
ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΏΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ 28ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΤ 1970 
ΕΝ ΤΗι ΑΙΘΟΤΣΗι ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟ

ΔΙΔΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΝΩΛΚΙΔΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟϊ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕ ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1970





ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΏΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ

ΛΌΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ 28ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 

ΕΝ ΤΗι ΑΙΘΟΥΣΗι ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟ

ΔΙΔΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΝΩΛΚΙΔΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1970





ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ 
ΣΤΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ

Ό τριήμερος Πανελλήνιος Εθνικός εορτασμός επί τή έπετείω μεγάλων 
γεγονότων τής ενδόξου Ελληνικής 'Ιστορίας καλεϊ ημάς νά στ ρέψω μεν την 
μνήμην μετ’ εύλαβείας προς τά γενναία εκείνα τέκνα τής Ελλάδος, τά όποια 
τον ’Οκτώβριον τοϋ 1912 διά τών ηρωικών αγώνων καί τοϋ αίματος αυτών 
έφερον τήν πολυπόθητον ελευθερίαν εις τους αδελφούς μας τής μαρτυρικής καί 
αίματοβρέκτου Μακεδονίας καί τών άλλων Ελληνικών εδαφών καί έπραγμα- 
τοποίησαν ούτως όνειρα, ελπίδας καί πόθους αιώνων. 'Ομοίως νά άναμνησθώ- 
μεν καί τής ιστορικής 28ης ’Οκτωβρίου του 1940, τής όποιας τήν επέτειον 
επίσης συνεορτάζομεν σήμερον, οτε τό 'Ελληνικόν ’Έθνος ύφίστατο τήν άδικον 
έπίθεσιν δυο μεγάλων δυνάμεων καί έδιδε διά τών υπέροχων αγώνων υπέρ 
βωμών καί εστιών τό ύψηλότερον, εύγενέστερον καί ώραιότερον παράδειγμα 
ευψυχίας εις τούς λαούς τής γής, τούς άγωνιζομένους καί αυτούς διά τήν 
έλευθέραν έπιβίωσίν των.

Κατ’ εξοχήν δμως, ή πόλις ημών πανηγυρίζει κατά τήν ημέραν ταύτην 
τήν μνήμην του Μεγαλομάρτυρος 'Αγίου Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου, καθ’ 
όσον κατά θείαν παραχώρησιν ό Πολιούχος, αεί προστάτης τής Θεσσαλονί
κης, Μεγαλομάρτυς "Αγιος, ώδήγησε τον μαχόμενον Ελληνικόν Στρατόν ώστε 
ούτος νικηφόρος νά είσέλθη καί άπελευθερώση τήν φιλτάτην πόλιν τοΰ Μυρο
βλήτου αύτοϋ 'Αγίου τήν επέτειον ακριβώς τοΰ εορτασμού τής ίεράς μνήμης 
του, έφ’ ώ καί συνεορτάζομεν καί πανηγυρίζομεν τήν έπέτειον τής μνήμης τοΰ 
'Αγίου μετά τής επετείου τής άπελευθερώσεως τής πόλεως τής Θεσσαλονίκης.

"Οτε κατ’ ομόφωνον άπόφασιν τής Συγκλήτου τής Σχολής, μοί άνετέθη 
ή έκφώνησις τοΰ Πανηγυρικού τοΰ τριημέρου τούτου Πανελληνίου εορτασμού 
άπό 26ης έως 28ης ’Οκτωβρίου, ίσως θά άνέμενέ τις από εμέ, ώς θεραπεύουσαν 
τάς Φυσικάς Έπιστήμας καί τήν Τεχνολογίαν, νά αναλύσω, νά ερευνήσω καί 
νά συναγάγω τά συμπεράσματα επί τών γεγονότων τά όποια συνθέτουν τό έπος 
τών δύο ηρωικών πολέμων, τοΰ 1912 καί τοΰ 1940.

"Αλλως θά έπίστευέ τις ότι ή προσγενομένη μοι τιμή διά τής άναθέσεως 
εις εμέ τής ομιλίας ταύτης, θά προϋπέθετεν ότι τυγχάνω μύστις τής ρητορικής 
τέχνης διά νά είμαι ικανή νά παρουσιάσω προσηκόντως καί νά έξάρω καταλλή
λως τήν σημασίαν τών βαρυσημάντων αυτών τοΰ έθνικοΰ ημών βίου γεγονότων 
ενώπιον τής σεπτής καί σοφής Όμηγύρεως ύμών ώς καί τών αγαπητών Σπου
δαστών τής Σχολής καί δυνηθώ οΰτω νά προκαλέσω τήν ίεράν συγκίνησιν καί
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τον εθνικόν ενθουσιασμόν υμών. Στερούμενη δμως τοΰ χαρίσματος τής 'Ρητορι
κής Τέχνης, θά προσπαθήσω να άνταποκριθώ εις την άνατεθεΐσάν μοι εντολήν 
έμπνεομένη εξ αυτών τούτων τών γεγονότων, τών συναισθημάτων, τά όποια δι
εγείρουν ταΰτα εις την -ψυχήν μου καί έκ τών άκαταλύτων Ιερών συμβόλων τοΰ 
Ελληνικού ’Έθνους, τής πίστεως καί τής φιλοπατρίας.

Άνατέλλοντος τοΰ 19ου αίώνος, ήρξατο ως γνωστόν ή Εθνική τών Ελ
λήνων άπολύτρωσις καί ή έναρξις τής πραγματώσεως τής Μεγάλης ’Ιδέας αυ
τών. Ή Μεγάλη ’Ιδέα τών Ελλήνων ουδέποτε ΰπήρξεν ’Ιδέα κοσμοκρατορική, 
ΰποδουλώσεως λαών καί κατακτήσεως ξένων εδαφών, άλλα τό ιδανικόν τής με- 
ταλαμπαδεύσεως τοΰ φωτός τής ελευθερίας εις τούς αδελφούς μας 'Έλληνας, 
ορθοδόξους Χριστιανούς, διά τής άπελευθερώσεως καί ένσωματώσεως εις την 
έλευθερωθεΐσαν διά τών από τοΰ 1821 άρξαμένων αγώνων μητέρα Ελλάδα τών 
από χιλιετηρίδων Ελληνικών εδαφών, τής γής τών προγόνων μας, τής πεποτι- 
σμένης διά τοΰ τίμιου αίματος αυτών. Τούτο παραδέχονται καί διαπρεπείς ξένοι 
σοφοί ως ό WILAMOWITZ, δστις τονίζει δτι ο'ι 'Έλληνες ουδέποτε υπήρξαν 
κατακτηταί, αλλά πάντοτε άναμορφωταί καί έλευθερωταί.

Ή ’Ιδέα τής ελευθερίας τοΰ ανθρώπου συνυφασμένη με την ελευθερίαν 
τής πατρίδος αύτοΰ, είναι γέννημα καθαυτό ελληνικόν καί συνάμα Χριστιανι
κόν, καθ’ δσον «τή ελευθερία ημάς Χριστός ήλευθέρωσεν». Ή προσήλωσις 
τών αρχαίων Ελλήνων προς την ιδέαν τής ελευθερίας καί προς την αγάπην 
τής πατρίδος, εκφράζεται διά τοΰ αθανάτου προς τήν πατρίδα ύμνου τοΰ Σω- 
κράτους, τον όποιον διέσωσεν ό Πλάτων εις τον «Κρίτωνα». «Μητρός τε καί 
Πατρός καί τών άλλων Προγόνων απάντων τιμιώτερόν έστιν ή Πατρίς καί σε- 
μνότερον καί άγιώτερον καί εν μείζονι μοίρφ καί παρά Θεοϊς καί παρ’ άνθρώ- 
ποις τοΐς νοΰν έχουσι».

