ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΜΕΗΝΙΑ
ΜΕΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

««ΣΣόό ζζααῦῦκκαα ηηννῦῦ 11994400»»!!
πλάληεζηο δεπηέξα:
ΔΙΑΓΩΓΗ:
Υξένο ηνῦ ἀλζξώπνπ πνύ ηηκᾶ θαί ζέβεηαη ηόλ ἑαπηόλ ηνπ εἶλαη λά γνλαηίδῃ εὐιαβηθά, πξνζθπλεηήο
ζηνύο ζηαζκνύο ηῆο ἱζηνξηθῆο ηνπ παξαδόζεσο. Σέηνηνο ζηαζκόο - ἀλάκεζα ζηνύο πνιινύο – γηά ηήλ παηξίδα καο
εἶλαη θαί  28ε θησβξίνπ 1940.
«1939 – 1940».  Β΄Παγθόζκηνο Πόιεκνο ἔρεη ἤδε ἀξρίζεη. Καλέλαο δέλ ηνικᾶ λά ἀληηζηαζῇ.  ἐρζξόο
εἶλαη παληνδύλακνο, ἀλίθεηνο. Οἱ κηθξνί ιανί ρισκηάδνπλ ἀπό ηό θόβν ηνπο θαί νἱ κεγάινη βάδνπλ ζηή δπγαξηά
ηνῦ ζπκθέξνληνο ηά ὑπέξ θαί ηά θαηά. Ἡ ὑθήιηνο ζηξέθεη ἀλήζπρε ηά βιέκκαηά ηεο πξόο ηήλ θιεγνκέλε γεξαηά
Ἤπεηξν, ηήλ Δὐξώπε. «1940».  ἐρζξόο πιεζηάδεη ζηήλ ρώξα καο, πξνθαιεῖ θαί ηέινο ἐπηηίζεηαη. Καί ηόηε

ἀθνύγεηαη ηό ρεξό «ΟΥΙ» ηῶλ ιιήλσλ. Γέλ ἦηαλ ιόγνο ηῆο ζηηγκῆο. Ἦηαλ ιόγνο παιηόο.
Ἦηαλ  ἐπαλάιεςηο ηνῦ ἀξραίνπ «μολών λαβέ».
Ἡ ζπκπύθλσζηο ηῆο θξάζεσο ηῶλ ιιήλσλ ηνῦ Βπδαληίνπ «ηήν πόλιν ηοῖς βαρβάροις οὐδέποηε ἐῶμεν».
Σό ἱζηνξηθό αὐηό γεγνλόο εἶλαη ἕλα ζαῦκα, πνύ ὀθείιεηαη ζηή βνήζεηα ηνῦ Θενῦ. Γέλ ἐμεγεῖηαη
ἀλζξώπηλα. Μηά ρνύθηα ἄλζξσπνη ρσξίο ἐπαξθῆ πνιεκνθόδηα, ρσξίο ἐμσηεξηθή ἐλίζρπζη, ρσξίο ζπκκαρίεο κέ
ἄιια θξάηε, ἐλάληηα ζέ δύν αὐηνθξαηνξίεο. Ναί, νἱ Ἕιιελεο ηνικνῦλ. Οἱ ἥξσεο ηνῦ -40 δηέζεηαλ ὅπιν ηέιεην θαί
παληνδύλακν, πνύ δέλ ηό εἶρε ὁ ἐρζξόο: Πίζηη ζηόλ ἀιεζηλό Θεό!
Ξερύζεθαλ ζηά θαθνηξάραια βνπλά, ζηά πέιαγα θαί ζηά αἰζέξηα ὕςε κέ ἀζπίδα ὄρη ἀπό κέηαιιν, ἀιιά
κέ ηήλ ἄηξσηε ἑιιεληθή θαξδηά θαί ηήλ πίζηη ζηή Μεγαιόραξε. Δἶραλ ηήλ πξνζηαζία ηῆο Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ.
