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κοινῇ γὰρ τὰ σώματα διδόντες ἰδίᾳ τὸν 

ἀγήρων ἔπαινον ἐλάμβανον καὶ τὸν τάφον ἐπισημότατον, 

οὐκ ἐν ᾧ κεῖνται μᾶλλον, ἀλλ’ ἐν ᾧ ἡ δόξα αὐτῶν παρὰ τῷ 

ἐντυχόντι αἰεὶ καὶ λόγου καὶ ἔργου καιρῷ αἰείμνηστος κατα- 

λείπεται.  ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ 

στηλῶν μόνον ἐν τῇ οἰκείᾳ σημαίνει ἐπιγραφή, ἀλλὰ καὶ ἐν 

τῇ μὴ προσηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ’ ἑκάστῳ τῆς γνώμης 

μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται.  

Θουκυδίδης, Ιστορίαι, 2.43.2-3. Περικλέους Επιτάφιος 

 

«Το ήθος ηοσ ελληνοϊηαλικού πολέμοσ 1940-1941. Παηροπαράδοηες σποθήκες 

και διδατές για ηο ζήμερα και ηο αύριο ηοσ ελληνιζμού και ηης ανθρωπόηηηας»  

               Παλνζηνινγηώηαηε, 

           Αηδεζηκνινγηώηαηνη, 

           θ. Γήκαξρε, 

           θ. Έπαξρε, 

           θ. θ. λνκαξρηαθνί θαη δεκαξρηαθνί ζύκβνπινη, 

           θ. θ. εθπξόζσπνη ζηξαηησηηθώλ, αζηπλνκηθώλ, ιηκεληθώλ θαη 

άιισλ δεκνζίσλ αξρώλ, 

           θ. θ. ζπλάδειθνη, 

           Αγαπεηνί καζεηέο  θαη αγαπεηέο καζήηξηεο, 

           Κπξίεο θαη θύξηνη. 

 

«Τα ζεκέιηά κνπ ζηα βνπλά/ θαη ηα βνπλά ζεθώλνπλ νη ιανί ζηνλ ώκν 

ηνπο/θαη πάλσ ηνπο ε κλήκε θαίεη/ άθαπηε βάηνο./Μλήκε ηνπ ιανύ κνπ ζε ιέλε 

Πίλδν θαη ζε ιέλε Άζσ» (Διύηεο, 2002: 145) . Απηά γξάθεη  ν λνκπειίζηαο πνηεηήο 

καο Οδπζζέαο Διύηεο, πνπ έδσζε ην παξώλ σο αλζππνινραγόο καδί κε άιινπο 

Έιιελεο δηαλννύκελνπο ζηνλ ειιελντηαιηθό πόιεκν ηνπ 1940-1941, ν νπνίνο 

ζπληζηά θαη ην ηζηνξηθό επίθεληξν ηεο επεηείνπ πνπ γηνξηάδνπκε, αλάβνληαο 

επιαβηθά ην θαληήιη ηεο κλήκεο γηα όινπο ηνπο εξσηθνύο καρεηέο όρη κόλν ηνπ 
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ζαξάληα αιιά θαη ηεο εζληθήο αληίζηαζεο ελαληίνλ ηεο ηξηπιήο θαηνρήο ηεο 

Διιάδαο (ηηαιηθήο, γεξκαληθήο θαη βνπιγαξηθήο). 

Με ηνπο ζηίρνπο απηνύο, ζηεξηγκέλνπο ζε βίσκα πξαγκαηηθό θαη επώδπλν, 

ν Διύηεο αλαθέξεηαη αθξηβώο ζηελ ηζηνξηθή κλήκε γηα ηελ νπνία κηιάκε, πνπ 

ζπληζηά ην πξώηηζην ρξένο καο απέλαληη ζηα κεγάια ηζηνξηθά γεγνλόηα ηνπ 

έζλνπο καο, όπσο ην έπνο ηνπ ζαξάληα. Κη όρη ηπραία ηε ζπλδέεη κε δπν άπαξηα 

ειιεληθά βνπλά, θαζέλα από ηα νπνία θνπβαιά ην δηθό ηνπ ζπκβνιηθό θνξηίν: ην 

πξώην παξαπέκπεη ζην θύξην πεδίν ηεο κάρεο ηνπ ειιελντηαιηθνύ πνιέκνπ, όπνπ 

νη Έιιελεο πνιεκώληαο εξσηθά ηνλ Ηηαιό εηζβνιέα έγξαςαλ λέεο ζειίδεο άθζηηεο 

δόμαο θαη ηηκήο ﮲ ην δεύηεξν ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηνπ 