'Οσάκις δε ή ελευθερία τών Ελλήνων έκινδύνευε, προετρέποντο ούτοι 
εις τον υπέρ τής ελευθερίας αγώνα διά καταλλήλων πολεμικών παιάνων.
«ΤΩ παίδες 'Ελλήνων ΐτε, έλευθεροΰτε πατρίδα, έλευθεροΰτε δέ παϊδας, 
γυναίκας, Θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων».

'Όπως κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος ήρξατο ή άπολύτρωσις, καθ’ 
δμοιον τρόπον καί εις τάς άρχάς τοΰ 20οΰ αίώνος νέα ένδοξα κατορθώματα 
τών Ελλήνων συνεχίζουν τήν άπελευθέρωσιν τής πατρώας γής καί τήν 26ην 
’Οκτωβρίου τοΰ 1912, ημέραν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, ό ένδοξος Ελληνικός 
Στρατός άπηλευθέρωσε τήν περιμάχητον καί 'Αγιοφύλακτον τής Μακεδονίας 
πρωτεύουσαν.

Ή δευτέρα πρωτεύουσα τοΰ Βυζαντίου, ή ώραία Πύλη διά τής όποιας 
τό πρώτον είσεχώρησε καί έθριάμβευσεν ό Χριστιανισμός εις τήν Ευρώπην, 
μετά δουλείαν πέντε περίπου αιώνων ήτο καί πάλιν 'Ελληνική. Ο'ι άγώνες τοΰ 
1912 κατέδειξαν τήν ύπέρμετρον καί μέχρις αυτοθυσίας έξικνουμένην άγάπην 
τών 'Ελλήνων διά τήν ’Ορθόδοξον 'Ελληνικήν πίστιν καί τήν Πατρίδα. Κατά
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την μακραίωνα δουλείαν, ο'ι "Ελληνες δέν άπώλεσαν την προς τον Χριστόν πί- 
στιν κα'ι αγάπην προς την δούλην πατρίδα καί τον Εθνισμόν των, διότι ταϋτα 
έκαλλιεργοΰντο υπό τών ιερέων καί διδασκάλων των. Ή δέ Ελληνική γλώσσα 
διεσώθη αλώβητος διά τής διδασκαλίας εκ τών ιερών κειμένων τής ’Ορθοδό
ξου Ελληνικής Εκκλησίας. Κατά θείαν πρόνοιαν ή ’Εθνική άπολύτρωσις τών 
Ελλήνων ήρξατο τήν 25ην Μαρτίου 1821, ημέραν τοϋ εορτασμού τοΰ Ευαγ
γελισμού τής Θεοτόκου, άλλα καί ή άπελευθέρωσις τής Θεσσαλονίκης πραγμα
τοποιείται τήν 26ην ’Οκτωβρίου 1912, ήμέραν τής έορτής τής μνήμης τοΰ Πο
λιούχου αυτής Μεγαλομάρτυρος 'Αγίου Δημητρίου. Γενικώτερον δέ παρατη- 
ρείται δτι οί ’Εθνικοί ήμών αγώνες είναι άρρήκτως συνδεδεμένοι μετά τής 
’Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως.

Τό Βασιλικόν Διάγγελμα τής 5ης ’Οκτωβρίου 1912, διά τοΰ όποιου έκη- 
ρύχθη ό πόλεμος κατά τών απίστων, έχει ώς εξής: «Ό κατά ξηράν καί θά
λασσαν Στρατός ήμών εν πλήρει συναισθήσει τοΰ καθήκοντος αΰτοΰ προς τό 
"Εθνος καί τήν Χριστιανοσύνην, μνήμων τών ’Εθνικών αΰτοΰ παραδόσεων καί 
υπερήφανος διά τήν ηθικήν αΰτοΰ ΰπεροχήν καί αξίαν, άποδύεται μετά πίστε
ως εις τον αγώνα, δπως διά τοΰ τιμίου αΰτοΰ αίματος άποδώση τήν ελευθε
ρίαν εις τους τυραννουμένους».

Τήν έπομένην τοΰ διαγγέλματος καί παρά τήν ίσχυράν άντίστασιν τοΰ 
εχθρού, έκυριεύθη ή Έλασσών καί αρχίζει ή σκληρά μάχη τοΰ Σαρανταπόρου 
καί ταύτην διαδέχεται ή τών Σερβίων.

"Οτε ό Ελληνικός Στρατός εΰρίσκετο πέραν τών Σερβίων, ή Ελληνική 
Κυβέρνησις ειδοποιείται παρά τίνος άλλου, ώς καί παρά τοΰ "Ελληνος ’Αξιω
ματικού Μακεδονομάχου Σουλιώτου - Νικολαΐδη, συνδέσμου παρά τή Βουλγα
ρική Στρατιά Στρυμόνος, δτι ή Στρατιά αυτή αντί νά κατευθύνηται προς Κα
βάλαν καί Χαλκιδικήν, προωθοΰσεν ολοταχώς τμήματα αύτής μέσω Σερρών 
προς τήν Θεσσαλονίκην.

Πώς δμως έλαβε γνώσιν τών προθέσεων τών Βουλγάρων νά καταλάβουν 
τήν πρωτεύουσαν τής Μακεδονίας προ τών Ελλήνων ό προαναφερθείς "Ελλην 
Στρατιωτικός σύνδεσμος ώς καί ή Ελληνική Κυβέρνησις δι’ αΰτοΰ καί έξ 
άλλων πηγών;

'Ο μεν σύνδεσμος Σουλιώτης - Νικολαΐδης έλαβε γνώσιν τών Βουλγαρι
κών προθέσεων εκ τοΰ Φιλίππου Νίκογλου, καταγομένου έκ Στενημάχου τής 
’Ανατολικής Ρωμυλίας, ΰπηρετήσαντος δέ ώς ’Επιάτρου εις τήν Βουλγαρικήν 
φάλαγγα τοΰ Στρυμόνος.