Σό ζεκεξηλό καο κάζεκα, πνύ εἶλαη ἀθηεξσκέλν ζηήλ Παηξίδα, ζἆλαη ἀλεθδνηνινγηθό. Ξέξεηε ἀζθαιῶο
πνιιέο ἱζηνξίεο ἀπό ηά γεγνλόηα ηνῦ -40. Ἔρεηε δηαβάζεη γηά κάρεο θαί ξστθἀ θαηνξζώκαηα. Πέξα ὅκσο ἀπό
αὐηά εἶλαη θαί ἐθεῖλα πνύ δέλ ηά γξάθνπλ ηά βηβιία ηῆο ἱζηνξίαο, ἀιιά ηά δηεγνῦληαη ὁ παππνῦο θαί  γηαγηά.
Ἀιεζηλά γεγνλόηα, πνύ ηά ἔδεζαλ νἱ ἴδηνη.
ΓΙΗΓΗΙ:
Πιεζίαδε  28ε θησβξίνπ.  παππνῦο ζηεθόηαλ ἀθίλεηνο θαί
θνίηαδε. Σί ὅκσο;  ἐγγνλόο ηνπ, πάληα ραξνύκελνο, πῆγε θνληά ηνπ. --Παππνῦ, ὥξα ηώξα ζέ βιέπσ λά ἔρῃο ηό κάηη θαξθσκέλν
θάπνπ. Σί βιέπεηο; θέπηεζαη θάηη;
--Ναί! Κάηη πνύ ἔρεη ραξαρζῆ βαζεηά κέζ’ ζηήλ θαξδηά κνπ θαί
ζέισ λά ζηό δηεγεζῶ πξίλ θύγεο γηά ηό Παλεπηζηήκην, ἀιιά θαί λά
ζνῦ δώζσ θάηη. Νά αὐηό! Δἶλαη Κεηκήιην νἰθνγελεηαθό, θπιαθηό, δῶξν
Θενῦ. Νά ηό πξνζέρῃο, παηδί κνπ, ιέεη κέ ηξεκάκελε θσλή ὁ παππνῦο
θαί λά ηό ζπκβνπιεύεζαη. Αὐηό ἔθαλε ηό ζαῦκα! Ναί ηό ζαῦκα, πνύ ηό
ἀθνῦλε νἱ πηζηνί θαί δνμάδνπλ ηό Θεό, ηό πιεξνθνξνῦληαη νἱ ρξηζηηαλνί
θαί ζεξκαίλεηαη  ςπρ ηνπο, ηό δνῦλ νἱ ἄπηζηνη θαί ἀλαθσλνῦλ.
Ὑπάξρεη Θεόο!!! ……
«Δἶλαη ὁ Θεόο ηῶλ ιιήλσλ»!
Ἦηαλ ἕλα θαζαξώηαην πξστλό, ὅηαλ ἀληήρεζαλ νἱ ζεηξῆλεο κελῶληαο ηόλ πόιεκν. Γεληθή ἐπηζηξάηεπζηο.
Λνηπόλ, ὅπσο ὅιεο νἱ καλάδεο ἔηζη θη  γηαγηά ζνπ κέ μεπξνβόδηζε γηά ηό κέησπν.
--«ηήλ εὐρή ηῆο Παλαγίαο! ηό θαιό! ηό θαιό θαί κέ ηή λίθε»! Μεηά γύξηζε ζηό ζπίηη, ἄλαςε ηό θαληήιη,
γνλάηηζε θαί πξνζεπρήζεθε γηά ὅια ηά παηδηά ηῆο ιιάδνο θαί ἔπεηηα γηά ηό δηθό ηεο. Μά μαθληθά ζπκᾶηαη.
