την οποία κατάγοµαι, ντύ-
νεται µε τον πιο λαµπερό τρόπο στα ελληνικά γιορ-
ταστικά της χρώµατα. Ο πανηγυρισµός των επετεί-
ων αυτών προσλαµβάνει, χωρίς καθόλου να θέλω
να υποτιµήσω τον εορτασµό στον ελλαδικό χώρο,
λαµπρότερο και πιο ενθουσιώδη χαρακτήρα, απ’ ό,τι
στην Ελλάδα.

∆εν θα ήταν άσκοπο να καταθέσω στους συµµα-
θητές, τους φίλους και γενικότερα σε όσους θα δια-
βάσουν το τεύχος µερικά στοιχεία του τόπου µου α-
πό το Έπος του 1940 που σε πολλούς δεν θα είναι
γνωστά.

Τη ∆ερβιτσάνη ελευθέρωσε ο ελληνικός στρα-
τός στις 6 ∆εκεµβρίου 1940. Η υποδοχή που έγι-
νε στους Έλληνες στρατιώτες (όπως έχουµε α-
κούσει από τους παππούδες µας, 2-3 από τους ο-
ποίους ζουν ακόµη) ήταν κάτι το απερίγραπτο. Σ’
όλη την κωµόπολη κυµάτιζε η γαλανόλευκη και οι
κάτοικοι µε αλαλαγµούς χαράς και µε δάκρυα υ-
ποδέχθηκαν τον ελληνικό στρατό. Πολλοί παρα-
χώρησαν τα σπίτια τους για στέγη, για ζεστασιά
και διατροφή των στρατιωτών και πολλοί από
τους προγόνους µου πήγαν στο µέτωπο για να
πολεµήσουν. Στης θειας Ευδοξίας Ράιδου το σπί-
τι, που ήταν στην πλατεία, εγκαταστάθηκε το αρ-
χηγείο της 8ης Μεραρχίας. Έµεινε στον τόπο µας
ο ελληνικός στρατός περισσότερο από τέσσερις
µήνες.

Η γιαγιά Ευδοξία µε καύχηση µας έλεγε: «Ε-
γκαταστάθηκε το ∆ιοικητήριο στο δικό µας σπίτι,
γιατί ήταν το κατάλληλο κτίριο και γιατί ήµασταν
βάσιµοι άνθρωποι». Οι µήνες που παρέµεινε ο Ελ-
ληνικός Στρατός κοντά µας ήταν για όλους τους
Βορειοηπειρώτες µήνες λευτεριάς. Τους ζήσανε
σαν ένα απίστευτο όνειρο χαράς, που όµως δυ-
στυχώς δεν µπόρεσε να κρατήσει περισσότερο
γιατί, όταν επιτέθηκε η Γερµανία στην Ελλάδα (Α-
πρίλιος 1941), ο Ελληνικός Στρατός διατάχθηκε
να υποχωρήσει. Έφυγε από την ∆ερβιτσάνη στις
7 Απριλίου 1941, Μ. Εβδοµάδα. Η θεια Ευδοξία
θυµάται: «Πλησίασα τότε τον ∆εµέστιχα και τον
ρώτησα: -Φεύγετε τώρα; Άραγε θα µας ξαναέρ-
θετε; -Ναι, ναι. Ελπίζουµε γρήγορα, απάντησε ο
∆εµέστιχας». 

Ποιος θα µπορούσε να πιστέψει πως ούτε και
εν έτει 2008 η Βόρειος  Ήπειρος δεν έχει απε-
λευθερωθεί από τους Αλβανούς... Εµείς πάντως
ζούµε σαν Ελληνόψυχοι είτε στην ∆ερβιτσάνη εί-
µαστε, είτε στα χώµατα της Ελλάδας µένουµε. Κι
ακόµη ελπίζουµε...

Στ. Ν. Ράιδος
Β΄ Λυκείου
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κράτη κλονίστηκαν κι είχαν διαλυθεί οι
στρατοί τους, η φωνή της ράτσας οδήγησε
τους δικούς µας φαντάρους να πολεµή-
σουν σα να είχαν αναστηθεί από την ίδια
την αρχαία Αθήνα.

Όσοι παρευρέθηκαν στους αγώνες
της Αλβανίας ή του Ρούπελ σχηµά-

τισαν µιαν ατράνταχτη πίστη στο µέλλον
της φυλής µας. Αν δεν διδαχτούµε όµως
την οµόνοια και την αυταπάρνηση από
τους ήρωες εκείνους, τότε θα χάσουµε

ό,τι πολυτιµότερο µας έδωσε το χυµένο αίµα
τους. Αλίµονο αν πιστέψουµε πως θα λεί-
ψουν ποτέ οι εχθροί από το δρόµο της Ελλά-
δας. Κι ας γίνει η ιστορία του Ρούπελ αστέρι
για να µας οδηγεί πώς πρέπει ν΄ αντιστεκό-
µαστε στους εχθρούς της, όσο µεγάλοι κι αν
είναι. 

(Απόπασµα από το έργο «Ρούπελ» 
του Χρ. Ζαλοκώστα)

Συνέχεια από τη σελ. 173
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Να αναγγείλετε στον Ιταλικό λαό, ότι ο
Ντούτσε παίρνει αυτή τη στιγµή τον καφέ του
στην Αθήνα...

Πες του Μουσολίνι πως ο καφές που παρήγγειλε
να πιει στην Αθήνα έχει παγώσει.