Οί Βούλγαροι αξιωματικοί τής έν λόγω φάλαγγος έξεφράζοντο άνευ έπι- 
φυλάξεων ενώπιον τοΰ ’Επιάτρου των τούτου. Ό Νίκογλου έπείσθη απολύτως 
περί τών προθέσεων τών Βουλγάρων δταν είδεν είς τήν ’Άνω Τσουμαγιάν τον 
Βασιλέα καί τον Διάδοχον τής Βουλγαρίας καί έπληροφορήθη δτι έπείγοντο 
οΰτοι νά είσέλθουν είς Θεσσαλονίκην επί κεφαλής στρατιωτικού άποσπάσμα-
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τος πριν είσέλθουν εις αυτήν οι "Ελληνες. ’Άλλος Έλλην, έκ Στενημάχου, ό 
’Απόστολος Δοξιάδης, έξάδελφος τοΰ Νίκογλου, ιατρός καί αύτός τοΰ Βουλ
γαρικού στρατού, είχεν ειδοποιήσει άμα τή ένάρξει τού πολέμου τήν Ελληνι
κήν Κυβέρνησιν διά τής εν Σόφια 'Ελληνικής Πρεσβείας, ώς καί διά τού έν 
Νευροκοπίω "Ελληνος Μητροπολίτου, δτι ύπήρχον σχέδια των Βουλγάρων 
προσβολής τής συμμάχου των Ελλάδος μετά τήν ήτταν τής Τουρκίας, προσέτι 
δε δτι παρά τά επίσημα επιτελικά σχέδια ή Βουλγαρική Στρατιά τού Στρυμό- 
νος έπρόκειτο νά όδευση προς κατάλητ[πν τής Θεσσαλονίκης πριν ή φθάση 
έκει ό Ελληνικός Στρατός. 'Τπήρξεν δμως καί τρίτος "Ελλην έκ Στενημάχου, 
έξάδελφος των δύο προαναφερθέντων, δστις συνέβαλεν εις τήν υπό τών Ελλή
νων έγκαιρον κατάληψιν τής Θεσσαλονίκης. Πρόκειται περί τού ’Αργυρίου Μα- 
νωλκίδη, ύπηρετήσαντος ώς ύπολοχαγοΰ πεζικού εις τον Βουλγαρικόν στρα
τόν. Ούτος είχεν άναλάβει τήν διοίκησιν τού τάγματος, τό όποιον είχε διατα- 
χθή νά καταλάβη διά έπιθέσεως τό Νευροκόπιον δι’ ου θά διήρχετο τό κύριον 
σώμα τής προς Σέρρας κατευθυνομένης φάίωιγγος τού Στρυμόνος. "Οτε ό 
Μανωλκίδης έφθασε προ τού Νευροκοπίου, άντελήφθη δτι οί Τούρκοι εΐχον εκ
κενώσει τούτο καί αντί νά σπεύση νά καταλάβη τήν πόλιν ταύτην, επικαλούμε
νος τήν κόπωσιν τών άνδρών, ώς καί τήν ανάγκην προπαρασκευής προς έπίθε- 
σιν, άνέστειλε τήν έπίθεσιν προς κατάληψιν τής πόλεως επί διήμερον, οπότε οί 
Τούρκοι έπανελθόντες εις Νευροκόπιον καί ένθαρρυνθέντες ώχυρώθησαν. Ή 
σκόπιμος αύτη καθυστέρησις τών 48 ώρών τής Βουλγαρικής έπιθέσεως κατά 
τών Τούρκων είχεν ώς αποτέλεσμα τήν μετά 4 ήμέρας καί κατόπιν σκληρός 
μάχης κατάληψιν τοΰ Νευροκοπίου καί ούτως ό Βουλγαρικός στρατός ώδευ- 
σε τήν 24ην ’Οκτωβρίου, καθυστερημένος ήδη ώς έκ τούτου, προς κατάληψιν 
τών Σερρών. Καί ούτως ή έκεϊθεν έξόρμησις τών Βουλγάρων προς κατάληψιν 
τής Θεσσαλονίκης είχεν ήδη καθυστερήσει. Ούτω διά μίαν ακόμη φοράν δια- 
πιστούται δτι τό Ελληνικόν αίμα τό όποιον έρρεεν εις τάς φλέβας τών τριών 
τούτων γενναίων άνδρών, ό συναισθηματικός αυτών κόσμος, ώς καί ή πίστις 
καί ή φιλοπατρία καθωδήγησαν αυτούς εις τήν έξεύρεσιν τού ορθού τρόπου 
έξυπηρετήσεως τής Ελλάδος, καίτοι ώς αλύτρωτοι "Ελληνες ύπηρέτουν εις τον 
Βουλγαρικόν στρατόν.

Κατόπιν τών προαναφερθεισών ειδοποιήσεων, ένημερώθη τηλεγραφικώς 
τό 'Ελληνικόν Στρατηγεΐον διά τού 'Τπουργοΰ τών ’Εξωτερικών δπως έντεί- 
νη τάς ένεργείας αυτού, ίνα καταληφθή τάχιστα ή Θεσσαλονίκη, αλλά καί δευ- 
τέρα τηλεγραφική προειδοποίησις προερχομένη έκ τού Πρωθυπουργού καί 'Τ- 
πουργού τών Στρατιωτικών ανήγγειλε προς τό έν έκστρατεία Άρχηγεϊον τού 
Ελληνικού Στρατού δτι σπουδαίοι πολιτικοί λόγοι έπιβάλλουν νά εύρεθή ό Έλ- 
ληνικός Στρατός έ'στω καί μίαν ώραν ταχύτερον εις τήν Άγιοφύλακτον πρω
τεύουσαν τής Μακεδονίας.

Τήν οδόν τήν όποιαν είχεν ακολουθήσει ό Μουράτ ό Βος διά τήν κατά-
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κτησιν τής Θεσσαλονίκης, ακολουθεί καί ό Ελληνικός Στρατός διά την άπε- 
λευθέρωσιν αυτής. Τήν 19ην ’Οκτωβρίου ήρχισεν ή πλέον σκληρά καί πολύ
νεκρος μάχη των Γιαννιτσών, ήτις μετά διήμερον έξηνάγκασεν εις παράδοσιν 
τάς πολυαριθμοτέρας δυνάμεις των απίστων προς κατάπληξιν δλου τού κόσμου 
καί ούτως έκρίθη ή τύχη τής Θεσσαλονίκης.

Τήν πρωίαν τής εορτής τού Μεγάλου Μάρτυρος 'Αγίου Δημητρίου, απε
σταλμένοι τού Τούρκου Στρατηγού έφθανον εις Τοψίν, δπου εύρίσκετο τό Ελ
ληνικόν Στρατηγεΐον, ΐνα διαπραγματευθούν τούς δρους διά τήν παράδοσιν 
τής πόλεως. Ό Ελληνικός Στρατός είχεν ήδη περικυκλώσει καί έπίεζε τά πο
λυάριθμα στρατεύματα των απίστων, καταστήσας ούτως αδύνατον πάσαν ύπο- 
χώρησιν είτε προς Χαλκιδικήν είτε προς τον Στρυμόνα καί ήνάγκασεν αυτούς 
εις παράδοσιν άνευ δρων τής πόλεως μετά τής Τουρκικής Φρουράς.

Ελληνική Ταξιαρχία ιππικού προελαύνουσα τό εσπέρας τής αυτής ημέ
ρας προς Σέρρας, έπληροφορεΐτο δτι ίσχυραί Βουλγαρικοί δυνάμεις κατηυ- 
θύνοντο διά Σερρών προς Θεσσαλονίκην, καίτοι ή άπελευθέρωσις τής πόλεως 
τού Μυροβλήτου 'Αγίου είχεν ήδη άνακοινωθή υπό τού Ελληνικού είς τό Βουλ
γαρικόν Στρατηγεΐον. Σκοπός τών Βουλγάρων ήτο νά έμφανισθή ή παράδο- 
σις τής Θεσσαλονίκης ως γενομένη τή συνεργασίςι 'Ελλήνων καί Βουλγάρων. 
Προς τούτο έπιέσθη ύπό τών τελευταίων καί ό εν αίχμαλωσίςι υπό τών Ελλή
νων ευρισκόμενος αρχηγός τών παραδοθέντων Τουρκικών στρατευμάτων, νά 
ύπογράψη πρωτόκολλον καί διά τούς Βουλγάρους δμοιον προς τό ύπογραφέν 
ύπ’ αύτού μετά τών Ελλήνων, πράγμα δπΐρ ήρνήθη ό τελευταίος, διαμαρτυρη- 
θείς προς τάς Έλληνικάς Άρχάς διά τήν άχαρακτήριστόν, ως τήν άπεκάλεσεν, 
άξίωσιν ταύτην τών Βουλγάρων. Κατόπιν τούτου άπηγορεύθη ύπό τών Ελλη
νικών δυνάμεων ή προώθησις τού Βουλγαρικού στρατού προς Θεσσαλονίκην, 
ευρισκομένου ήδη πλέον τών τριάκοντα πέντε χιλιομέτρων άπ’ αύτής. Μετά 
δέ τήν υπογραφήν ύπό τών Βουλγάρων δηλώσεως δτι αναγνωρίζουν τήν κατο
χήν ύπό τών Ελλήνων τής Θεσσαλονίκης καί παρακαλούν δπως τύχουν φιλο
ξενίας, επετράπη τήν 29ην ’Οκτωβρίου ή είσοδος είς Θεσσαλονίκην δύο μι
κρών τμημάτων Βουλγαρικού στρατού ύπό τον διάδοχον τού Βουλγαρικού θρό
νου προς άνάπαυσιν.