ειιεληθνύ ιανύ, πνπ δηαθπιάζζεηαη σο ηεξά θηβσηόο ζην πεξηβόιη ηεο Παλαγίαο 

από ηνπο αγηνξίηεο κνλαρνύο. Οη δπν ηνύηνη ζπκβνιηθνί ζηπινβάηεο ηεο ειιεληθήο 

ηζηνξηθήο κλήκεο δελ είλαη άζρεηνη κεηαμύ ηνπο, γηαηί ζην ίδην νξεηλό αλάγιπθν 

ηεο ρώξαο καο, ην νπνίν «θαζηζηά ηελ Ειιάδα απόξζεηε», θαηά ηνλ Tim Marshall 

(Marshall, 2021: 189), δεκνζηνγξάθν-απζεληία ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο,  

θαηαθεύγνπλ ηόζν ν αγσληζηήο ηεο ειεπζεξίαο όζν θαη ν αζθεηήο ηεο πίζηεο θαη 

επεηδή ν πξώηνο δίλεη ηνλ αγώλα ηνπ ζηα ρηνληζκέλα επεηξώηηθα βνπλά κε ηε 

ζέξκε όρη κνλάρα ηνπ πόζνπ ηεο ιεπηεξηάο αιιά θαη ηεο πίζηεο ηεο ζξεζθεπηηθήο. 

Ο καρεηήο ηεο Πίλδνπ ζαλ άιινο νκεξηθόο ήξσαο πνιεκνύζε κε ηελ ηδέα πσο είρε 

ζην πξνζθεθάιη ηνπ ηελ Παλαγηά, αλήκεξα ηεο γηνξηήο ηεο νπνίαο ηηαιηθό 

ππνβξύρην ηνξπίιηζε ύπνπια ην ειιεληθό θαηαδξνκηθό «Έιιε» ζην ιηκάλη ηεο 

Σήλνπ, νδεγώληαο ζηνλ πγξό ηάθν αζώεο ειιεληθέο ςπρέο θαη πξνκελύνληαο ηηο 

ερζξηθέο βιέςεηο ηνπ ηηαιηθνύ θαζηζκνύ θαηά ηεο Διιάδαο. Ο ινγνηέρλεο καο 

Άγγεινο Σεξδάθεο, ινγνπράξε, πνπ ήηαλ απηόπηεο κάξηπο ησλ γεγνλόησλ ηνπ 

ζαξάληα, γξάθεη πσο ν ειιεληθόο ζηξαηόο νξακαηηδόηαλ ηηο λύρηεο «κηα γπλαθεία 

κνξθή λα πξνβαδίδε, ςηιόιηγλε, αιαθξνπάηεηε, κε ηελ θαιύπηξα ηεο αλαξηγκέλε 

από ην θεθάιη ζηνπο ώκνπο. Τελ αλαγλώξηδε, ηελ ήμεξε από πάληα, ηνπ ηελ είραλε 

ηξαγνπδήζεη ζαλ είηαλε κηθξόο θη’ νλεηξεπόηαλε ζηελ θνύληα. Είηαλ ε κάλα ε 

κεγαιόςπρε ζηνλ πόλν θαη ζηε δόμα, ε ιαβσκέλε ηεο Τήλνπ, ε ππέξκαρνο 

Σηξαηεγόο» (Σζηξπαλιήο, 1974: 33). ηελ πεξίπησζε απηή απαληά ην θαηλόκελν 

πνπ ν ηζηνξηθόο Εαραξίαο Σζηξπαλιήο νλνκάδεη «ηαύηηζε ηνπ ζξεζθεπηηθνύ 

ζπλαηζζήκαηνο κε ην εζληθό αίζζεκα» θαη εμεγεί σο «ζύδεπμε αξκνληθή 

ςπρνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα έληνλα ζηνλ ειιεληθό ιαό 

