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Τον Οκτώβρη του 1940, στο ανακαινισμένο βασιλικό θέατρο της Αθήνας, πρόκειται 
να ανεβεί η ιταλική όπερα  «Μαντάμα Μπατερφλάι»,  του συνθέτη Τζάκομο 
Πουτσίνι.  
Την Τετάρτη 23 Οκτώβρη 1940, στο σταθμό Λαρίσης, φτάνει ο γιός του συνθέτη 
Αντώνιο, προσκεκλημένος του ελληνικού κράτους. Mεταφέρει μία δερματόδετη 
σπάνια έκδοση της Θείας Κωμωδίας του Δάνδη, ως δώρο του ιταλού υπουργού 
πολιτισμού στον πρωθυπουργό της Ελλάδος. Την ίδια όμως στιγμή που ένας ιταλός 
υπουργός έδινε δώρο στον έλληνα πρωθυπουργό, ένας άλλος υπουργός, ο υπουργός 
των εξωτερικών Τσιάνο προετοίμαζε τον πόλεμο. 
Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου ήταν η πρεμιέρα της Μαντάμα Μπάτερφλάι. Την 
παρακολουθούν ο βασιλεύς Γεώργιος ο Β΄, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, 
πρίγκιπες, πολιτικοί και ο ιταλός πρεσβευτής  Κόμης Εμμανουέλ Γκράτσι. 
Ο Γκράτσι γράφει στο ημερολόγιό του: 

«ενώ εδίδετο μία θαυμάσια γιορτή  
προς τιμήν της ιταλικής τέχνης,  
είχε ήδη ωριμάσει στην Ιταλία το σχέδιο  
να μαχαιρώσουν την φτωχή εκείνη χώρα.» 

Το Σάββατο 26 Οκτωβρίου εδόθη δεξίωση στην ιταλική  πρεσβεία προς τιμή του 
ζεύγους Πουτσίνι. Σ’ αυτή παρευρέθησαν ο βασιλεύς και δύο υφυπουργοί της 
ελληνικής κυβερνήσεως. Κατά την διάρκεια της δεξίωσης καταφθάνει τμηματικά και 
κρυπτογραφημένο το ιταλικό τελεσίγραφο, της κήρυξης του πολέμου. 
Στον φωτισμένο πάνω όροφο της πρεσβείας, οι Ιταλοί προσπαθούν όλο το βράδυ να 
το αποκρυπτογραφήσουν. Ο έλληνας βασιλιάς μάλιστα έκανε και ένα σχόλιο, ίσως με 
ελαφρύ ειρωνικό τόνο, λέγοντας στον Γκράτσι: «Κύριε Πρέσβη βλέπω ότι η 
πρεσβεία σας δουλεύει και την νύχτα!». 
Σίγουρα δεν θα ήταν εύκολο για τον ιταλό πρέσβη να έχει καλεσμένους έλληνες, να 
γελά, και να διασκεδάζει μαζί τους, γνωρίζοντας ότι σε λίγες ώρες θα επιδώσει 
τελεσίγραφο πολέμου. 
Το βράδυ της Κυριακής της 27ης Οκτωβρίου, στο γραφείο του Ιωάννη Μεταξά, στο 
Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν συγκεντρωμένοι για διαβούλευση σχεδόν όλοι οι 
υπουργοί της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός αναχωρεί μετά τα μεσάνυχτα, από το 
γραφείο του, και μεταβαίνει στο σπίτι του, στην Κηφισιά. 
Στις 3 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου ο ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι φτάνει στο σπίτι του 
Ιωάννη Μεταξά. Το κουδούνισμα του τηλεφώνου από τον φρουρό ξυπνά τον ίδιο τον 
Μεταξά, που φορώντας μία μάλλινη ρόμπα ανοίγει την πίσω πόρτα του σπιτιού και 
αναγνωρίζοντας τον Γκράτσι του λέει να περάσει. 
Ο Γκράτσι στο βιβλίο του, «Η αρχή του τέλους» που εκδόθηκε μετά τον πόλεμο, το 
1945, γράφει για τη δραματική συνάντηση που είχε με τον Μεταξά.  
«…Η συνείδησίς μου με επίεζε ότι την στιγμήν αυτήν εγενόμην συνένοχος μιας 
ατιμίας. Είδα επί τέλους να ανάβη το φως και τον Μεταξά να κατεβαίνη. Με 
εγνώρισε και διέταξε τον σκοπόν να με αφήση να περάσω.  
Μου έδωκε την χείρα και με ωδήγησεν εις εν μικρόν σαλόνι. Μόλις εκαθήσαμε, 
του ενεχείρισα το έγγραφον. Ήρχισε μετά προσοχής να το διαβάζη… 
Παρηκολούθησα την συγκίνησίν του εις τας χείρας του και τους οφθαλμούς 
του».  
Μόλις ετελείωσε η ανάγνωσις, ηκολούθησεν ο εξής διάλογος:  
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ΓΚΡΑΤΣΙ: κ. Πρόεδρε, είμαι επιφορτισμένος να σας ανακοινώσω ότι, εις 
περίπτωσιν μη αποδοχής των όρων, τα ιταλικά στρατεύματα θα 
εισβάλουν εις το ελληνικόν έδαφος την 6ην πρωινήν. 

ΜΕΤΑΞΑΣ: Ποια στρατηγικά σημεία θέλει να καταλάβει η Ιταλία; 
ΓΚΡΑΤΣΙ: Δεν γνωρίζω, κ. Πρόεδρε. 
ΜΕΤΑΞΑΣ((Προσβλέπων παρατεταμένα εις τους οφθαλμούς τον Ιταλόν 

πρεσβευτήν και με σταθεράν την φωνήν): 
κ. Πρεσβευτά, το περιεχόμενον του τελεσιγράφου και ο τρόπος  
καθ’ον  μοι επεδόθη σημαίνουν πόλεμον εκ μέρους της Ιταλίας. 
 