Μεγίστη ύπήρξε καί ή συμβολή τού Ελληνικού Στόλου είς τον αγώνα, 
ως τούτο ώμολόγησε καί ό τότε Μέγας Βεζύρης τής Τουρκίας.

Τό Πολεμικόν Ναυτικόν τών Ελλήνων είχε καθηλώσει τον Τουρκικόν 
Στόλον εντός τών Δαρδανελλίων καί έκυριάρχει τού Αιγαίου, άποκλεισθείσης 
οΰτω τής διά θαλάσσης μεταφοράς ύπό τών απίστων εφεδρειών εκ Μικράς ’Α
σίας καί Συρίας είς τήν Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν, αλλά καί εξ Άλεξανδρουπό- 
λεως ή Καβάλας, από τής αρχής τού πολέμου μέχρι τής 3ης Δεκεμβρίου 1912, 
δτε άπετόλμησεν ό Τουρκικός νά άντιπαραταχθή κατά τού Ελληνικού Στόλου.

Ή ναυμαχία διεξήχθη μετά πείσματος, αλλά τό εχθρικόν ναυτικόν ήττήθη
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τόσον είς την ναυμαχίαν τής "Ελλης, δσον κα'ι είς τήν τής Λήμνου, ήν νήσον 
καί άπηλευθέρωσεν ό Ελληνικός Στόλος, ό δε Τουρκικός Στόλος καταδιωκό- 
μενος ένεκλείσθη καί αδθις εντός τών Στενών.

Καί ούτως αί κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν δυνάμεις τών Ελλήνων 
πραγματοποιοϋσαι τους πόθους καί τάς ελπίδας τοΰ "Εθνους διά τήν Μεγάλην 
’Ιδέαν, συνεορτάζουν τήν 26ην ’Οκτωβρίου τοΰ 1912 μετά τών κατοίκων τής 
πόλεως τής Θεσσαλονίκης τά έλευθέρια, ως καί τήν μνήμην τοΰ Μεγαλομάρτυ- 
ρος 'Αγίου Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου.

Είναι γνωστόν δτι οί αρχαίοι "Ελληνες διεκρίθησαν διά μεγάλην ευσέ
βειαν, ή δε φιλοσοφία αυτών καί σήμερον έτι αποτελεί τον τελειότερον τρόπον 
λογισμού. Τά έπη τού 'Ομήρου, ως καί πάν άλλο έργον τών αρχαίων 'Ελλήνων, 
παρουσιάζουν τήν δύναμιν τοΰ θείου, άνευ τής οποίας οΰδέν δυναται νά συμ- 
βή. Οΰτω τά έργα ταΰτα ενέχουν ουρανίαν αλήθειαν, ήτις κατά προνόμιον άπε- 
καλύφθη είς αυτούς. Είς τά έργα τών αρχαίων προγόνων μας παρατηροΰμεν 
τήν συνάντησιν ανθρώπων καί Θεών, αιωνίων καί αφθόρων, υπό άνθρωπίνην 
μορφήν, οΰχί βεβαίως προς μείωσιν τών Θεών, αλλά προς έξύψωσιν τών ανθρώ
πων. Εκείνο τό όποιον διακρίνει τούς αρχαίους "Ελληνας δλων τών άλλων αν
θρώπων καί φέρει αυτούς εγγύτερον προς τήν Χριστιανικήν Θρησκείαν, είναι 
ή ένσυνείδητος παρ’ αύτοΐς παρουσία τοΰ Θείου, τό όποιον ουδέποτε έγκατα- 
λείπει αυτούς, συμπαρίσταται δε είς τούς αγώνας αύτών.

Οΰτω τό προχριστιανικόν Ελληνικόν πνεύμα ήτο ώριμον καί πρόθυμον νά 
δεχθή τήν διδασκαλίαν τοΰ Χριστού. Διά τούτο καί ό ’Απόστολος τών ’Εθνών 
Παύλος, γνώστης τής Ελληνικής φιλοσοφίας, έλθών είς τάς ’Αθήνας καί 
«Σταθείς δε ό Παύλος εν μέσω τού Άρείου Πάγου έφη: άνδρες ’Αθηναίοι, 
κατά πάντα ως δεισιδαιμονεστέρους ύμάς θεωρώ" διερχόμενος γάρ καί άναθεω- 
ρών τά σεβάσματα υμών εύρον καί βωμόν εν ώ έπεγέγραπτο, άγνώστω Θεώ" 
δν οΰν άγνοούντες εύσεβεΐτε, τούτον εγώ καταγγέλλω ύμΐν" ό Θεός ό ποιήσας 
τον κόσμον καί πάντα τά εν αύτφ, ούτος ούρανού καί γής Κύριος υπάρχων ούκ 
εν χειροποιήτοις ναοΐς κατοικεί, ούδέ ύπό χειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσ- 
δειόμενός τίνος, αύτός διδούς πάσι ζωήν καί πνοήν κατά πάντα». ’Αληθές είναι 
δτι εξ δλων τών ’Εθνών μόνον τό Ελληνικόν είναι άρρήκτως συνδεδεμένον μέ 
τήν μόνην καί αληθή τού Χριστού Θρησκείαν, διότι πίστις καί Πατρίς είναι 
διά τούς 'Έλληνας μία καί ή αύτή έννοια καί διότι κοινοί υπήρξαν οί αγώνες 
Εκκλησίας καί "Εθνους.

Τό Ελληνικόν "Εθνος τό όποιον ηύτύχησε νά άκούση τον Θεάνθρωπον 
λαλούντα τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί λέγοντα «έλήλυθεν ή ώρα ίνα δοξασθή 
ό υιός τού ανθρώπου», δταν Έλληνες έζήτησαν νά ΐδωσι τον Ίησούν. Τό Ελ
ληνικόν "Εθνος τό όποιον έδωσε τούς πρώτους καί τούς περισσοτέρους μάρτυ
ρας, τό Ελληνικόν Έθνος τό όποιον είς δλους τούς αγώνας αύτοΰ έμάχετο 
ύπέρ «πίστεως καί πατρίδος», πιστεύει βαθύτατα δτι είς δλους τούς αγώνας του
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έχει τήν θείαν συμπαράστασιν. Οΰτω καί ό Μεγαλομάρτυς "Αγιος Δημήτριος, 
δστις κατ’ έπανάληψιν έπροστάτευσε τήν γενέτειράν του, δεν ήτο δυνατόν νά 
μή συμμετέχη καί εις τον απελευθερωτικόν αγώνα τοϋ 1912. Ή μακρά παρά- 
δοσις τής εκκλησίας τοϋ Χριστού, ή συνυφασμένη μέ τήν Ιστορίαν, τήν τέχνην, 
τον θρύλον καί τάς παραδόσεις τών Ελλήνων, δέχεται δτι ό "Αγιος Δημήτρι- 
ος, τού οποίου τήν μνήμην πανηγυρίζομεν σήμερον, έγεννήθη εξ επιφανούς 
οικογένειας τό δεύτερον ήμισυ τού τρίτου αίώνος εις τήν Θεσσαλονίκην, ήτις 
φέρει τό δνομα τής αδελφής τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Ό Μεγαλομάρτυς ύπη- 
ρέτησεν ως αξιωματικός τού ρωμαϊκού αύτοκρατορικοϋ στρατού καί έτιμήθη 
δι’ άνωτάτου στρατιωτικού αξιώματος, λόγιο ήθους καί τών στρατιωτικών αυ
τού αρετών, υπό τοϋ αύτοκράτορος Μαξιμιανού Γαλερίου.