--Πώ! Πώ! Ἡ Ἁγία Γξαθή ηνῦ Θαλάζε κνπ. Μέζα ζηήλ παξαδάιε ηῆο ἑηνηκαζίαο ηήλ μέραζε. Θά ηξειαζῇ, ὅηαλ ηό
ζπκεζῇ. Πξέπεη λά βξῶ ηξόπν λά ηνῦ ηήλ ζηείισ. Δἶλαη ηό δῶξν ηνῦ λνλνῦ ηνπ πνύ ηνῦ ἔδσζε, ὅηαλ πέξαζε ζηή
ζενινγία.
Καί βξῆθε ηόλ ηξόπν!
Μαδί κέ ηά πξῶηα ληθεηήξηα κελύκαηα ηνῦ κεηώπνπ,  γηαγηά πῆξε θαί ηό πξῶην γξάκκα κνπ. Ἔηζη ἔκαζε
πνύ ἤκνπλ. Σήλ δίπισζε θαιά θαί ζέ ιίγεο κέξεο  δεξκάηηλε «ρξπζόδεηε» ἔθζαζε ζηό κέησπν καδί κέ ηόζα
ἄιια δέκαηα. Σήλ πῆξα ζηά ρέξηα κνπ.
--Ἄρ κάλα, ἀγξάκκαηε κάλα, πόζν πνιύ κέ λνηώζεηο! Ἔθαλα ηό ζηαπξό κνπ, ηήλ ἄλνημα, δηάβαζα κεξηθά ἐδάθηα,
ηήλ θίιεζα θαί ηήλ ἔβαια ζηή ἐζσηεξηθή ηζέπε ηνῦ ρηησλίνπ κνπ. Ἀθνύκπεζε ζηήλ θαξδηά κνπ θη ἔλνησζα πνιύ
δπλαηόο. Γπό κέξεο ἀξγόηεξα, κέ θώλαμε ὁ ινραγόο κνπ καδί κέ δύν ἄιινπο.
--Θέισ λά πᾶηε λά δεῖηε ηί εἶλαη ἐθεῖλα ηά θῶηα, πνύ θαίλνληαη ἀπέλαληη, ζηίο ζέζεηο ηνῦ ἐρζξνῦ. Πόηε
ἀλάβνπλ, πόηε ζβήλνπλ. Λέηε λά ἑηνηκάδνπλ θάηη μαθληθό; Ἄληε ιεβέληεο κνπ. Μέ πξνζνρή ἔ;  Θεόο καδί ζαο.
Ξεθηλήζακε, εἶρε ζθνηεηληάζεη, πόηε ὄξζηνη, πόηε ζεξλάκελνη. Σό ρηόλη ἔπεθηε ππθλό. Μόιηο θζάζακε ζ’
ἕλα ὕςσκα εἴδακε ἀληίζθελα θαί πιῆζνο ζηξαηησηῶλ λά ἑηνηκάδσληαη.
--Γξήγνξα λά εἰδνπνηήζνπκε ηό ινραγό καο, εἶπα. Μά δέλ πξνθζάζακε. Μηά ὁκνβξνληία ἀπό ζθαῖξεο κᾶο ἔξξημε
θάησ θαί ηνύο ηξεῖο. Σό ρηόλη κᾶο ζθέπαζε ἀκέζσο.  ινραγόο, ἔβιεπε λά ἀξγνῦκε, εἶρε ἀθνύζεη θαί ηίο ζθαῖξεο

11

θαί δέλ κπνξνῦζε λά ζπράζῃ. Πῆξε δπό ζηξαηηῶηεο θαί μεθίλεζε γηά ηό ὕςσκα. Μᾶο βξῆθαλ μπιηαζκέλνπο κέζα
ζηό ρηόλη, ζηήλ πιαγηά ηνῦ ὑςώκαηνο. Νεθξνί θσλάδεη ὁ πξῶηνο πνύ κᾶο πιεζίαζε.
--Παηδηά, ἕλαλ ὁ θαζέλαο καο. Γέλ ζά ηνύο ἀθήζνπκε ἐδῶ, ζά ηνύο κεηαθέξνπκε ζηόλ θαηαπιηζκό, εἶπε ὁ
ινραγόο.