 Ο πρωθυπουργός σηκώνεται από την καρέκλα του και ο Ιταλός πρεσβευτής 
αποχωρεί, χωρίς οι δύο άνδρες να ανταλλάξουν χαιρετισμό. 
 Και ο Γκράτσι καταλήγει:  
«Έφυγα υποκλιθείς με τον βαθύτερον σεβασμόν προ του υπερηφάνου γέροντος, ο 
οποίος επροτίμησε την θυσίαν αντί της υποδουλώσεως. Έφυγα ταπεινωμένος και 
με σφιγμένην την ψυχήν από μίσος προς το επάγγελμά μου». 
 
Ο ελληνικός λαός δεν γνώριζε τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου τι είχε προηγηθεί 
από τις 3 το πρωί στην οικία του πρωθυπουργού, ούτε τις αποφάσεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου και όμως, όταν την 6η πρωινή ώρα οι σειρήνες της αντιαεροπορικής 
άμυνας ξύπνησαν την Αθήνα, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους σαν να περίμενε 
ακριβώς την στιγμή να βροντοφωνάξει και αυτός το ιστορικό "ΟΧΙ",  και να 
επιβεβαιώσει πλέον την επιλογή του Πρωθυπουργού ως καθολική επιλογή ολόκληρου 
του λαού. 
Από τον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών ακούγεται το διάγγελμα του 
Πρωθυπουργού. 

 
Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς …..ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ 

 
28η Οκτωβρίου 1940 

Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την 
ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηρά ουδετερότητα 
και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως 
ελεύθεροι Ελληνες, μου εξήτησε σήμερον την 3ης πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του 
εθνικού εδάφους, κατά την ίδιαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι προς 
κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζεν την 6η πρωινήν. 
Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ'  εαυτό και τον 
τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο, ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας εναντίον της 
Ελλάδος. 
Τώρα θα αποδείξωμεν εαν πράγματι έιμεθα άξιοι των προγόνων μας και της 
ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Ολον το Εθνος ας εγερθή 
σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς 
παραδόσεις μας. Νυν υπέρ πάντων ο αγών. 
                                                                                   Ιωάννης Μεταξάς 

 
Πανηγυρισμούς και ζητωκραυγές δεν θα περίμενε κανείς ανήμερα της κήρυξης ενός 
πολέμου. Κι όμως, μια διάθεση πανηγυρισμού και ευφορίας ξεχύθηκε στον αττικό 
ουρανό, από ένα κόσμο που είχε κατακλίσει τους δρόμους και που αισθανόταν να τον 
καλούν με το όνομά του, για να προστατεύσει την αξιοπρέπεια του και την τιμή του. 
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Η είδηση έτρεχε από στόμα σε στόμα, σαν την αναγγελία κάποιου χαρμόσυνου 
γεγονότος. 
«Πόλεμος!» 
«Οι Ιταλοί εισβάλλουν!». 
Τα συναισθήματα διαδέχονταν το ένα το άλλο, υπερηφάνεια, φιλότιμο, λεβεντιά, 
αγανάκτηση, περιφρόνηση, και μάλιστα όχι μόνο από αυτούς που έτρεχαν να 
καταταγούν, αλλά και από τον άμαχο πληθυσμό, που και αυτός αργότερα προσέφερε 
πολύτιμες υπηρεσίες στον αγώνα.  
Πανηγυρική ήταν η ατμόσφαιρα στους δρόμους και στους σταθμούς των τραίνων, 
όπου η μια μετά την άλλη αναχωρούσαν γεμάτες στρατιώτες οι αμαξοστοιχίες προς 
το Μέτωπο. 

 
Από τον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό ακούγεται και το πρώτο πολεμικό 

ανακοινωθέν. 
 

“ Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουσιν από της 05:30 ώρας της σήμερον 
τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Αι ημέτεραι 

δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου εδάφους.”  
 
Στο μέτωπο τώρα, 
Το βάρος της άμυνας το έφερε η 8η μεραρχία Ηπείρου, με κύρια αποστολή "την 
κάλυψη της κεντρικής Ελλάδος από την κατεύθυνση Ιωάννινα - Ζυγός Μετσόβου" 
και δευτερεύουσα αποστολή "την προάσπιση του εθνικού εδάφους". 
Η μεραρχία αν και είχε δυνατότητα ελιγμού υποχώρησης, με απόφαση του διοικητή 
της, δεν εγκατέλειψε την προωθημένη αμυντική γραμμή και αγωνίσθηκε χωρίς να 
παραχωρήσει σπιθαμή εθνικού  εδάφους.  
Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου ο διοικητής της εκδίδει την ακόλουθη ημερήσια 
διαταγή: 
Αξιωματικοί και οπλίται της Ογδόης Μεραρχίας, 
Ο Πρέσβης της Ιταλίας εν Αθήναις εζήτησεν από την Κυβέρνησιν ημών να διέλθη 
ο Ιταλικός Στρατός δια του εδάφους μας.  
Η Κυβέρνησις απέρριψε την αίτησιν ταύτην και διέταξε αντίστασιν μέχρις 
εσχάτων.  
Αξιωματικοί και οπλίται της Ογδόης Μεραρχίας αμυνθήτε του Ιερού Πατρίου 
εδάφους μετά φανατισμού εναντίον του επιδρωμέως όστις θέλει να προσβάλη ημάς 
ύπουλως και άνανδρως. 
Αναμνησθήτε των ενδόξων παραδόσεων του Έθνους μας και πολεμήσατε μετά 
λύσσης κατά του ανάδρου εχθρού όστις τόσον ατίμως και άναδρως θέλει να 
προσβάλη τούτο. 
 Ο Θεός ας βοηθήσει τον Τίμιον υπέρ Πατρίδος αγώνα μας και ας ευλογήσει τα 
όπλα μας διότι θα αγωνισθώμεν υπέρ βωμών και εστιών και υπέρ της ελευθερίας 
μας. 
Με την πεποίθησιν ακράδαντον υπέρ της νίκης αναφωνώ μεθ’ ημών. 