'Ως ένθερμος οπαδός τού Χριστιανισμού, ηγείτο τής κινήσεως τών νέων 
εν Θεσσαλονίκη προς διάδοσιν αυτού καί όχι μόνον δεν διέκσψε τήν Χριστιανι
κήν αυτού δράσιν, άλλ’ έξετέλει καί τά θρησκευτικά του καθήκοντα φανερά 
παρά τούς διωγμούς τής πολιτικής έξουσίας. "Οτε δμως έπεβλήθη ή θανατική 
ποινή εις τούς μή άποκηρύσσοντας τον Χριστιανισμόν, συνελήφθη καί έφυλα- 
κίσθη εις τά υπόγεια Ρωμαϊκού λουτρού.

Έν τώ σταδίω τής Θεσσαλονίκης έτελούντο τότε αγώνες παρουσίφ τού 
αύτοκράτορος Μαξιμιανού, δστις έπροστάτευε καί έθαύμαζε τον 'Ρωμαΐον Λυ- 
αϊον, λόγω τού μεγέθους τού σώματος καί τής ρώμης αυτού. Ό Λυαίος έπήρε- 
το διά τήν αθλητικήν αυτού δύναμιν καί προεκάλει τούς πάντας εις τον στίβον.

Ό Νέστωρ, νέος καί όπαδός τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, έζήτησεν έν τή φυ
λακή τήν γνώμην τοϋ 'Αγίου, εάν ήτο πρέπον νά άγωνισθή κατά τού Λυαίου. 
Ό Δημήτριος θαρρύνας τον Νέστορα καί τώ σημείω τοϋ σταυρού κατασφρα- 
γίσας τό μέτωπον αύτού, ηύχήθη εις αυτόν νίκην. Ούτος πλήρης πίστεως καί 
ελπίδων έσπευσεν εις τον στίβον ίνα άγωνισθή κατά τοϋ Αυαίου. Καταπαλαί- 
σας δέ έφόνευσεν αυτόν. 'Ο αύτοκράτωρ έλυπήθη τόσον πολύ διά τήν αποτυ
χίαν καί τον θάνατον τού Λυαίου, ώστε διέταξε νά φονευθή υπό τών στρατιω
τών παραχρήμα έν τφ σταδίφ ό Νέστωρ, δ δέ "Αγιος Δημήτριος, λόγω τού 
δτι ηύλόγησε τον Νέστορα, νά θανατωθή διά λογχισμών. Οϋτω διά τού έκ τών 
πλευρών αύτού τίμιου αίματος έθεμελίωσεν δ Μεγαλομάρτυς "Αγιος Δημήτριος 
άσάλευτον τήν πίστιν τών Χριστιανών έν Θεσσαλονίκη. Τό μαρτυρικόν λείψα- 
νον έτάφη εις τον τόπον τού μαρτυρίου καί αενάως άνέβλυζε θειον Μύρον έκ 
τού τάφου τού 'Αγίου Δημητρίου, έξ ού καί έκλήθη δ "Αγιος Μυροβλήτης. Θε- 
ραπευθείς έξ ανιάτου νοσήματος δ έπαρχος τού ’Ιλλυρικού Λεόντιος, έκτισε 
τό 412 έπί τού τάφου τοϋ 'Αγίου Δημητρίου τήν ώραιοτέραν καί μεγαλοπρεπε- 
στέραν Βασιλικήν έκκλησίαν τής ’Ανατολής.

Εις τό βιβλίον τών θαυμάτων τού Μεγαλομάρτυρος 'Αγίου Δημητρίου 
άναφέρονται αί κατωτέρω έμφανίσεις τού Μυροβλήτου κατά τάς κρίσιμους διά 
τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης βαρβάρους έπιδρομάς, δι’ δ καί εις Αυτόν άπέ-
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διδον την σωτηρίαν τής πόλεως κατά τάς διαφόρους σκληράς πολιορκίας. Ού
τως, εις πολιορκίαν της πόλεως τό 583 ό "Αγιος Δημήτριος «ώφθη έν όφθαλμο- 
φανεΐ ένεργεία έν οπλίτου σχήματι κατά τό τείχος» καί κατέρριψε νεκρόν τον 
πρώτον άναβάντα βάρβαρον. Κατά την β' πολιορκίαν αυτής οί ’Άβαροι «μετά 
τοϋ θηριώδους γένους των Σκλαβήνων έφυγον νυκτός», διότι «προ του αΰγους 
είδον μυριάδας στρατού καί καθηγούμενον τοΰτου άνδρα πυρράκην καί λαμ
πρόν ΐππω λευκώ έφεζόμενον». Κατ’ άλλας δέ κατά ξηράν καί θάλασσαν πο
λιορκίας, τής Θεσσαλονίκης υπό διαφόρων βαρβάρων «τότε δέ προφανώς παρά 
τών πλείστων τεθέαται ό ύπερμαχος ούτος καί φιλόπατρις όντως Δημήτριος, δ 
πανένδοξος μάρτυς, χλαμύδα λευκήν φορών καί πρώτον μεν τό τείχος διατρέ- 
χων, εΐτα δέ καί έπί τής θαλάσσης ως έπί έδάφους δρομαίως περιπατών», ή ό 
"Αγιος Δημήτριος πλήττει έφιππος διά δόρατος τον βασιλέα τών Βουλγάρων 
Ίωάννην τον έπονομασθέντα διά τήν αγριότητά του Σκυλόγιαννην καί σώζει 
τήν Θεσσαλονίκην «έφιππος έφ’ Ιππου λευκού, τώ βουλγαράνακτι φαίνεται καί 
καιρίαν ακοντίζει παραχρήμα τον άθλιον». Εις τάς έν λόγω έμφανίσεις δ "Α
γιος Δημήτριος παρουσιάζεται «νέος άμα καί χαριέστατος» «ού κατ’ όνα,ρ αλλά 
καθ’ ύπαρ» «εΰροδον άλλα καί χαρίεν τό πρόσωπον έχοντα... άνήρ ένδεδυμένος 
πανοπλίαν στρατιωτικήν έφιππος, ξιφοφόρος νέος άμα καί νεανίας χαριέστα
τος, στρατιωτικώς έσταλμένος, Ιππότης» ως άλλως τε παρίσταται εις τάς εικό
νας, τάς τοιχογραφίας καί τά ψηφιδωτά. ’Αλλά μήπως καί τήν παραμονήν εις 
Θεσσαλονίκην τού 'Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά, δστις άπετέλεσε τό έμβλη
μα τής Σχολής μας, δέν όφείλομεν εις τόν "Αγιον Δημήτριον; 'Ο "Αγιος Γρη- 
γόριος τού Παλαμά σκεπτόμενος άν θά έπρεπε νά έγκατα λειψή τήν Θεσσαλο
νίκην καί νά μεταβή εις έρημικόν μοναχικόν κέντρον, ώραματίσθη δτι δ "Αγιος 
Δημήτριος ένηγκαλίσθη αυτόν καί τού έδήλωσεν δτι θέλημα τού Χριστού είναι 
νά κρατήση τόν "Αγιον Γρηγόριον τού Παλαμά πλησίον του εις Θεσσαλονί
κην. Τοιαύτη δέ ήτο ή φήμη τού Μεγαλομάρτυρος 'Αγίου Δημητρίου, ώστε δ 
Άρμενόπουλος λέγει «μήνα μεν υπέρ δλον συνεχώς ύμνουμένη, δώδεκα δ’ έν 
τώ μεταξύ προεορτίοις έορταΐς καί μεθεόρτιο υπέρ εορτήν εκάστην τοίς μεν δι’ 
ώρισμένης τοίς δέ συνεχώς ύπερυμνουμένη... καί πολλώ δέ μάλλον τήν ξύμπα- 
σαν συνελεϊν ή τής οικουμένης τή μετά θαύματος φήμη τά πέρατα διεΐσα καί 
ή τήν έγκόσμιον τάξιν τώ εΰ αυτή διά πάντων ήρμοσμένψ μιμείται».