Μᾶο πῆξαλ ζηήλ πιάηε ηνπο θαί πῆξαλ ηό δξόκν ηνῦ γπξηζκνῦ. ηόλ θαηαπιηζκό θώλαμαλ ἀκέζσο ηό
γηαηξό.  ἕλαο εἶλαη ρηππεκέλνο ζηό θεθάιη θαί ζηά ρέξηα, ὁ ἄιινο ζηό ζηνκάρη θαί αὐηόο ἐδῶ ζηήλ θαξδηά.
Κξῖκα, εἶλαη λεθξνί. Ἡ ριαίλε κνπ ἦηαλ γεκάηε ηξύπεο, ἀιιά θαζόινπ αἷκα. Σνύο ἔθαλε ἐληύπσζη. Καί ηό ρηηώλην
ηό ἴδην. Μνῦ ηά βγάδνπλ. Καί λα, θζάλνπλ θαί ζηό πνπθάκηζν. Κακκία ηξύπα! Σί ζπκβαίλεη; δῶ ζηακαηνῦλ νἱ
ζθαῖξεο, ιέεη ὁ γηαηξόο. Ναί! Σίο εἶρε ζηακαηήζεη  ρξπζόδεηε Ἁγία Γξαθή, πνύ εἶρα ζηή κέζα ηζέπε. Σνύο
ἄθνπζα. Ἄλνημα ηά κάηηα κνπ.
--«Λνραγέ κνπ, ἐθεῖ ζηά θῶηα, πνύ εἶπεο, ἑηνηκάδνπλ ἐπίζεζη», ςηζύξηζα θαί ἔθιεηζα πάιη ηά κάηηα. Μέ θνηηάδνπλ
ἔθπιεθηνη! Υαίξνληαη, ἦκνπλ δσληαλόο. έ ιίγν ζπλῆιζαλ θαί νἱ ἄιινη δύν. Καί νἱ ηξεῖο δσληαλνί! Γόμα ηῷ Θεῷ!
Πνηέ δέλ ζά μεράζσ ηή θνβεξή ἐθείλε ζηηγκή. θαῖξεο ἔπεθηαλ ἀπό παληνῦ. Υξηζηέ κνπ, ζῶζε καο.
Παλαγία κνπ, ζθέπαζέ καο θσλάμακε θαί νἱ ηξεῖο θαί πέζακε θάησ. Ἔρσ πάλσ κνπ ηήλ ἀζπίδα κνπ, ηήλ Ἁγία
Γξαθή, ζθέθηεθα θη ἔθαλα ηόλ ζηαπξό κνπ. Οἱ ἄιινη δύν; Δἶραλ πνιιή ζεξκή πίζηη. Ἀζηξαπηαία, ὁ ἕλαο ράξαμε
ἕλα ζηαπξό ἐπάλσ ζηήλ θαξαβάλα ηνπ, πνύ θξεκόηαλ κπξνζηά ζηή κέζε ηνπ θη ὁ ἄιινο θάιπςε ηό θεθάιη ηνπ
κέ ηά ρέξηα ηνπ, πνύ εἶραλ ζρεκαηίζεη ἕλα κεγάιν ζηαπξό. Οἱ ζθαῖξεο ηνῦ ἐρζξνῦ θηύπεζαλ πάλσ ζηίο ἀηζάιηλεο
ἀζπίδεο καο θαί ἐμνπδεηεξώζεθαλ. Γνμαζκέλν ηό ὄλνκα ηνῦ Κπξίνπ! Μόλν κηθξνγδαξζίκαηα ἀπό ηό πέζηκν!