Ζήτω, το Έθνος!  
Ζήτω, η Πατρίς!  
Ζήτω, ο Στρατός!  
Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, 
Υποστράτηγος 

H ιταλική επίθεση άρχισε το πρωί στις 5:30 της 28ης Οκτωβρίου 1940 με την 
προώθηση  της 3ης επίλεκτης μεραρχίας Αλπινιστών Τζούλια εναντίον των ελληνικών 
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τμημάτων προκαλύψεως στις απόκρημνες βουνοκορφές της βόρειας Πίνδου. Η 
αλαζονεία των Ιταλών γρήγορα μετατράπηκε σε έκπληξη όταν δέχτηκαν τα πυκνά 
καταιγιστικά πυρά των ελλήνων φαντάρων και γνώρισαν την ελληνική ξιφολόγχη σε 
μάχες σώμα με σώμα. 
Τους αλπινιστές της μεραρχίας Τζούλια αντιμετώπισε ο Συνταγματάρχης 
Κωνσταντίνος Δαβάκης με ένα απόσπασμα 2.000 ανδρών.  Η τακτική του σε 
ολόκληρη την έκταση της ζώνης ευθύνης του ήταν αμυντική, και μάλιστα έκανε 
υποχωρητικό ελιγμό, αναμένοντας ενισχύσεις. Την 1η Νοεμβρίου 1940, οι ελληνικές 
δυνάμεις έκαναν αντεπίθεση και κύκλωσαν τις ιταλικές, που αναγκάστηκαν να 
υποχωρήσουν. Επετεύχθη η ανακατάληψη της Γραμμής "Γύφτισσα - Οξυά". 
Συνελήφθησαν τρείς Ιταλοί αξιωματικοί και διακόσιοι είκοσι δύο οπλίτες, και 
περιήλθαν στα ελληνικά τμήματα 140 άλογα και αρκετά εφόδια, αλλά εκεί άφησε την 
τελευταία του πνοή και ο πρώτος ’Έλληνας αξιωματικός του πολέμου, ο Υπολοχαγός  
Αλέξανδρος Διάκος από την (υπο Ιταλική κατοχή τότε) Χάλκη της Δωδεκανήσου. 
Για τις συνθήκες του θανάτου του μεταφέρουμε αποσπάσματα από την αναφορά που 
ο Ταγματάχης Καραβιάς έδωσε την ίδια ημέρα στον διοικητή του αποσπάσματος 
Πίνδου, Συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Δαβάκη. 
«Πολλαπλάσιαι ιταλικαί δυνάμεις αντεπετέθησαν κατά των οπλιτών του λόχου, 
αναζητούντων θέσεις αμύνης εναντίον του φωνικοτάτου πυρός των πολυβόλων. Με 
αδάμαστον αποφασιστικότητα και ακλόνητον θάρρος ο υπολοχαγός Αλέξανδρος 
Διάκος, όρθιος και κραυγάζων προς τους άνδρας του εν μέσω νεκρών και 
τραυματιών οιμοζώντων, παρά τα δραστικώτατα πυρά του εχθρού, αδιαφορών για 
τον θάνατο, όστις επλανάτο πέριξ αυτού, κατόρθωσε να ανασυντάξη εκ τρίτου τον 
λόχον, να τον εμψυχώση και να τον ρίψη μετά νέας ορμής εναντίον των λυσσωδώς 
αμυνομένων Ιταλών. Καθ’ ον δε χρόνον δια τέταρτην φοράν ο δοκιμασθείς λόχος 
εκαλείτο με την λόγχην εφ’ όπλου ν’ αντιμετωπίσει νέαν, αντεπίθεσιν του εχθρού, 
και ενώ ο ηρωικός διοικητής του λόχου εκραύγαζε: " Εμπρός παιδιά, για μια 
μεγάλη Ελλάδα και μιαν ελεύθερη Δωδεκάνησο», ριπή πολυβόλου τον εφόνευσε".» 
 
Κατά την αντεπίθεση του ελληνικού στρατού, και συγκεκριμένα την 6η ημέρα από 
την έναρξη των επιχειρήσεων, στον Προφήτη Ηλία Κάντσικου, ο Δαβάκης 
τραυματίστηκε στο στήθος. Στον αξιωματικό που τον πλησίασε για να τον 
περιποιηθεί πρόσταξε, μαζεύοντας όσες δυνάμεις τού 'μεναν ακόμα: 
 "Άσε με εμένα, πες με πεθαμένο! Και κοίτα να μη σου πάρουν τις θέσεις! 
Τράβα!" 
Η νίκη του αποσπάσματος του Δαβάκη είχε αποφασιστική σημασία στην έκβαση του 
πολέμου. Μάλιστα θεωρήθηκε η πρώτη ήττα του άξονα. Η επιτυχία του Δαβάκη 
συνίσταται "στην άμεση διάγνωση ενός τακτικού λάθους που έκανε ο Ιταλός μέραρχος 
να προχωρήσει γοργά προς τη Σαμαρίνα χωρίς να καλύψει το πλευρό της φάλαγγάς 
του". Ο Δαβάκης το είδε αμέσως και από τη δεύτερη μέρα του σκληρού αγώνα ήταν 
σίγουρος ότι χάρη σ' αυτό το λάθος "θα μάντρωνε τους Ιταλούς". 
 