'Ο δέ Τιμαρίων, άποθαυμάζων τήν μεγάλην συγκέντρωσιν τού πλήθους έπί 
τή εορτή τού 'Αγίου Δημητρίου λέγει «τοσούτον αύτώ τής δόξης κατά τήν 
Ευρώπην παρίεστιν», δ δέ ’Ισίδωρος δ τής Θεσσαλονίκης έπίσκοπος. γράφει 
«πάντες ο! βασιλείς τής γής δώρα τούτω προσάγουσι καί προσκυνούσι καί τό 
όνομα αυτού εύλογημένον είς αιώνας διήκει».

’Άλλωστε καί δ κατακτήσας τήν Θεσσαλονίκην Μουράτ Β' από δέος προς 
τόν θαυματουργόν "Αγιον έσεβάσθη τήν έκκλησίαν τού Μυροβλήτου, ως ανα
γράφει δ Δούκας «τά δέ τών μοναστηρίων, κρειττότερα ών α! φήμαι πανταχού
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έκηρΰττοντο, έποίησε (Μουράτ ό Β') βωμούς τής αυτών θρησκείας πλήν τοΰ 
ναού τού Μεγάλου Μάρτυρος Δημητρίου».

Καί είς τούς αγώνας τοΰ 1912 οί νικηταί τών σκληρών καί πολύνεκρων 
μαχών τοΰ Σαρανταπόρου καί τών Γιαννιτσών έβεβαίουν δτι είδον επί λευκοΰ 
ίππου, φέροντα λευκήν χλαμύδα τον Πολιοΰχον της Θεσσαλονίκης νά προκαλή 
την τύφλωσιν τών απίστων, ώστε νά μή δύνανται ούτοι τά πυροβόλα εύστόχως 
νά κατευθύνουν, έξ ού καί ένεθαρρύνοντο οί "Ελληνες στρατιώται, ΐνα ακάθε
κτοι σπεύσουν καί ελευθερώσουν την γενέτειραν τοΰ Μυροβλήτου την εορτήν 
τής μνήμης αύτοΰ. ’Αλλά μήπως ό "Αγιος Δημήτριος δέν ήτο εκείνος δστις είχε 
προκαλέσει τήν τύφλωσιν τών εχθρών φρουρών τών πυροβολείων τοΰ Καρα- 
μπουρνοΰ, δτε είσέπλευσε διά τοΰ Θερμαϊκού είς τον λιμένα τής Θεσσαλονίκης 
τό υπό τον Νικόλαον Βότσην τορπιλλοβόλον καί έτορπίλλισεν έξ έγγυτάτης 
άποστάσεως τό ύπερασπίζον τήν πόλιν εχθρικόν θωρηκτόν;

Ό ατρόμητος ναυμάχος Βότσης είχεν έντυπωσιασθή τότε έκ τοΰ γεγονό
τος δτι οσάκις άπητεΐτο τό φέγγος διά τήν επιτυχίαν τοΰ προαναφερθέντος τολ- 
μηροΰ κατορθώματος ή σελήνη συμπαρίστατο, είς τήν εναντίαν δέ περίπτωσιν 
έκαλύπτετο υπό νέφους, ώστε νά πιστεύση δτι ή δύναμις τοΰ 'Αγίου συμπαρί
στατο είς τό εγχείρημά του.

"Οταν δέ θριαμβευτικώς είσήρχετο δ τών Ελλήνων βασιλεύς είς τήν πό
λιν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, έντρομοι καί περίφοβοι οί άπιστοι ήρώτων τούς 
Θεσσαλονικεϊς, ποιος ήτο ό έφιππος έπί έρυθροΰ ίππου, δστις ηγείτο καί τοΰ 
βασιλέως;

'Ο έφιππος πολεμιστής ήτο ό "Αγιος Δημήτριος, τό σύμβολον τής αιώνιας 
καί άδαμάστου Ελληνικής Πίστεως.

Έκτοτε παρήλθον πολλά έτη, δτε τήν πρωίαν τής 15ης Αύγούστου τοΰ 
1940, καθ’ ήν ό θεοσεβής λαός τών Ελλήνων έώρταζε τήν Κοίμησιν τής Θεο- 
μήτορος, υποβρύχιον τών φασιστών κρύφα καί ύπούλως έτορπίλλιζε τό κατα- 
δρομικόν "Ελλη, τό όποιον είχεν αγκυροβολήσει είς τον λιμένα τής Τήνου ση- 
μαιοστόλιστον διά νά άποδώση τιμάς είς τήν ίεράν καί θαυματουργόν τής Πα
ναγίας εικόνα. Τρεις τορπίλλας έξαπέλυσεν, έκ τών όποιων αί δύο ήστόχησαν 
καί έξερρηγνύοντο είς τό κατάμεστον κόσμου κρηπίδωμα τοΰ λιμένος, ως έκ 
θαύματος δέ ούδείς έκ τοΰ πλήθους τών έκεί πλησίον προσκυνητών έπαθέ τι. 
Ή τρίτη τορπίλλη έπληξε τό καταδρομικόν. Τής πειρατικής ταύτης πράξεως 
σκοπός ήτο νά καταδειχθή είς τον κόσμον δτι οί φασΐσται κυριαρχοΰν είς τήν 
’Ανατολικήν Μεσόγειον. Καί έκ νέου κατά τον ’Οκτώβριον, μετά πάροδον δύο 
ήμερών από τής εορτής τοΰ Μεγαλομάρτυρος 'Αγίου Δημητρίου, ήτοι τάς 
πρώτας πρωϊνάς ώρας τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 οί φασίσται έπιτίθενται, 
άπροκλήτως καί ύπούλως, αίφνιδιαστικώς έκ τής ’Αλβανίας κατά τής Ελλάδος.