από ηα ρξόληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη πνπ ζπλερίδεηαη σο ζήκεξα».  «Γηα ηνλ 
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Έιιελα», ζπλερίδεη ν Σζηξπαλιήο, «Παηξίδα, Γέλνο, Έζλνο, θαη Οξζνδνμία, 

Εθθιεζία είλαη έλλνηεο αδηαρώξηζηεο, ακάιγακα αμεδηάιπην» (Σζηξπαλιήο, 1974: 

32-33).  

Σν θξόλεκα ην ζξεζθεπηηθό επεξέαζε αλακθίβνια ην εζηθό ηνπ ειιεληθνύ 

ζηξαηνύ, πνπ ππήξμε ν θύξηνο ζπληειεζηήο ηεο ειιεληθήο λίθεο. Γηαηί νη Έιιελεο 

κήηε πεξηζζόηεξνπο καρεηέο είραλ λα αληηπαξαηάμνπλ ζηνπο Ηηαινύο κήηε 

επαξθέζηεξν θαη ηειεηόηεξν πνιεκηθό εμνπιηζκό. Αξθεί θαλείο λα ζπκβνπιεπηεί 

ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα, γηα λα θαηαλνήζεη όηη νη επηηηζέκελνη ήηαλ ζρεδόλ 

ηξηπιάζηνη ησλ ακπλόκελσλ θαη όηη νη πξώηνη ππεξηεξνύζαλ θαη ζηελ αεξνπνξία 

θαη ζηα καρεηηθά άξκαηα  θαη ζηα κεηαθνξηθά κέζα (ρεξζαία, ζαιάζζηα θαη 

ελαέξηα). Έπεηηα, ε Ηηαιία είρε εμειηρζεί ζε κηα κεγάιε επξσπατθή δύλακε, ε 

νπνία θαηείρε από ην 1912 «ηα Δσδεθάλεζα, ηελ Αηζηνπία από ην 1935 θαη ηελ 

Αιβαλία από ην 1939» (Σζηξπαλιήο, 1974: 49), είρε ληθήζεη ηνλ Ηνύλην ηνπ 1940 

ηε Γαιιία θαη απνηεινύζε, σο κέινο ηνπ Άμνλα Βεξνιίλνπ- Ρώκεο, ζύκκαρν ηνπ 

Χίηιεξ πνπ είρε αξρίζεη λα ζαξώλεη κε ηελ θαηαθηεηηθή ηνπ νξκή ηελ Δπξώπε. 

Αληίζεηα, ε Διιάδα ήηαλ κηα κηθξή ρώξα, ε νπνία είρε ππνζηεί έλαλ εζληθό 

αθξσηεξηαζκό κε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνπ 1922 θαη ππέθεξε από 

κόληκε εζσηεξηθή αζηάζεηα κε αιιεπάιιεια πξαμηθνπήκαηα θαη δηθηαηνξίεο (ε 

ηειεπηαία ήηαλ απηή ηνπ Ησάλλε Μεηαμά ην 1936). Βνήζεηα νπζηαζηηθή δελ 

κπνξνύζε λα πεξηκέλεη από πνπζελά. Ζ Μεγάιε Βξεηαλία ειάρηζηα βνήζεζε ηελ 

Διιάδα ζηνλ πόιεκν ηνπ 1940, απαζρνιεκέλε θαζώο ήηαλ κε επηρεηξήζεηο ζηε 

Μέζε Αλαηνιή. Όηαλ ινηπόλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε παξέιαβε δηά ρεηξόο ηνπ 

γεξκαλνζπνπδαζκέλνπ ζηξαηησηηθνύ θαη δηθηάηνξα Ησάλλε Μεηαμά  ηε λύρηα ηεο 

27εο πξνο ηελ 28
ε
 Οθησβξίνπ ηνπ 1940 ην ηηαιηθό ηειεζίγξαθν από ηνλ Ηηαιό 

πξεζβεπηή ζηελ Αζήλα Emanuele Grazzi, πνπ ηεο δεηνύζε λα επηηξέςεη ηε 

δηέιεπζε ησλ ηηαιηθώλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Διιάδα, έπξεπε λα πάξεη κηαλ 