Ο Μπέζος, από τα παλιά ονόµατα της γελοιο-
γραφίας, σχολιάζει την υπερφίαλη δήλωση του
Μουσολίνι που έµεινε µόνο όνειρο.

(του κ. Κ. Μπέζου)

(του κ. Κ. Μπέζου)

Ιταλικό ανακοινωθέν: Η βροχή και η κακοκαιρία
µας ηµπόδισε την προέλασιν.

Γελοιογραφία Ν. Κατσανάκη

ΑΠΟΡΙΑ ΙΤΑΛΩΝ

Για εξήγη-
σέ µου, ρε
Γκιουζέππε!
Τι ήθελε να
πει ο Μουσ-
σολίνι; Εµείς
θα µπαίναµε
στην Ελλάδα
ή οι Έλληνες
στην Αλβα-
νία;

Σκίτσο της “Νταίηλυ Μίρρορ” τον καιρό της Κατοχής

O Μουσσολίνι καίγεται στη φλόγα του ελληνικού
θάρρους.

«Έλληνες!
Αχάριστοι Έλληνες!
Αχόρταγοι Έλληνες!

Για σταθείτε, βρε παιδιά, να τα βάλουµε κάτω. Τι ζητά-
τε τέλος πάντων από µένα; Ό,τι θέλατε, σας το ΄κανα.
Θέλατε να µην µπω στο έδαφός σας. ∆εν µπήκα. Θέλατε
να φύγω απ΄ την Πίνδο; Έφυγα. Θέλατε την Κορυτσά, την
πήρατε. Θέλατε το Αργυρόκαστρο, το πήρατε. Θέλατε
τους Αγίους Σαράντα, τους πήρατε. Θέλατε τη Χειµάρρα
και την Κλεισούρα, τις πήρατε κι αυτές. Γκρινιάζατε για
τον Πράσκα, τον έπαψα. Γκρινιάζατε για τον Σοντού, τον
φάγατε κι αυτόν. Τώρα πάτε να φάτε και τον Καµπαλλέρο
και θα τον φάτε, γιατί η λαιµαργία σας δεν έχει όρια. ∆εν
σας άρεσε ο γαµπρός µου, τον έπαψα κι αυτόν εξαιτίας
σας. Τι άλλο θέλετε; Τα έχετε µε το στρατό µου. Αλλά κι
αυτός σας αγαπά, σας λατρεύει. Απόδειξη ότι δεν σας πο-
λεµά, αλλά σας παραδίδεται. Τι µεγαλύτερο δείγµα αλ-
τρουϊσµού θέλετε; 

(του Θ. Ι. Σακελλαρίδη, από το περ. «ΑΕΡΑ!»)

ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ

Ποτέ δεν εναυµάχησεν.
Φευ! Τι απελπισία.
Απέθανεν ο ατυχής
Απ΄ την ακινησία!..

Μ. Χ. ΚΩΝΣ
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Το πάθηµα του πεθαµενατζή Μουσσολίνι µε τη
νεκρανάστασι της Ελλάδος.

Σκίτσο της “Νταίηλυ Μίρρορ” τον καιρό της Κατοχής

Γελοιογραφία στην
Charleston Gazette

B a t t l e  R o y a l e

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

(Την έρευνα, τις επιλογές από 
τα κείµενα, τις διασκευές, τη σύνταξη) 

Συνεργάστηκαν, πέρα της ∆ιεύθυνσης, 
και οι πιο κάτω µαθητές και εκπαιδευτικοί:

Κατσέτος ∆ηµ., Γ΄ Λυκείου
Πούλης Νεκτάριος, Γ΄ Λυκείου

Ηλία Μελάνη, Β΄ Λυκείου
Ράιδος Στέλιος, Β΄ Λυκείου

Κάτσας Νικόλαος, Εκπαιδευτικός
Αντωνοπούλου Αρετή, Εκπαιδευτικός
Ματσούκα Χριστίνα, Εκπαιδευτικός

Βοηθήµατα του αφιερώµατος

Ελληνική Εποποιία 1940-41, Άγγ. Τερζάκη
Πίνδος, Χρ. Ζαλοκώστα
Ρούπελ, Χρ. Ζαλοκώστα
Άσµα ηρωικό & Πένθιµο για τον χαµένο

ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, Οδ. Ελύτη
Αιχµάλωτοι, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου
Το πνεύµα του Μετώπου, ∆.Κ. Σβολόπου-

λου
Ο πόλεµος της Ελλάδας 1940-41, Αλ. Πα-

πάγου
Η Μάχη της Ελλάδας, Θεοφ. Παπακων-

σταντίνου
Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, ∆. Α.

Κόκκινου
Ιστορία της Κατοχής, ∆ηµ. Γατόπουλου
Το έπος του 1940-41, Α. & Β. Κωστόπου-

λου
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940, έκδ. περ. «ΕΥΘΥ-

ΝΗ»
Αναφορά στο 1940, Ευστ. Χ. Μπάστα
Επτά Ηµέρες εφ. «Η Καθηµερινή», 26 -

10 - 1997 και 7 - 4 - 2002
Το Επταχώρι, ∆ηµ. Τσίγκαλου, Θεσ/νίκη

1979
Χαρακτικά της Κατοχής και της Αντίστα-

σης, Χρ. & Π. Κολιαλή
«Ζωή του Παιδιού», τόµ. 9
Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ηλίου», τόµ.

Ελλάς

O Μουσσολίνι καίγεται στη φλόγα του ελληνικού
θάρρους.

(Γελοιογραφία αγγλικής εφηµερίδος
τον καιρό του πολέµου)
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