Ή 28η ’Οκτωβρίου είναι άρρήκτως συνδεδεμένη είς τήν μνήμην μου με 
συναίσθημα τό όποιον μέ κατέλαβεν δτε ή μήτηρ μοί ανήγγειλε τήν στράτευ-
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σιν καί τήν άναχώρησιν τού πατρύς μου διά τό πολεμικόν μέτωπον. Μετά πά
ροδον χρόνου άντελήφθην δτι τό παράξενον εκείνο συναίσθημα, άνάμεικτον 
χαράς καί υπερηφάνειας, δεν ήτο τίποτε άλλο ή ή άφύπνισις τής φιλοπατρίας 
ήτις ώς ένστικτον, άς μοί έπιτραπή, νά χρησιμοποιήσω τον δρον τούτον, δια
κρίνει τούς "Ελληνας, αλλά καί από ούδενός τήν μνήμην θά σβεσθή ό ενθου
σιασμός όλων μας ώς καί ή πίστις προς τήν 'Ύπέρμαχον Στρατηγόν, δτι ή 
θρασεία πρόκλησις τών φασιστών θά εύρη τήν δικαίαν τιμωρίαν.

Ή υπό τήν αΰτοπρόσωπον παρακολούθησιν τού αρχηγού τών φασιστών 
γενομένη μεγάλη καί άρτιώτατα παρασκευασθεΐσα έπίθεσις κατά της Ελλά
δος, προεβλέπετο υπό όλου τού κόσμου οτι θά είχε τό αυτό αποτέλεσμα, δπερ καί 
ή κεραυνοβόλος έπίθεσις τών έθνικοσοσιαλιστών κατά τής Πολωνίας, ήτις δέν 
ήδυνήθη νά παρατείνη τήν άντίστασίν της πέραν τών δώδεκα ημερών, καίτοι 
ό πληθυσμός τής Πολωνίας ύπερέβαινε τά τριάκοντα εκατομμύρια ή όπως είς 
τήν Γαλλίαν, ήτις προσεπικουρουμένη ύπό τών Βέλγων καί τριακοσίων πεντή- 
κοντα χιλιάδων Βρεταννών, δέν είχε διάφορον τύχην, διότι εντός ενός μηνός 
κατελαμβάνετο ύπό τών Ναζί.

Ό πόλεμος τότε είχε καταστή κεραυνοβόλος, ολοκληρωτικός καί εξοντω
τικός. Οί πάντες έμάχοντο καί μάλιστα τόσον είς τήν ξηράν καί είς τήν θά
λασσαν, δσον καί είς τούς αιθέρας. Καί μετ’ ολίγον δλόκληρος ή Ευρώπη είχε 
καταληφθή ύπό τών Έθνικοσοσιαλιστών. Ούτοι πιστεύσαντες δτι ύπερέχουν 
τών άλλων ανθρώπων, άνεζήτουν οικονομικόν καί πολιτικόν σύστημα, διά τού 
όποιου θά καθίσταντο διά τής βίας οί λοιποί άνθρωποι παραγωγικοί μηχαναί 
κατευθυνόμεναι ύπό τών Έθνικοσοσιαλιστών μέ άπώτερον σκοπόν τήν ύποδού- 
λωσιν είς αυτούς ολοκλήρου τής άνθρωπότητος. Μέ τούς Ναζί έτάχθησαν καί 
οί ’Ιάπωνες, ενώ οί Φασίσται μέ έπαρσιν ώνειρεύοντο νέαν Ρωμαϊκήν κοσμο- 
κρατορίαν.

Ή σύμπραξις αύτη άπετέλεσε τον άξονα Γερμανίας - ’Ιταλίας - ’Ιαπωνίας, 
πέριξ τού οποίου θά έκινεΐτο ό λοιπός κόσμος καί ήρχισεν έντέχνως διά τών 
είς διαφόρους χώρας συνεργατών προδοτών, οΐτινες καί άπετέλεσαν τήν πέμ- 
πτην φάλαγγα, νά ύποστηρίζηται τό μάταιον τής άντιστάσεως κατά τού άξο- 
νος διά τών σκέψεων «διά ποϊον» καί «διατί» καί ταυτοχρόνως νά ύπογράφων- 
ται σύμφωνα φιλίας καί μή έπιθέσεως μετά τών Ναζί καί νά καλλιεργήται ή 
ήττοπάθεια διά τών θεωριών τής άντικαταστάσεως τής είς Χριστόν Πίστεως 
διά τού αθεϊσμού καί τών ’Εθνικών διά τών δήθεν διεθνών συμφερόντων. Χάος 
ηθικόν καί πνευματικόν έπεκράτει τότε εν τώ κόσμω, καθ’ δσον μέγας αριθμός 
ανθρώπων εν τή δίνη τών άπροσδοκήτων αύτών κοσμοϊστορικών γεγονότων 
άπώλεσε τήν πρός τον Θεόν πίστιν καί ελπίδα. "Οτε καί ή μεγάλη σύμμαχος 
’Αμερική δέν είχε λάβει ακόμη ενεργόν μέρος είς τον αγώνα τών συμμάχων 
κατά τού άξονος, τό Ελληνικόν ’Έθνος μόνον καί άβοήθητον άνέλαβε τόν αγώ
να κατά τών δύο μεγάλων αυτοκρατοριών διά νά σώση τήν τιμήν καί τήν έλευ-
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θερίαν αύτού καί νά συμπολεμήση έν συνεχείς μετά των συμμάχων του καί έπί 
άλλων πολεμικών μετώπων.

Τότε κατάπληκτοι οΐ εχθροί καί οί φίλοι παρακολουθούν την αγωνιστικήν 
άντίστασιν τών Ελλήνων, ως καί τάς περίλαμπρους νίκας τής Πίνδου, τού 
Καλπακίου, τού Τεπελενίου, τής Κορυτσάς, τής Κλεισούρας, τού Ίβάν κ. ά., 
δπου ό ένδοξος Ελληνικός Στρατός πολεμφ, με τήν συμπαράστασιν τού Θείου, 
με άπαράμιλλον ανδρείαν καί μέ πολεμικόν μένος καί νικά, διότι ό άγων διά 
τήν Μεγάλην ’Ιδέαν, διά τήν άπελευθέρωσιν τών αδελφών μας τής Βορείου 
Ηπείρου, είναι αγών υπέρ βωμών καί εστιών, άγων υπέρ τών δλων, καί δστις 
άν δέν θά άπέδιδε τήν Νίκην, θά διέσωζε τήν Δόξαν.

Διά τούτο τότε έλέχθη δτι οί ήρωες πολεμούν ως "Ελληνες καί δχι οί "Ελ
ληνες πολεμούν ως ήρωες.

Ή προς τον Θεόν πίστις καί ευσέβεια τών Ελλήνων ήτο τοιαύτη, ώστε 
άξιωματικοί καί στρατιώται έν Θείω όράματι είδον κατ’ έπανάληψιν εις τό 
μέτωπον τήν Θεομήτορα, τής όποιας τήν εορτήν τής 15ης Αύγουστου είχε τό
σον μιάνει ό ύπουλος εχθρός διά τού τορπιλλισμού τής Έλλης, νά παρίσταται 
βοηθός καί έμψυχωτής τών μαχομένων καί οδηγός αυτών εις τήν νίκην. ’Εκ 
τού γεγονότος τούτου μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος ίδρΰθησαν ναοί 
τιμώμενοι έπ’ όνόματι Παναγίας τής Όδηγητρίας.

Τό άγωνιστικόν πνεύμα τών Ελλήνων είχε τεραστίαν άπήχησιν εις δλον 
τον κόσμον, ύποδούλους καί ελευθέρους, διότι άνεγέννησε τήν πίστιν εις τήν 
ήθικήν, τό δίκαιον καί τήν ελευθερίαν ώς καί τήν άγωνιστικήν δύναμιν διά τά 
δικαιώματα άνθρώπων καί ’Εθνών.