απόθαζε, ε νπνία δελ πεξηνξηδόηαλ ζηελ πνιηηηθή θαη ηε δηπισκαηηθή ηεο 

δηάζηαζε, αιιά πξνζιάκβαλε θαη εζηθέο πξνεθηάζεηο, θαζώο ζα απνηύπσλε ηε 

ζηάζε ελόο νιόθιεξνπ ιανύ απέλαληη ζε κηαλ άδηθε ηκπεξηαιηζηηθή επίζεζε. Ζ 

απάληεζε ηνπ Μεηαμά «Alors, c’ est la guerre!” (= Λνηπόλ έρνπκε πόιεκν!), ε 

νπνία κεηαθξάζηεθε σο πάλδεκν ειιεληθό «όρη» ζηελ ηηαιηθή ζηξαηησηηθή 

βνπιηκία, καο θέξλεη ζην λνπ ηα ιόγηα ηνπ κεγάινπ Αιεμαλδξηλνύ πνηεηή 

Κσλζηαληίλνπ Καβάθε: «Σε κεξηθνύο αλζξώπνπο έξρεηαη κηα κέξα/ πνπ πξέπεη ην 

κεγάιν Ναη ή ην κεγάιν ην Όρη/ λα πνύλε». Κη ν Μεηαμάο θαη ν ειιεληθόο ιαόο, ν 
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ιαόο ηεο αζθεηηθήο ιηηόηεηαο, «ν ιαόο ησλ βνζθώλ, ησλ γεσξγώλ, ησλ δαζθάισλ, 

ησλ εκπόξσλ θαη ησλ θαξαβνθπξαίσλ, ν ιαόο ησλ πξνζθπλεηώλ θαη ησλ 

παλεγπξηζηώλ ζηηο άζπξεο εμνρηθέο εθθιεζίεο…ν ιαόο πνπ ρόξεπε ην ζπξηό, ηελ 

ηξάηα θαη ηνλ πεληνδάιε, ν ίδηνο ν ιαόο πνπ ηξηγπξλνύζε πεξηπαζήο, κε ηηο εηθόλεο, 

ζηα ηείρε ηεο Πόιεο, θη έςειλε ΄΄Τε Υπεξκάρσ΄΄», θαζώο γξάθεη ν Γηώξγνο 

Θενηνθάο (Σζηξόπνπινο, 1989: 107), ήξζε ε κέξα πνπ δηάιεμαλ λα πνπλ ην 

κεγάιν «όρη». Από ηε ζηηγκή ηεο άξλεζεο ηνπ ηηαιηθνύ ηειεζηγξάθνπ είρε αξρίζεη 

πιένλ λα μεηπιίγεηαη ην θνπβάξη ηεο ειιεληθήο αξεηήο, ηνπ ειιεληθνύ θηιόηηκνπ, 

ην νπνίν από εδώ θαη πέξα ζα δηέθξηλε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ 

αμησκαηηθώλ θαη ζηξαηησηώλ ζηα πεδία ησλ καρώλ. Έηζη ην θηιόηηκν απηό 

πξσηνκεηαθξάζηεθε σο απξόζκελε από ηνπο αληηπάινπο εξσηθή αληίδξαζε ηνπ 

ζηξαηεγνύ ηεο 8
εο

 Μεξαξρίαο Χαξάιακπνπ Καηζηκήηξνπ  ζην Καιπάθη,  γηα λα 

εμειηρζεί, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ νξζή ηαθηηθή ηεο γεληθήο επηζηξάηεπζεο, ζε 

