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Ἦχος πλ. δ΄ Τῇ ὑπερμάχῳ. 

Ὥσπερ νεφέλη ἀγλαῶς ἐπισκιάζου-
  σα, τῆς Ἐκκλησίας τὰ πληρώματα 

Πανάχραντε, ἐν τῇ πόλει πάλαι ὤφθης τῇ 
Βασιλίδι. Ἀλλ’ ὡς σκέπη τοῦ λαοῦ Σου καὶ 
ὑπέρμαχος, περισκέπασον ἡμᾶς ἐκ πάσης 
θλίψεως, τοὺς κραυγάζοντας· Χαῖρε Σκέπη 
ὁλόφωτε.

●

Εὐλογίας Χάριν

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

15/28.10.2017 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

Σύναξις Παναγίας Ἐλευθερωτρίας

Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῶν Νικητηρίων 
Τὸ Ἔπος τοῦ ᾿40



 «Οἱ  Ἥρωες πολεμοῦν σὰν  Ἕλληνες...»

Ἡ φράση αὐτὴ ἀνήκει στὸν Οὐίνστον Τσῶρτσιλ, τὸν 
 γνωστὸ Πρωθυπουργὸ τῆς Μεγάλης Βρετανίας κατὰ 

τὴν περίοδο τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
 Συγκεκριμένα, εἶπε θαυμάζοντας καὶ ἐπαινώντας τοὺς  

Ἕλληνες: «Μέχρι τώρα λέγαμε, ὅτι οἱ  Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν  
Ἥρωες. Τώρα θὰ λέμε: Οἱ    Ἥρωες πολεμοῦν σὰν   Ἕλληνες»!...

Ἐπὶ πλέον, ὡμολόγησε σὲ Λόγο ποὺ ἐκφώνησε στὸ BBC, ὅτι ἡ στάση τῶν 
Ἑλλήνων στὸν Πόλεμο ἦταν καθοριστικὸς παράγοντας γιὰ τὴν Νίκη!

 Ἀλλά, καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ ἐδήλωσε στὶς 4 Μαΐου 1941 τὰ ἑξῆς:
«Χάριν τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας, ὀφείλω νὰ πῶ, ὅτι μόνον οἱ  Ἕλληνες ἀπ’ 

ὅλους τοὺς ἀντιπάλους, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀντιμετώπισαν, πολέμησαν μὲ παρά-
τολμο θάρρος καὶ ὕψιστη περιφρόνηση πρὸςτὸν θάνατο»!...

 Ἀνάλογες ἦσαν οἱ δηλώσεις ὅλων τῶν  Ἡγετῶν τῆς ἐποχῆς, ὅπως τοῦ 
Στάλιν γιὰ παράδειγμα,  ὁ ὁποῖος στὶς 31 Ἰανουαρίου 1943, εἶπε σὲ μία Ὁμιλία 
του ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Μόσχας:

«Εὐγνωμονῶ τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, τοῦ ὁποίου ἡ ἀντίσταση ἔκρινε τὸν Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο»!

 Καὶ τοῦ τότε Προέδρου τῶν Η.Π.Α. Φραγκλίνου Ροῦσβελτ, ὁ ὁποῖος 
εἶπε σὲ Λόγο του στὶς 10  Ἰουνίου 1943: « Ὅταν ὅλος ὁ κόσμος εἶχε χάσει κάθε 
ἐλπίδα, ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἐτόλμησε νὰ ἀμφισβητήση τὸ ἀήττητο τοῦ γερ-
μανικοῦ τέρατος, ἀντιτάσσοντας τὸ ὑπερήφανο πνεῦμα τῆς  Ἐλευθερίας».
 Ἄραγε, γιατί τὰ εἶπαν ὅλα αὐτά; Τὴν ἀπάντηση μποροῦμε εὔκολα νὰ τὴν 

ἔχουμε, ἂν δοῦμε τὶς  ἡμέρες ποὺ ἀντιστάθηκαν οἱ Λαοὶ τῆς Εὐρώπης στὸν Χίτλερ:
● Ἡ Ἑλλάδα ἀντιστάθηκε 219 ἡμέρες! ● Ἡ Νορβηγία ἡμέρες 61! ● Ἡ Γαλ-

λία, ποὺ ἦταν καὶ ἡ ὑπερδύναμη τῆς ἐποχῆς, μόλις 43 ἡμέρες! ● Ἡ Πολωνία 
ἡμέρες 30! ● Τὸ Βέλγιο ἡμέρες 18! ● Ἡ Ὁλλανδία ἡμέρες 4! ● Ἡ Γιουγκοσλα-
βία ἡμέρες 3! ● Ἡ Τσεχοσλοβακία ἡμέρα καμμία! Τὸ Λουξεμβοῦργο ἡμέρα 
καμμία!...

■ ■ Ἀλλ’ εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση τῆς Δανίας... Παραδόθη-
κε ἀμέσως... Καὶ μάλιστα σὲ ἕναν μοτοσυκλετιστὴ τοῦ Χίτλερ, ὁ ὁποῖος μετέ-
φερε στὸν Δανὸ Βασιλέα αἴτηση τοῦ Χίτλερ γιὰ διέλευση τῶν ναζιστικῶν στρα-
τευμάτων... Τότε ὁ Δανὸς Βασιλεύς, σὲ ἔνδειξη ὑποταγῆς, παρέδωσε τὸ στέμμα 
του στὸν μοτοσυκλετιστή, γιὰ νὰ τὸ πάει στὸ Βερολῖνο καὶ στὸν Χίτλερ!...
 Ἀξίζει ὅμως νὰ δοῦμε καὶ τὶς συνολικὲς ἀπώλειες ἀνθρώπων (σὲ μάχες, 

ἐκτελέσεις κλπ.), ὡς ποσοστὸ ἐπὶ τοῦ πληθυσμοῦ:
● Ἑλλάδα: 10% (750.000). ● Σοβιετικὴ  Ἕνωση: 2,8%. ● Ὁλλανδία: 2,2%. 
● Γαλλία: 2%. ● Πολωνία: 1,8%. ● Γιουγκοσλαβία: 1,7%. ● Βέλγιο: 1,5%.
 Νὰ γιατὶ μᾶς ἔχουν στὸ στόχαστρο...