Σε μία τελευταία προσπάθεια να διασπάσουν τις ελληνικές γραμμές και να 
αποφύγουν την περικύκλωση από τον ελληνικό στρατό, οι Ιταλοί προσπάθησαν να 
διαβούν τον ποταμό Αωό. Εκεί όμως ήρθαν αντιμέτωποι με το απόσπασμα Αωού της 
VIII Μεραρχίας, υπό την διοίκηση του ήρωα της Μικρασιατικής εκστρατείας, 
Συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φριζή. 
Με τους άνδρες του αντέταξε σθεναρή άμυνα στον επιτιθέμενο εχθρό, με αποτέλεσμα 
την ανάσχεση της ιταλικής προέλασης και στη συνέχεια  την αναστροφή του 
μετώπου.  
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Κατά την αντεπίθεση του ελληνικού στρατού μέσα στο αλβανικό έδαφος, ο 
Συνταγματάρχης Φριζής, ως διοικητής ανεξάρτητης μεραρχίας ανέτρεψε τα τμήματα 
της ιταλικής μεραρχίας «Μοντένα» και άνοιξε τον δρόμο για την κατάληψη της 
Πρεμετής στις 4 Δεκεμβρίου 1940. 
Στις 5 Δεκεμβρίου ο Φριζής επήρε το σημείωμα των διαταγών πριν από τα 
ξημερώματα. Έπρεπε να αποκόψει την υποχώρηση των Ιταλών. Έριξε μία χούφτα 
νερό στο πρόσωπό του και διέταξε να ετοιμάσουν τα άλογα. Καβάλα στο δικό του 
μπήκε επικεφαλής. Κάλπαζαν προς το παρατηρητήριο ενώ η επιχείρησης διεξήγετο 
περίφημα. 
Πάμε κάτω από τα δένδρα αρχηγέ, έτσι τον αποκαλούσαν «αρχηγό», του πρότεινε 
κάποιος. 
Γιατί; Ρώτησε πειραγμένος αυτός. 
Για να μη δίνουμε στόχο στα αεροπλάνα, αρχηγέ. 
Ο Συνταγματάρχης δεν έδωσε απάντηση.  
Τα αεροπλάνα κατά το μεσημέρι πλάκωσαν. Σύννεφο ολόκληρο, σκέπασαν τον 
ουρανό. Άρχισαν να βομβαρδίζουν την φάλαγγα και να χαμηλώνουν και να κτυπούν 
με τα πολυβόλα. Είχαν σκοπό να μας διασκορπίσουν για να ξεφύγει το πεζικό τους. 
Άνδρες, αφιππεύσατε! Πρηνείς εις τα ορύγματα, διατάζει ο Φριζής. 
Όλοι υπάκουσαν εκτός από τον ίδιο! Αυτός είχε μείνει περήφανα καβαλάρης στο 
άσπρο του άλογο και γύριζε παντού να ιδή αν είχαν εξασφαλιστεί οι άνδρες του. Τον 
ενδιέφερε να διατηρηθεί η συνοχή και με το παράδειγμά του το επέτυχε. Ένα ιταλικό 
αεροπλάνο με τα πολυβόλα του να ξερνούν φωτιά και ατσάλι, βάζει στόχο τον 
Συνταγματάρχη. Αυτός ούτε και τότε έκανε προσπάθεια να καλυφθεί, αντίθετα 
φρόντιζε για την κάλυψη των στρατιωτών του.  
Μία σφαίρα βρήκε το άλογό του και το ζώο σωριάστηκε χάμου λαβωμένο. Όταν 
τελείωσε η επιδρομή βρήκανε τον Φριζή οι στρατιώτες του νεκρό με τα πόδια  στους 
αναβολείς. 
Ο Φριζής πολλές φορές είχε πει στην γυναίκα του και στα τρία παιδιά του: «Να έχετε 
θάρρος! Θα πεθάνω, γιατί η ζωή μου είναι δοσμένη στην πατρίδα.» 
Ο Συνταγματάρχης Μαρδοχαίος Φριζής υπήρξε ένας από τους 12.898  Έλληνες 
Εβραίους που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας κατά τη διάρκεια 
του ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41. 
Ο Μαρδοχαίος Φριζής διαβάστηκε από ορθόδοξο ιερέα, ελλείψει ραβίνου, και 
τάφηκε στην Πρεμετή. 
Με το άγγελμα του θανάτου, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς έστειλε στη χήρα 
και τα τρία παιδιά του συλλυπητήριο τηλεγράφημα και ανακήρυξε τον Φριζή, «Ήρωα 
της Ελλάδας».  
Έχει τιμηθεί με πολλά μετάλλια, τόσο εν ζωή, όσο και μεταθανάτια. Προτομές του 
έχουν τοποθετηθεί έξω από το Πολεμικό Μουσείο στο Καλπάκι, στη γενέτειρά του τη 
Χαλκίδα και το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. 
 
Σελίδες δόξας, δακρύων και αίματος εκτυλίχθησαν στα βουνά της Πίνδου. Η 
περίπτωση του Αλέξανδρου Διάκου, του Συνταγματάρχη Δαβάκη, του Μαρδοχαίου 
Φριζή δεν ήταν οι εξαιρέσεις αλλά ο κανόνας.  
Η συνεχής προώθηση του ελληνικού στρατού στο εχθρικό έδαφος καθώς και ο 
φοβερός χειμώνας που είχε ενσκήψει δυσκόλευε αφάνταστα την τροφοδοσία των 
μαχόμενων στρατευμάτων τα οποία λόγω της προέλασης απομακρύνονταν όλο και 
περισσότερο από τις βάσεις ανεφοδιασμού τους. 
Κάποιος έγραψε : 



28
η
 Οκτωβρίου 1940 

 

Ομιλία 26-10-2015 Σελίδα 6 

 

«Τρεις μέρες ολόκληρες στη γραμμή δεν έλαβαν τίποτα. Από το Ιππικό του Α’ 
Σώματος Στρατού, κάπου προς την Κλεισούρα, δεν έμεινε άλογο σχεδόν. Τα 
σακάτεψε το Κρύο και η Πείνα. Οι ιππείς έγιναν πεζικαρέοι και πολέμησαν 
ηρωϊκά. Ξυπόλητοι πολλοί, πεινασμένοι, πρησμένοι, οι περισσότεροι 
άρρωστοι, χωρίς τσιγάρα, με μισή κουβέρτα, πολεμούσαν αν κι ήξεραν ότι με 
κάθε βήμα, με κάθε λόφο που κυρίευαν, οι δυσκολίες του ανεφοδιασμού 
εγίνονταν και πιο μεγάλες, σχεδόν ανυπέρβλητες. Το πυροβολικό δε πώς να 
τους φθάσει; Τα σακατεμένα άλογα πώς να περάσουν τα βουνά και τα ρέματα 
για να υποστηρίξουν την προέλαση;» 
Ο Ιωάννης Μεταξάς έχει τις ίδιες αγωνίες. Γράφει στο ημερολόγιό του:  
«Τι θα γίνουμε Θεέ μου! Ούτε μάλλινα φτάνουν, ούτε ταχυδρομεία. Κλειστοί οι 
δρόμοι, αλλά θα τα υπερβούμε όλα!»  
 