καρεηηθή δηείζδπζε ζην εζσηεξηθό ηεο ζπκκάρνπ ηεο Ηηαιίαο Αιβαλίαο κε 

απνηέιεζκα πεξηθαλείο λίθεο ζην Σεπειέλη, ην Πόγξαδεηο, ην Αξγπξόθαζηξν, ηνπο 

Αγίνπο αξάληα θαη ηελ Κνξπηζά, ζε πεξηνρέο κε νινδώληαλε ειιεληθή 

παξνπζία, θαη λα θνξπθσζεί ζε ιπζζαιέα κέρξηο εζράησλ απόθξνπζε ηεο εαξηλήο 

επίζεζεο πνπ εθδειώζεθε κέζα ζην Μάξηε ηνπ 1941 κε ηελ εθ ηνπ ζύλεγγπο 

επηζηαζία ηνπ ίδηνπ ηνπ Μνπζνιίλη. Οη Έιιελεο πνιεκηζηέο αςήθεζαλ ην θξύν, 

ηε βξνρή, ηα ρηόληα θαη ηε ιάζπε, ηελ  πείλα, ηηο ςείξεο, ην εθθσθαληηθό 

θξνηάιηζκα ησλ πνιπβόισλ, ηνπο πύξηλνπο θξνπλνύο ησλ νβίδσλ, ην Χάξν ηνλ 

ίδην, πνπ ζπλήζηδαλ από ηελ παξάδνζή ηνπο λα ηνλ αληακώλνπλ κε θαξηεξία θαη 

επςπρία θαη ρακόγειν ζηα καξκαξέληα αιώληα ζαλ ην «θσο πνπ παηεί ραξνύκελν 

ηνλ Άδε θαη ην Φάξν», πνπ γξάθεη θαη ν Γηνλύζηνο νισκόο. Έβαιαλ πάλσ από ην 

εγώ ηνπο θαη ηα ηδησηηθά ηνπο ζπκθέξνληα ην θαιό ηεο παηξίδαο ηνπο. Σελ ώξα 

πνπ ε ππόινηπε Δπξώπε (ε Πνισλία, ε Οιιαλδία, ην Βέιγην, ε Γαιιία) έζθπβε ην 

θεθάιη ηεο ζην δπγό ηνπ Άμνλα, ε Διιάδα ήηαλ ε πξώηε ρώξα πνπ όξζσζε ην 

αλάζηεκά ηεο θαηά ηεο θαζηζηηθήο βαξβαξόηεηαο. Άληξεο απνθαζηζκέλνη λα 

αγσληζηνύλ θαη λα πεζάλνπλ «ππέξ βσκώλ θαη εζηηώλ» θαη γπλαίθεο πνπ 

κεηέθεξαλ ζηνπο ώκνπο ηνπο πνιεκνθόδηα, έπιεθαλ κάιιηλα ξνύρα γηα ηνπο  

καρόκελνπο θαληάξνπο θαη πεξηέζαιπαλ ηνπο ηξαπκαηίεο ζπζηξαηεύηεθαλ ζε έλαλ 

θνηλό αγώλα απαξάκηιινπ ζάξξνπο. Γελ κηζνύζαλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο νη 

Έιιελεο. Απόδεημε πσο ζηνπο αηρκαιώηνπο (θη ήηαλ ρηιηάδεο) θέξζεθαλ κε 

αλζξσπηά. Απηό πνπ ηνπο έλνηαδε ήηαλ λα ππεξαζπίζνπλ ηελ παηξώα γε ηνπο από 
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κηα άδηθε θαη ηηακή εηζβνιή θαη λα ηελ πξνζηαηεύζνπλ από ηηο ππεξθίαιεο 

βιέςεηο ησλ λέσλ Καηζάξσλ ησλ ζαινληώλ πνπ νλεηξεύνληαλ απηνθξαηνξηθά 

κεγαιεία θαη mare nostrum. 