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ:
Ἄλδξεο θαί γπλαῖθεο, γέξνληεο θαί ἀκνύζηαθα παηδηά, λένη θαί λέεο, κνξθσκέλνη θαί ἀγξάκκαηνη, πινύζηνη
θαί θησρνί, θιεγόκελνη ἀπό γλήζηα παηξησηηθά αἰζζήκαηα ἔδσζαλ ηό παξώλ ηνπο. Οἱ Ἕιιελεο δέλ εἶραλ πινύηε,
εἶραλ ὅκσο «θαξδηά, ςπρή, Πίζηη»! Πίζηεπαλ ζηό Θεό ηό δηθαηνθξίηε, πίζηεπαλ ζηήλ πξνζηαζία ηῆο Ὑπεξκάρνπ
ηξαηεγνῦ ηνῦ Γέλνπο ηῶλ ιιήλσλ, ηῆο Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ. ιόθιεξν ηό Μέησπν ἐθιέγεην ἀπό ηίο θιόγεο
ηῶλ ὀβίδσλ, κά θη ἀπό ηήλ Πίζηη ηνῦ Υξηζηνῦ. Πίζηηο πνύ ἐμεδειώλεην κεηαμύ ἀμησκαηηθῶλ θαί ζηξαηησηῶλ.
Πίζηηο ζηό Μέησπν, ἀιιά θαί ζηά Μεηόπηζζελ. Πίζηηο πνύ ἐρξσκάηηδε ηήλ θάζε ἐθδήισζη ηῆο δσῆο ηνπο.

Πῶς ἐξεδήλωναν τήν πίστι τους; (…) σζηά!
 Μέ πίζηη θαί ηόικε θώλαδαλ «Ἀέρα» θαί ὁ ἐρζξόο ηξεπόηαλ ζέ θπγή.
 ηό κέησπν, ὅινη εἶραλ ἕλα ἱεξό ζύκβνιν καδί ηνπο. Ἕλα ζηαπξό, κία εἰθόλα ηῆο Παλαγίαο, ἕλα
Δὐαγγέιην, πνύ δηάβαδαλ πάληα ὅζν ηαιαηπσξεκέλνη θη ἄλ ἦζαλ. Καί ηήλ ὥξα ηνῦ πνιέκνπ ἤ ηῆο πεδνπνξίαο,
ἔζηειλαλ ζπλέρεηα ηά ζήκαηά ηνπο ζηόλ Οὐξαλό. Πξνζεπρή ἀδηάιεηπηε! ῶζε καο, Παλαγηά κνπ. Βνήζα λά
ληθήζνπκε. Παλαγηά κνπ, κεῖλε καδί καο.
 ηά κεηόπηζζελ θάζε βξάδπ, ζέ ὅιε ηήλ ιιάδα, νἱ ἱεξνί Νανί θαηάκεζηνη ἀπό γπλαῖθεο, γέξνπο θαί
κηθξά παηδηά, ἔςαιαλ ηήλ Παξάθιεζη ηῆο Παλαγίαο παξαθαιώληαο ηελ λά πξνζηαηεύῃ ηά καρόκελα παιιεθάξηα
θαί λά ραξίδῃ ηήλ λίθε ζηόλ ἔλδνμν ιιεληθό ηξαηό.
Γιατί ὁ πόλεμος τοῦ -40 ἦταν τό «θαῦμα»; ( …) Ἔρεηε δίθην παηδηά!
 Ἡ ιιάδα,  κηᾶο πεηξνύιαο ἔθηαζε ζηό ράξηε ρώξα, ἐλάληηα ζέ πειώξηνπο ὀγθόιηζνπο, ηίο
παλίζρπξεο αὐηνθξαηνξίεο, πνύ ηήλ πηέδνπλ ἀπό πάλσ θη ἀπό πιάη, ηνύο ληθᾶ! Ἔ, δέλ εἶλαη «ηό θαῦμα»!