Οι αλλεπάλληλες επιτυχίες του ελληνικού στρατού είχαν τεράστιο διεθνές 
αντίκτυπο. Η Χεραλντ Τρίμπιουμ της Νέας Υόρκης σημειώνει: 
«Ο Ελληνικός στρατός απεδείχθη αντάξιος των προγόνων του. Κατέφερε την 
πρώτην μεγάλην ήτταν που εσημειώθη κατά τον μέγα αυτόν πόλεμο, ο οποίος 
διεξάγεται μεταξύ ισχυρών στρατών και των μεγάλων αυτοκρατοριών.» 
 
Ο Winston Churchill, ο πατέρας της νίκης, όταν ο Ελληνικός Στρατός έγραφε το 
Έπος της Πίνδου, είπε το περίφημο (εφημ. "Manchester Guardian", 19 Απρ. 1941): 
    "Του λοιπού δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες, αλλά ότι οι 
ήρωες πολεμούν ως Έλληνες." 
 
Οι Ιαπωνικές εφημερίδες (Δεκέμβριος 1940) αναφέρουν: 
    "Η χώρα μας, εις την οποίαν ιδιαιτέρως τιμάται η ανδρεία, παρακολουθεί με 
θαυμασμόν τον αγώνα των Ελλήνων εις την Αλβανίαν, ο οποίος μας συγκινεί τόσον 
ώστε, παραμερίζοντες προς στιγμήν παν άλλο αίσθημα, αναφωνούμεν: " Ζήτω η 
Ελλάς"."  
 
Ο Στρατάρχης Γιαν Σματς, Πρωθυπουργός της Ν. Αφρικής, χαρακτήρισε την 28η 
Οκτωβρίου 1940 ως " ημέρα που άλλαξε τον ρουν της Ιστορίας" . Και προσέθεσε: 
"Πραγματικώς εγεννήθη μία νέα Ελλάς, όπως την ωνειρεύθησαν οι ποιηταί." 

 
Οι αλλεπάλληλες ήττες των Ιταλών, ανάγκασαν τον Μουσολίνι να τεθεί ο ίδιος 
επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων στην Αλβανία και να σχεδιάσει την 
αντεπίθεση του Ιταλικού στρατού την Άνοιξη του 1941, με τεράστια δύναμη 25 
μεραρχιών, υπό την ονομασία «Εαρινή Επίθεση». 
Η επίθεση εκδηλώθηκε κυρίως εναντίον του περιμάχητου υψώματος 731 το οποίο 
υπεράσπιζε το ηρωικό ΙΙ τάγμα του 5ου Συντάγματος πεζικού Τρικάλων, με διοικητή 
τον ταγματάρχη Δημήτρη Κασλά. Στο ύψωμα 731 συνετρίβησαν οι πανίσχυρες 
μεραρχίες των Ιταλών και στην ουσία μ’ αυτό τον τρόπο κρίθηκε ο Ελληνοϊταλικός 
πόλεμος. Μετά την αποτυχία των Ιταλών σ΄ αυτή την επίθεση, ο Χίτλερ αποφάσισε 
να επιτεθεί στην Ελλάδα. 
Η νεώτερη ιστορία ονομάζει το ύψωμα 731, «Νέες Θερμοπύλες», έχει γραφεί δέ καί 
ειδικός Θούριος ως εμβατήριο του Στρατού. Το ύψωμα 731 γρήγορα γίνεται θρύλος 
και αναγράφεται στο Μνημείο του Άγνώστου Στρατιώτου στην Αθήνα. Οι 
στρατιώτες της εποχής το ονόμασαν «Γολγοθά», γιατί πριν την έναρξη των 
εχθροπραξιών ήταν γεμάτο δένδρα ενώ μετά τις μάχες δεν έμεινε κανένα. Ουσιαστικά 
ανασκάφθηκε και το ύψος του μειώθηκε κατά 5 ολόκληρα μέτρα. Όπως αναφέρεται  
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και  σε σχετικές ιστορικές αναφορές σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ρίφθησαν τόσες βόμβες όσες στο ύψωμα 731. 

. 
Ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν αντίθετος με την ιταλική επίθεση, καθώς δεν ήθελε να 
ανοίξει Βαλκανικό μέτωπο, τη στιγμή που προετοίμαζε την εκστρατεία κατά της 
Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και διότι η επίθεση της Ιταλίας κατά της Ελλάδος, 
απρόκλητη και βάρβαρη επίθεση του άξονα κατά ενός μικρού κράτους, και η ηρωική 
αντίσταση της τελευταίας, απετέλεσαν ισχυρά όπλα στα χέρια του Roosevelt, 
προκειμένου να κερδίσει την επανεκλογή του και να προωθήσει την κατά του άξονα 
πολιτική του. Ο Ναύαρχος φον Κανάρης αναφέρει στα απομνημονεύματά του, ότι σε 
σύσκεψη στο Μπερχτεσγκάντεν την 1η Φεβρουαρίου 1941, προκειμένου να 
συζητηθούν οι εξελίξεις μετά το θάνατο του Μεταξά, και ενώ είχε ήδη αποφασιστεί η 
Γερμανική επίθεση, ακούστηκε ο Hitler να μονολογεί: 
"Εάν επιτεθώ, θα μου πουν ότι κτυπώ πισώπλατα έναν ηρωικό λαό· εάν δεν επιτεθώ, 
προδίδω ένα φίλο και σύμμαχο.  
Όμως την ατιμία την διέπραξε και την 6η Απριλίου 1941, η  12η Γερμανική Στρατιά 
υπό τον Βιλχεμ Φον Λιστ, με την υποστήριξη της Ντόιτσε Λουφτβάφε προσπαθεί να 
διασπάσει τη γραμμή Μεταξά, προελαύνοντας από την Βουλγαρία και τη 
Γιουγκοσλαβία. Η Γιουγκοσλαβία είχε πέσει δια περιπάτου και οι Βούλγαροι 
συμμάχησαν με τον Άξονα. Η επίθεση των Γερμανών ήταν καταιγιστική. Οι Έλληνες 
στρατιώτες έδωσαν ηρωική μάχη στα οχυρά. Όλα τα οχυρά αντέταξαν σφοδρότατη 
αντίσταση και φονικότατο πυρ εναντίον των εισβολέων. Χαρακτηριστική είναι η 
απάντηση του Γιώργου Δουράτσου, Διοικητή του οχυρού Ρούπελ, όταν Γερμανοί του 
ζήτησαν να παραδοθεί. Αυτός ως νέος Λεωνίδας είπε το θρυλικό: 
«Τα οχυρά καταλαμβάνονται, δεν παραδίδονται». 
Μόνο όταν έφτασε η επίσημη διαταγή από την Αθήνα για κατάπαυση του πυρός ο 
Δουράτσος πείστηκε να σταματήσει την αντίσταση. Μόλις 30 άνδρες του είχαν 
απομείνει όταν βγήκαν κουρελιασμένοι και μπαρουτοκαπνισμένοι από τα οχυρά. Ο 
Γερμανός διοικητής έβαλε τους άνδρες του να παρουσιάσουν όπλα και κάλεσε τον 
Δουράτσο δίπλα του να επιθεωρήσουν μαζί το άγημα. Κανείς από τους υπερασπιστές 
του συγκεκριμένου οχυρού δεν πιάστηκε αιχμάλωτος. 
 