Σελ εζηθή απηή ππεξνρή ηεο Διιάδαο ηελ αλαγλώξηζαλ ηόζν νη θίινη όζν 

θαη νη αληίπαινη. Ο Σζώξζηι, πνπ ρξσζηάεη πνιιά ζηελ Διιάδα, θαζώο 

θαζπζηέξεζε ηε γεξκαληθή επίζεζε ζηε νβηεηηθή Έλσζε κε ηξόπν θαζνξηζηηθό 

γηα ηελ έθβαζε ηνπ παγθόζκηνπ πνιέκνπ,  είπε ην πεξίθεκν όηη νη ήξσεο 

πνιεκνύλ ζαλ Έιιελεο θαη ν Χίηιεξ, ελ αγλνία ηνπ νπνίνπ είρε επηρεηξήζεη ν 

Ηηαιόο ηνπ ζπλεηαίξνο ηελ ειιεληθή επίζεζε, είρε δειώζεη: «ράξηλ ηεο ηζηνξηθήο 

όκσο δηθαηνζύλεο είκαη ππνρξεσκέλνο λα δηαπηζηώζσ, όηη εθ ησλ αληηπάισλ 

νίηηλεο καο αληηκεηώπηζαλ, ν Έιιελ ζηξαηηώηεο επνιέκεζελ νκνίσο  κε παξάηνικνλ 

ζάξξνο θαη πςίζηελ πεξηθξόλεζηλ πξνο ηνλ ζάλαηνλ. Εζπλζεθνιόγεη ηόηε κόλνλ, 

όηαλ πάζα πεξαηηέξσ αληίζηαζηο απέβαηλε αδύλαηνο θαη επνκέλσο καηαία» 

(Σζηξόπνπινο, 1989: 170). Πξάγκαηη, νη Έιιελεο ζπλζεθνιόγεζαλ ηνλ Απξίιην 

ηνπ 1941, όηαλ πηα ε απόθξνπζε ηεο γεξκαληθήο επίζεζεο πνπ είρε δηαζπάζεη ηε 

γξακκή ηνπ Αιηάθκνλα θαη είρε απσζήζεη ηηο βξεηαληθέο δπλάκεηο ζηελ Κξήηε θαη 

από εθεί ζηε Μέζε Αλαηνιή ήηαλ αδύλαηε θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ επεηξσηηθνύ 

κεηώπνπ αλαπόθεπθηε. 

Αιιά θαη νη Έιιελεο δηαλννύκελνη, αλ δηαβάζνπκε πξνζεθηηθά ηελ 

έθθιεζε θαη ην καληθέζην πνπ ππέγξαςαλ κεηά ην μέζπαζκα ηνπ ειιελντηαιηθνύ 

πνιέκνπ (αλάκεζά ηνπο μερσξίδνπκε ηηο αμηνζέβαζηεο ππνγξαθέο ηνπ Κσζηή 

Παιακά, ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνύ θαη ηνπ Γηώξγνπ εθέξε), ζα δηαπηζηώζνπκε 

όηη πξνζέδσζαλ ζηνλ πόιεκν απηό αμηαθή δηάζηαζε. «Αγσληδόκαζηε», γξάθνπλ,  

«γηα ηε ζσηεξία όισλ εθείλσλ ησλ πςειώλ αμηώλ πνπ απνηεινύλ ηνλ πλεπκαηηθό 

θαη εζηθό πνιηηηζκό, ηελ πνιύηηκε παξαθαηαζήθε πνπ θιεξνδόηεζαλ ζηελ 

αλζξσπόηεηα νη δνμαζκέλνη καο πξόγνλνη θαη πνπ ζήκεξα βιέπνπκε λα απεηινύληαη 

από ην θύκα ηεο βαξβαξόηεηαο θαη ηεο βίαο» (Σζηξόπνπινο, 1989: 9-10) Γηα ηνπο 

Έιιελεο δηαλννπκέλνπο ν πόιεκνο ηνπ ζαξάληα δελ απνηειεί ζηελά ειιεληθή θαη 

εζληθή ππόζεζε, ζπλέρεηα ηνπ Μαξαζώλα θαη ηεο αιακίλαο, ησλ αγώλσλ ηνπ 

1821, ηνπ 1912 θαη ηνπ 1913, «είλαη κηα κάρε παγθόζκηα» (Σζηξόπνπινο, 1989: 

11) θαηά ηνπ θαζηζκνύ.  