 Νηθᾶ  ιιάδα, γηαηί ἔρεη παλίζρπξν ηξαηεγό πνύ ηήλ ὁδεγεῖ. Σήλ Ὑπέξκαρν ηξαηεγό, ηήλ Παλαγία
καο. Ὑπάξρνπλ πνιεκηζηέο ηνῦ -40 πνύ βεβαηώλνπλ «ηό θαῦμα». Μπξνζηά ηνπο ἔβιεπαλ ηήλ Παλαγία, ζάλ
λεθέιε θσηεηλή λά πξνπνξεύεηαη. Σήλ ἔβιεπαλ λά ηνύο ζθεπάδῃ θαί λά ηνύο πξνθπιάηηῃ ἀπό ηίο ἐπηζέζεηο, ηά
βόιηα θαί ηνύο ὄικνπο ηνῦ ἐρζξνῦ. Ἔβιεπαλ ηήλ Παλαγία λά ηνύο ὁδεγῇ ἀπό λίθε ζέ λίθε.
Τί χρειάζεται νά κάνουμε γιά νἆναι ἡ Παναγία καί δική μας «σκέπη»; (…) Βεβαίσο, παηδηά!
 Δἶλαη  ζθέπε ὅινπ ηνῦ θόζκνπ, ἰδηαίηεξα ηῶλ ἁγλῶλ παηδηῶλ, ὅπσο εἶζηε ζεῖο θαί ὅισλ ηῶλ πηζηῶλ.
 Ὅηαλ ὁ ἀγῶλαο καο εἶλαη ἱεξόο θαί δίθαηνο ηόηε  Παλαγία γίλεηαη ζθέπε καο.
 Ὅηαλ εὐιαβηθά δεηᾶκε ηήλ ράξη θαί ηήλ βνήζεηά ηεο  Παλαγία κᾶο ζθεπάδεη. Σί κεγάιε παξεγνξηά!
Ἔρνπκε ζηόλ νὐξαλό ἀθνίκεηε ζθέπε θαί πξνζηαζία. Ἔρνπκε ηήλ Παλαγία. Δἶλαη  Μεγάιε καο Μεηέξα.
Πνηό ζά εἶλαη ηό ζύλζεκά καο κεηά ἀπό ηήλ ἱζηνξία πνύ ἀθνύζαηε θαί ηήλ ζπδήηεζη πνύ θάλακε;

ΤΝΘΗΜΑ: «Μέ ζύμματο ηόν Θεό καί ζκέπη μας ηήν Παναγία εἴμαζηε ἀήηηηηοι». Πῶο;
Νά κειεηᾶκε ηόλ ιόγν ηνῦ Θενῦ θαζεκεξηλά θαί λά ηεξνῦκε ηίο ἐληνιέο ηνπ. Μειέηε εὐιαβηθή θαί ὄρη
ἁπιή ἀλάγλσζη. Νά ἀλαδεηνῦκε ηό λόεκα ζέ θάζε ιέμη θαί θξᾶζη θαί λά ηό ἐθαξκόδνπκε ζηή δσή καο.
Νά ηηκᾶκε ηήλ Παλαγία. Νά πεγαίλνπκε ζηίο γηνξηέο ηεο. Νά κήλ ἀθήλνπκε ἀζεβεῖο ἀλζξώπνπο λά ηήλ
βιαζθεκνῦλ.
ΠΡΟΔΤΥΗ: «Κύξηε ζέ εὐραξηζηνῦκε γηά ηίο ηόζεο δσξεέο ζνπ θαἰ ζέ παξαθαινῦκε λά κᾶο δίδῃο ηήλ ράξηλ ζνπ
θαί ηήλ δύλακίλ ζνπ, γηά λά κήλ θακπηώκεζα εἰο ηίο δπζθνιίεο ηῆο δσῆο, ἀιιά κέ πλεῦκα ξστζκνῦ θαί κέ
πεπνίζεζηλ εἰο ηήλ λίθε λά ιέκε: «πάνηα ἰζτύω έν ηῷ ἐνδσναμοῦνηί με Χριζηῷ».
«Πρόζθες ἡμῖν Πίζηιν, Κύριε». Ἀκήλ.
ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ: Πξόο ηήλ Νίθελ, Λπδία, Ἡ Γξᾶζηο καο.
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