Ξεχωριστή είναι η ιστορία του έφεδρου λοχία Δημήτρη Ίτσιου, ο οποίος ήταν 
επικεφαλής της αντίστασης στο πολυβολείο 8, στην Ομορφοπλαγιά του Μπέλες, 
πάνω από το χωριό του, την Άνω Πορρόια Σερρών.  
Το συγκεκριμένο πολυβολείο κάλυπτε την υποχώρηση των Ελλήνων στρατιωτών και 
η αποστολή του ήταν να αντέξει όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε. Ο έφεδρος λοχίας 
άντεξε μέχρι να του τελειώσουν τα πυρομαχικά. Έριξε περίπου 38 χιλιάδες σφαίρες, 
και αφού τελείωσαν τα πυρομαχικά παραδόθηκε μαζί με τους δύο στρατιώτες του. 
Μεταξύ του λοχία Ιτσιου και του Γερμανού στρατηγού Σόρνερ έγινε ο εξής διάλογος:   
Στρατηγός: Που είναι ο αξιωματικός σου;  
Λοχίας: Δεν υπάρχει, εγώ είμαι επικεφαλής. 
Στρατηγός: Εσύ; Αναφωνεί με έκπληξη. 
Λοχίας: Ναι; 
Στρατηγός: Συγχαρητήρια, με την αντίσταση σου ζωντάνεψες το πνεύμα των 
προγόνων σου.  
Λοχίας : Έκανα το καθήκον μου. 
Στρατηγός: Και τώρα πρέπει να κάνω και εγώ το δικό μου. – Ξέρεις ότι εξαιτίας σου 
έχασα έναν αντισυνταγματάρχη και 232 στρατιώτες; 
Ο Διοικητής διατάζει να τον εκτελέσουν.  
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Έβαλε τους άνδρες του να παρουσιάσουν όπλα και αμέσως μετά με το όπλο του 
πυροβόλησε τον ηρωικό λοχία στο κεφάλι. Τους άλλους δύο φαντάρους δεν τους 
πείραξε.  
Επρόκειτο για το πρώτο έγκλημα πολέμου των Γερμανών στην Ελλάδα.  
Πολλοί κερδίζουν την αθανασία. Άλλοι με την γενναιότητα και άλλοι με τα 
εγκλήματα. 
 
Ο ίδιος ο Χίτλερ αναγνώρισε την γενναιότητα του έλληνα στρατιώτη, σε λόγο του 
στο Ράιχσταγκ στις 4 Μαΐου 1941 λέγοντας : 
    "Ενώπιον της Ιστορίας είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω ότι, από τους μέχρι 
τώρα αντιπάλους μας, ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με εξαιρετική γενναιότητα και 
δεν παραδόθηκε παρά όταν κάθε αντίστασή του ήταν αδύνατη. Ως εκ τούτου, 
απεφάσισα να μην κρατηθεί κανένας Έλληνας στρατιώτης αιχμάλωτος και οι 
αξιωματικοί να διατηρήσουν τα προσωπικά όπλα τους." 
 

Τι είπαν οι ξένοι για την Ελλάδα του 1940 
Ο Βρετανός υπουργός Noel Baker (Οκτώβριος 1942) αναφέρει: 
    "Αν η Ελλάς ενέδιδε εις το τελεσίγραφο του Mussolini, ουδείς θα εδικαιούτο να την 
μεμφθεί... Ο άξων θα εκυριάρχει στην Μεσόγειο... Η Συρία, το Ιράκ, η Περσία, η 
Κύπρος, θα κατελαμβάνοντο από τον άξονα. Η Τουρκία θα εκυκλώνετο. Οι 
πετρελαιοπηγές της Εγγύς Ανατολής θα ήσαν στη διάθεσή του. Η οπίσθια θύρα του 
Καυκάσου θα ανοιγόταν δι' αυτόν... Χάρις εις την ελληνικήν αντίστασιν, μας εδόθη ο 
καιρός να αποκρούσωμε και να συντρίψωμε την ιταλικήν στρατιά, η οποία εκινήθη από 
τη Λιβύη κατά της Αιγύπτου, να εκκαθαρίσωμε την Ερυθράν Θάλασσα από τα εχθρικά 
πλοία, να μεταφέρωμε την αμερικανική βοήθεια προς την Εγγύς Ανατολή και να 
εξουδετερώσουμε έτσι την εχθρική απειλή εναντίον της... Αν το Στάλιγκραντ και ο 
Καύκασος κρατούν σήμερα, τούτο δεν είναι άσχετον προς την ελληνικήν αντίσταση, της 
οποίας επωφελούμεθα, μετά την πάροδον δύο ολόκληρων ετών. 
 