Σν θιαζηθό αξραηνειιεληθό ππόβαζξν ησλ ηδαληθώλ απηώλ δελ αγλννύζαλ 

νύηε θαη νη Ηηαινί, νη νπνίνη είραλ ζηεξίμεη ηε δηθή ηνπο πλεπκαηηθή θαη 
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θαιιηηερληθή Αλαγέλλεζε ζηελ αξραία Διιάδα. Δληππσζηάδνπλ αθόκε θαη 

ζήκεξα, επνρή αξραηνειιεληθήο αληηπάζεηαο θαη ηερλνθξαηηθήο απάζεηαο, θαη 

ζπγθηλνύλ ηα ιόγηα πνπ απεύζελε έλαο Ηηαιόο αιπηληζηήο ζηελ ειιεληθή γε: 

«Φαίξε, σ ρώξα ηνπ Οκήξνπ, ηνπ Πηλδάξνπ, ηνπ Σνθνθιή, ηνπ Αξηζηνηέιε. Φαίξε, 

Παηξίδα ηεο αηώληαο νκνξθηάο, ησλ σξαίσλ λαώλ, ησλ καξκάξηλσλ ζηειώλ. Φαίξε 

εζύ πνπ γέλλεζεο ηα πςειά εθείλα πλεύκαηα πνπ δεκηνύξγεζαλ έλα κεγάιν 

πνιηηηζκό! Σπγρώξεζέ καο πνπ ηνικνύκε λα ζε θαηαπαηήζνπκε κε ηα ζηδεξόθξαθηα 

πόδηα καο θαη ελνρινύκε ηνλ ύπλν εθείλσλ ησλ αζάλαησλ ςπρώλ» (Σζηξπαλιήο, 

1974: 41). Ζ ίδηα εμάιινπ ε θιαζηθή καο θιεξνλνκηά καο επηηξέπεη λα 

δηαβάζνπκε ηελ ηηαιηθή επίζεζε σο «ὕβξηλ» θαη ηελ ειιεληθή αληίζηαζε σο 

«ηίζηλ». Ζ αιαδνληθή ππεξεθηίκεζε ησλ ηηαιηθώλ δπλάκεσλ από ηε κεξηά ηνπ 

Νηνύηζε, ηνπ Σζηάλν, ηνπ Σδαθνκόλη θαη ηνπ Πξάζθα θαη ε ππνηίκεζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο θαη ηεο εζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αληηπάινπ απνηέιεζαλ βαζηθή αηηία 

γηα ηε ζπληξηβή ησλ Ηηαιώλ, όζα θαινκειεηεκέλα ζηξαηεγηθά ζρέδηα θη αλ είραλ 

εθπνλήζεη. Σα ηειεπηαία θνληνξηνπνηήζεθαλ ζηα πξαγκαηηθά πεδία ηεο κάρεο. 

Γηαηί ε γελλαία, ε όξζηα ειιεληθή ςπρή λίθεζε ην δόιην θαζηζηηθό ππνινγηζκό. 

Από ηελ άπνςε απηή πνιιά έρεη λα δηδάμεη ν πόιεκνο ηνπ ζαξάληα θαη εκάο 

θαη ηνπο άιινπο ιανύο, θνζκνθξάηνξεο θαη κε. Έρεη λα δηδάμεη πξσηίζησο ηη 

ζαύκαηα γελλά ην πλεύκα ζπζηαζηηθήο απηαπάξλεζεο ελόο ιανύ απνθαζηζκέλνπ 

λα πνιεκήζεη κέρξηο εζράησλ γηα ηελ εζληθή ηνπ επηβίσζε θαη ηηκή θαη ζε πνηα 

παλσιεζξία νδεγείηαη ν εγσηζηηθόο επεθηαηηζκόο, ν νπνίνο πιεξώλεηαη δπζηπρώο 

κε ηελ άδηθε αηκαηνρπζία εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ, όπσο απέδεημε ν δεύηεξνο 

παγθόζκηνο πόιεκνο.  