Οί Έθνικοσοσιαλισταί, κατανοήσαντες μετά πάροδον πενταμήνου τό άδύ- 
νατον τής ύπερισχύσεως τών φασιστών εις τον άγώνα κατά τής μικράς άλλ’ 
ενδόξου Ελλάδος, άναγκάζονται τήν 6ην ’Απριλίου 1941 νά επιτεθούν καί αύ- 
τοί δι’ επιλέκτων στρατευμάτων κατά τής ολιγανθρώπου Ελλάδος είς τό Μα
κεδονικόν μέτωπον.

’Εάν άναλογισθή τις δτι ή Ελλάς άριθμοΰσα τότε βίον ελεύθερον μόλις 
110 ετών καί μέ άτελή καί ελλιπή πολεμικά μέσα άπετόλμα νά άγωνισθή κατά 
δύο μεγάλων αύτοκρατοριών, θά έπίστευεν δτι έπρόκειτο περί πράξεως παρα
λόγου καί εκ τών προτέρων καταδικασμένης είς άποτυχίαν.

Τό άγωνιστικόν πνεύμα τών Ελλήνων τού 1940 κραταιούται έ'τι περισσό
τερον μέ τήν έπίθεσιν καί τών χιτλερικών στρατευμάτων, οπότε οί "Ελληνες 
άγωνίζονται ώς ημίθεοι ύπερασπίζοντες τήν ελευθερίαν καί τήν τιμήν τής μι
κρός μέν άλλά τρισενδόξου πατρίδος μας.

Τό Βασιλικόν διάγγελμα τής 6ης ’Απριλίου 1941 έπεκαλείτο καί αύτό 
τήν βοήθειαν τού Θεού καί τήν εύλογίαν τής Παναγίας υπέρ τού άγώνος. Ή 
Ελλάς διά τού επικού άγώνος αύτής καί τής πίστεώς της προς τον Θεόν καί 
τήν προστάτιδα 'Τπέρμαχον Στρατηγόν, άποδεικνύει είς δλον τον κόσμον δτι
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αψηφούσα πάσαν καταστροφήν, ώς και αυτόν τον θάνατον, δεν υποκύπτει εις 
την υλικήν βίαν δσον ισχυρά καί άν είναι αυτή, άλλα διά τής αυτοθυσίας πι
στεύει εις τήν έπιτέλεσιν θαύματος καί προσφέρει έαυτήν θυσίαν διά τήν Με- 
γάλην ’Ιδέαν.

Δεν είναι δυνατόν διά λέξεων καί φράσεων νά έξιστορηθοϋν τά κατορθώ
ματα εις τά οχυρά τής Μακεδονίας καί εις τήν μάχην τής Κρήτης τών ολί
γων, οίτινες με άδάμαστον πίστιν έμάχοντο κατά τών πολλών, οί όποιοι διέθε- 
τον μεγάλην υλικήν δύναμιν καί βίαν. Καί τό θαύμα έπετελέσθη, «πάντα δυνα
τά τφ πιστεύοντι», διότι διά τών αγώνων τού Ελληνικού ’Έθνους άνετράπη- 
σαν τά επιθετικά σχέδια τού άξονος καί έπραγματοποιήθη ή πρώτη νίκη κατά 
τού άξονος, ή νίκη τού πνεύματος καί τής υλικής βίας, ήτις έπετεύχθη διά τής 
πίστεως καί τής φιλοπατρίας τών Ελλήνων, καί ούτως ένθαρρυνθέντες οί σύμ
μαχοι εκ τού θαύματος τών Ελλήνων καί έπωφεληθέντες τού εκ τούτου κερδη- 
θέντος χρόνου, άνέλαβον μετά πίστεως τον αγώνα καί ούτως ώδηγήθημεν, συν 
Θεώ, εις τήν τελικήν νίκην.

Ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος απέδειξε διά μίαν είσέτι φοράν τήν ευ
γένειαν καί ύψηλοφροσύνην τών Ελλήνων, διότι σδτοι ύποστάντες τά πάνδεινα 
εκ τής άπανθρώπου συμπεριφοράς τών Ναζί καί τών Φασιστών, στερηθέντες 
καί αυτού τού έπιουσίου άρτου καί σφαγιασθέντες, δεν έμνησικάκησαν, αλλά 
άντέταξαν εις δλα αύτά τήν Χριστιανικήν αγάπην. Διότι μετά τήν αποστασίαν 
τών Φασιστών εκ τού άξονος καί τήν δίωξιν αυτών υπό τών Έθνικοσοσιαλι- 
στών, μόνον οί Έλληνες έπροστάτευσαν καί έβοήθησαν τούς πρώην εχθρούς 
των ’Ιταλούς δσον ούδείς άλλος λαός καί μετά προθυμίας έπολέμησαν οί 'Έλ
ληνες τούς Γερμανούς εις τό Ρίμινι διά τήν άπελευθέρωσιν τής ’Ιταλίας.

Εις τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον οί 'Έλληνες εκτός τής εις αίμα 
προσφοράς, προσέδωσαν τό αγωνιστικόν πνεύμα καί τήν ιδεολογίαν διά νά νι- 
κήση ή ήθική καί ή δικαιοσύνη, ενώ οί σύμμαχοι προσέφερον τήν δύναμιν καί 
τά υλικά μέσα διά τήν νίκην ταύτην.

Θεία βουλήσει από τών άρχαιοτάτων ήδη χρόνων καί μέχρι σήμερον καί 
κατ’ έπανάληψιν τό Ελληνικόν ’Έθνος εις δυσχερείς παγκοσμίους περιπτώσεις 
βαθμηδόν διά σκληρών αγώνων κατακτά τό πολυτιμότερον τών ανθρωπίνων 
αγαθών, τήν ελευθερίαν καί αποκτά άνωτέραν άντίληψιν περί τής ζωής τών 
ανθρώπων καί παρέχει ύπέροχον παράδειγμα καί εις τούς άλλους λαούς τής
γής·

Ό σημερινός εορτασμός τών μεγάλων ιστορικών γεγονότων, τών αγώνων 
τού Ελληνικού Έθνους κατά τό 1912-13 καί τό 1940, δεν έχει ώς σκοπόν 
μόνον τήν άπότισιν φόρου τιμής προς τά εκλεκτά εκείνα τέκνα τής Ελλάδος, 
τά όποια διεκρίνοντο διά τήν εύσέβειαν, τήν πίστιν καί τήν ελπίδα προς τον 
Θεόν, τήν αγάπην καί άφοσίωσιν προς τήν πατρίδα καί τήν οικογένειαν καί 
τήν πρόθυμον υπέρ τού ’Έθνους θυσίαν ή νά αίσθανθώμεν υπερηφάνειαν διότι
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εΐμεθα απόγονοι καί συνεχισταί της μεγάλης 'Ιστορίας τών Ελλήνων, άλλα καί 
νά δονήση εις τον εσωτερικόν μας κόσμον τά συναισθήματα τής πίστεως καί τής 
φιλοπατρίας καί οΰτω νά άναλογισθώμεν δτι τήν στιγμήν ταύτην δίδομεν ίεράν 
ΰπόσχεσιν, καί μάλιστα σείς αγαπητοί Σπουδασταί, ή ευελπις τοϋ μέλλοντος 
γενεά, δτι, δταν θά δοθή καί εις ημάς ή δυνατότης, θά φανώμεν αντάξιοι τών 
Εθνικών Συμβόλων μας, τής Πίστεως καί τής Πατρίδος μας, τής Ελλάδος 
μας.