    Όταν δε όλα θα έχουν κριθεί για την Γερμανία, ο ίδιος ο Χίτλερ, στην "Πολιτική 
Διαθήκη", την οποία υπαγόρευσε στον Martin Borman, το Φεβρουάριο του 1945 στο 
Βερολίνο, θα ομολογήσει: 
    "Η κακή τροπή του πολέμου για τον άξονα άρχισε από την περιττή και ανόητη 
επίθεση της Ιταλίας κατά της Ελλάδος, η οποία έδωσε την ευκαιρία στην Αγγλία να 
θέσει και πάλι τον πόδα της επί της Ευρώπης, στον Churchill να θριαμβολογήσει ότι η 
Αγγλία έχει και πάλι συμμάχους στον αγώνα της κατά του άξονα, και στους εχθρούς του 
Ράιχ να αναθαρρήσουν." 
    H Λένι Ρίφενσταλ στην αυτοβιογραφία της αναφέρει ότι ο Hitler της είπε σε 
συνάντησή τους στις 30 Μαρτίου 1944: 
    "Αν οι Ιταλοί δεν είχαν επιτεθή εις την Ελλάδα και δεν εχρειάζοντο την βοήθειάν 
μας, ο πόλεμος θα είχε πάρει διαφορετικήν τροπήν. Θα είχαμε προλάβει να 
κατακτήσωμεν το Λένινγκραντ και την Μόσχαν, πριν πιάσει το Ρωσικόν ψύχος." 
    Η καθυστέρηση των Γερμανών στην Κρήτη επέτρεψε στον Άγγλο στρατάρχη 
Weyvell να οργανώσει την άμυνα της Αιγύπτου. Ο ίδιος ανέφερε στην κυβέρνησή 
του:  
"Οι απώλειες των Γερμανών στην Κρήτη έσωσαν τη γενική κατάσταση στη Μεσόγειο, 
διότι καταστράφηκε μέγα μέρος από τα αεραγήματα του εχθρού και τεράστιος αριθμός 
αεροπλάνων." Ο ίδιος συμπληρώνει: "Προθύμως αναγνωρίζομεν ότι οι Έλληνες 
σύμμαχοί μας είναι οι πρώτοι που με τας υπερόχους νίκας των εις την Βόρειον Ήπειρον 
άνοιξαν τον δρόμον και κατάφερον πλήγματα κατά της φασιστικής Ιταλίας. Αι επιτυχίαι 
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δεν είχαν μόνον τοπικήν σημασίαν, αλλά επηρέασαν την όλην εξέλιξιν του πολέμου. Η 
άμυνα της Κρήτης έσωσε την Κύπρον, την Συρίαν, το Ιράκ και ίσως το Τομπρούκ." 
 
Αλλά και όλοι οι ανώτεροι Γερμανοί αξιωματούχοι που κατέθεσαν στη δίκη της 
Νυρεμβέργης, είτε ως κατηγορούμενοι είτε ως μάρτυρες (Keitel, Jodl, von 
Rundstedt, von List κ.ά.), ομολόγησαν ως βασική αιτία της αποτυχίας της 
επιχείρησης "Barbarossa", τη Βαλκανική εκστρατεία. Ο στρατάρχης Keitel 
συγκεκριμένα κατέθεσε: 
    "Η απροσδόκητη και ισχυρή αντίσταση των Ελλήνων εβράδυνε την επίθεση κατά της 
Ρωσίας για περισσότερο από δύο μήνες. Αν δεν υπήρχε η καθυστέρηση αυτή, η εξέλιξη 
του πολέμου θα ήτο διαφορετική, τόσο εις το Ανατολικό μέτωπο όσο και εις τον πόλεμο 
γενικά, και άλλοι σήμερα θα ήσαν εις την θέσιν του κατηγορουμένου. 
 
    Πράγματι, σύμμαχοι και εχθροί αναγνώρισαν την αποφασιστική συμβολή της 
Ελλάδος στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 
Η Σοβιετική Ένωση, διά του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Μόσχας, αναγνώρισε την 
καθοριστική συμβολή της Ελλάδος στην καθυστέρηση και τελική αποτυχία της 
Γερμανικής επιθέσεως εναντίον της.(επιχείρηση "Barbarossa"): 

 "Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. 
 Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. 
 Δεν ήτο δυνατόν να γίνει άλλως, διότι είσθε Έλληνες. 
 Εκερδίσαμεν χρόνον διά να αμυνθώμεν. 
 Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωμονούμε." 

 
Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Antony Eden αναφέρει: 
    "Αν το αποτυχόν, χάρις εις την νικηφόρον αντίστασιν της Ελλάδος μεσογειακόν 
σχέδιον του Hitler, επετύγχανεν, η επίθεσις της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας θα 
είχεν όλως διάφορα αποτελέσματα. Οι ήρωες που έχουν βάψει με το αίμα τους την 
ιεράν γην της Βορείου Ηπείρου, οι μαχηταί της Πίνδου και οι άλλοι, θα είναι οδηγοί 
μαζί με τους Μαραθωνομάχους, θα φωτίζουν ανά τους αιώνας την οικουμένην." 
 
Είναι περισσότερο από σαφές ότι οι Γερμανοί έχασαν τον πόλεμο εξ αιτίας της 
Ελλάδος. Να είστε σίγουροι ότι αυτό δεν το ξέχασαν ποτέ. Ούτε πρόκειται να το 
ξεχάσουν. 
Η σημερινή πολιτική της Γερμανίας έναντι της Ελλάδος δεν μπορεί να εξηγηθεί 
χωρίς αναγωγή και αναφορά στο 40. 
 
Η Ελλάς αντιστάθηκε στους καλύτερους στρατούς εκείνης της εποχής για 219 
ημέρες, όταν οι Νορβηγοί αντιστάθηκαν 61,  οι Γάλλοι (Υπερδύναμη της εποχής ) 43, 
οι Πολωνοί 30,  το  Βέλγιο 18, η Ολλανδία 4, η Σερβία 3, η Δανία 0 μέρες. Οι Δανοί 
μάλιστα παραδόθηκαν σε έναν μοτοσικλετιστή του Χίτλερ ο οποίος μετέφερε στον 
Δανό βασιλιά αίτηση του Χίτλερ για διέλευση των ναζιστικών στρατευμάτων. Ο 
Δανός βασιλιάς σε ένδειξη υποταγής παρέδωσε το στέμμα του στον μοτοσικλετιστή  
για να το πάει στο Βερολίνο και στον Χίτλερ. 
 