Σν πάληα επίθαηξν δίδαγκα εμάιινπ ηνπ ζαξάληα απνξξέεη θαη από ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θάζε θνξά ζηνλ ηόπν καο θαη ζην παγθόζκην 

ζηεξέσκα. Μέζα ινηπόλ ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, ε 

νπνία δνθηκάδεη ηηο αληνρέο ηνπ θνηλσληθνύ αλζξώπνπ, ηεο ξεηήο ηνπξθηθήο 

πνιεκηθήο απεηιήο ελαληίνλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο θαηνρήο ηεο Βόξεηαο Κύπξνπ, 

ζπλπθαζκέλσλ κε ην επξύηεξν γεσπνιηηηθό θαη  ελεξγεηαθό παηρλίδη, κέζα ζε κηα 

επνρή παγθόζκησλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ θέξλνπλ νη ζύγρξνλεο εζηίεο πνιέκνπ, νη 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή, αλαβίσζεο θαζηζηηθώλ 

θαηαινίπσλ ιόγσ νηθνλνκηθήο, θνηλσληθνπνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο παζνγέλεηαο 

θαινύκαζηε σο Έιιελεο, εκπλεόκελνη από ην εζηθό παξάδεηγκα ησλ πξνγόλσλ 
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καο, λα αληιήζνπκε από ηηο ηζηνξηθέο καο παξαθαηαζήθεο ππνκνλή, δύλακε, 

ηόικε, απνθαζηζηηθόηεηα  θαη εζληθή νκνςπρία, ώζηε λα αληηκεησπίζνπκε 

απνηειεζκαηηθά ηηο πξνθιήζεηο ηνπ θαηξνύ καο θαη λα δώζνπκε όινη ηνλ επγεληθό 

καο αγώλα κε απηαπάξλεζε θαη γλήζηα παηξησηηθή ζπλείδεζε, ν θαζέλαο από ην 

δηθό ηνπ κεηεξίδη, γηα ηελ πξνθνπή ηνπ ηόπνπ καο θαη ηεο αλζξσπόηεηαο. Δίλαη 

αθόκε αλαγθαίν λα εληζρύζνπκε ηελ ηζηνξηθή καο παηδεία θαη απηνγλσζία, λα 

κάζνπκε ζηα παηδηά καο ηελ ηζηνξία ζε δηεζλέο, ειιεληθό θαη ηνπηθό επίπεδν. Να 

πιεξνθνξήζνπκε ι.ρ. ηνπο λένπο ηνπ λεζηνύ καο γηα ηελ ηηαινθξαηία ζηε 

αληνξίλε θαη ηα γεξκαληθά αληίπνηλα ζην Βνπξβνύιν ην 1944 γηα ηε ζπλεξγαζία 

θαηνίθσλ κε ηνπο Άγγινπο πνπ πήξαλ ηε κνξθή εθηειέζεσλ (Μαξίλνο, 2001: 537-

548). 

Θα θιείζσ, αληηθσληθά ζην ζθνηάδη ηεο θαζηζηηθήο βίαο κε  ηνλ αηζηόδνμν 

ιόγν ηνπ εθέξε από ην Μπζηζηόξεκα, γηα λα ηνλσζεί θαη ε  πίζηε καο ζε πςειά 

ηδαληθά, ώζηε λα κεηαθηλήζεη ηα λέα βνπλά πνπ νξζώλνληαη κπξνζηά καο: «Λίγν 

αθόκα/ ζα ηδνύκε ηηο ακπγδαιηέο λ' αλζίδνπλ /ηα κάξκαξα λα ιάκπνπλ ζηνλ ήιην/ ηε 

ζάιαζζα λα θπκαηίδεη/ ιίγν αθόκα,/ λα ζεθσζνύκε ιίγν ςειόηεξα». Σν έπνο ηνπ 

ζαξάληα ζπληζηά ππόκλεζε γηα κηα δηαξθή αλάηαζε θάζε απξνζθύλεηνπ 

αλζξώπνπ θαη ιανύ πνπ παιεύεη γηα αλζξσπηά θαη δηθαηνζύλε θαη αγσλίδεηαη γηα 

ηελ εδξαίσζε κηαο παλαλζξώπηλεο εηξήλεο, πνπ λα μνξθίδεη κε ηελ αγάπε θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνλ αηώλην αληίδηθν ηνπ αλζξώπνπ, ην ζάλαην. 

Εήησ ε αζάλαηε, ε αησλία Διιάο! 
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