Αλήθεια ποιο είναι το μυστικό της γενιάς του 40. Γιατί αυτή η γενιά αποδείχτηκε 
γενιά γιγάντων. 
Ας διαπράξουμε μία ιεροσυλία, ας τολμήσουμε μια σύγκριση της δικιά μας γενιάς με 
αυτή του 40.  
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Αυτή η γενιά προχωρούσε από νίκη σε νίκη, εμείς από μνημόνιο σε μνημόνιο, αυτοί 
από δόξα σε δόξα, εμείς από επιτροπεία σε επιτροπεία, αυτοί από θυσία σε θυσία, 
εμείς από δανεικά σε δανεικά. 
Άραγε τι φταίει, τι είχε η γενιά του 40 που δεν τόχουμε εμείς. Δεν τόχει η δικιά μου 
γενιά. 

Η απάντηση είναι απλή.  
Χάσαμε την Πίστη μας στον Θεό, εν Χριστώ Ιησού, και κατά συνέπεια χάσαμε 
τις ευλογίες του. Λησμονήσαμε τα διατάγματά του, ακολουθήσαμε τους δικούς 
μας δρόμους, περιφρονήσαμε το θέλημα του, αστοχήσαμε ή καλύτερα 
ἡμαρτήσαμεν καὶ ἠνομήσαμεν καὶ ἠσεβήσαμεν καὶ ἀπεστατήσαμεν καὶ 
ἐξεκλίναμεν ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου καὶ ἀπὸ τῶν κρίσεών σου.(Δαν. 9:5) 
Ισχυριζόμενοι ότι είμαστε σοφοί εμωράνθημεν, πλανώντες και πλανόμενοι 
βουτήξαμε στα βουρκόνερα της ματαιοδοξίας για να βρούμε τι; 
Το τίποτε. 
Το ιερό ευαγγέλιο καταγράφει το λυγμικό παράπονο του Θεού λέγοντας: 
Διότι δύο κακὰ ἔπραξεν ὁ λαὸς μου· ἐμὲ ἐγκατέλιπον, τὴν πηγήν τῶν ζώντων 
ὑδάτων, καὶ ἔσκαψαν εἰς ἑαυτοὺς λάκκους, λάκκους συντετριμμένους, οἵτινες 
δὲν δύνανται νὰ κρατήσωσιν ὕδωρ.( Ιερ. 2:13) 
Ο Θεός τίμησε το έθνος μας δίνοντας τα καλά νέα, της νέας ζωής εν Χριστώ, στην 
γλώσσαν την ελληνικήν. Από την Ελλάδα ξεκίνησε το ευαγγέλιο και κατέκτησε όλο 
τον κόσμο. Όποτε το έθνος μας στεκόταν με σοβαρότητα και υπακοή ενώπιον του 
Θεού ανδραγαθούσε.  Αντίθετα όποτε με πράξεις ή παραλείψεις στεκόταν απέναντί 
του βυθιζόταν στην ανυποληψία και στην περιφρόνηση.  
Μετά τις βαθυστόχαστες αναλύσεις και τους βαρύγδουπους αφορισμούς από ειδικούς 
και μη, για την κατάντια του τόπου μας, ας λάβουμε τώρα επιτέλους στα σοβαρά τις 
από αιώνων προειδοποιητικές αποκαλύψεις του Θεού: 
 «Μεταβάλλει την καρποφόρον γην εις αλμυράν, δια την κακίαν των κατοικούντων 
εν αυτή» (Ψαλμός 107:34 )  και ακόμη «η δικαιοσύνη υψώνει έθνος, η δε αμαρτία 
είναι όνειδος λαών» (Παροιμίαι 14:34). 
Ας στραφούμε στον Θεό με αληθινό πνεύμα μετάνοιας,  ζητώντας την βοήθειά Του, 
γιατί βράχος ακλόνητος η υπόσχεσή Του:  
καὶ αν ὁ λαὸς μου, ἐπὶ τὸν ὁποῖον ἐκλήθη τὸ ὄνομά μου, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς 
καὶ προσευχηθῶσι καὶ ἐκζητήσωσι τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐπιστρέψωσιν ἀπὸ τῶν 
ὁδῶν αὑτῶν τῶν πονηρῶν, τότε ἐγὼ θέλω ἐπακούσει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ θέλω 
συγχωρήσει τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν καὶ θεραπεύσει τὴν γῆν αὐτῶν.( 2Χρ. 7:14) 
 
Αλήθεια τι ενώνει τους ήρωες του 40-41, τους γενναίους μαχητές των βαλκανικών 
πολέμων και ακόμα πιο πίσω τους γίγαντες της επανάστασης του 1821; 

Τους ενώνει η Πίστη στον Χριστό και την Πατρίδα.  
Γίνεται λόγος σήμερα αν μπορεί να υπάρξει πατρίδα χωρίς την Πίστη. Είναι σαν να 
λέμε ότι μπορεί να υπάρξει καρποφόρα γη χωρίς νερό, ηλιοβασίλεμα χωρίς ήλιο, 
αγάπη χωρίς θυσία. Η πίστη και η πατρίδα για τους Έλληνες είναι οι δύο όψεις του 
ίδιου νομίσματος. Δεν μπορεί να υπάρξει η μία ανεξάρτητα από την άλλη. 
 
Τελειώνοντας θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα, προσωπικό. 
Όφειλε η δικιά μου γενιά να σας παραδώσει την πατρίδα μας καλύτερη, υπερήφανη  
και δυνατότερη από ότι την παρέλαβε, όπως η γενιά του 40, αλλά αντίθετα, σας την 
παραδίνουμε υπό επιτροπίαν, δέσμια, ανελεύθερη και καταχρεωμένη. Όσο αφορά το 
πρόσωπό μου ζητάω από σας, τη νέα γενιά, ένα μεγάλο συγνώμη. 
Σας ευχαριστώ.  


