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γνωστά	τοις	πάσι	 τα	 ιστορικά	γεγονότα	κι	 οι	Έλληνες	 όπου	γης	σήμερα	
εορτάζουν	τη	μεγάλη	τούτη	 ιστορική	 εθνική	και	θρησκευτική	 εορτή.	Θα	
πρεπε	 να	 αναφερθούμε	 στα	 πολεμικά	 γεγονότα	 και	 όλο	 το	 ιστορικό	
γίγνεσθαι	 της	 εποχής	 για	 να	 κατανοήσουμε	 και	 πώς	 οι	 πρόγονοί	 μας	
αποφάσισαν	 και	 πάλι	 να	 μείνουν	 όχι	 ουδέτεροι	 στην	 αναμέτρηση	 του	
κακού	 με	 το	 καλό	 και	 του	 ναζισμού	 και	 φασισμού	 με	 το	 ελεύθερο	 και	
αδούλωτο	 πνεύμα	 των	 Ελλήνων	 ανά	 τους	 αιώνες	 αλλά	 να	
πρωτοστατήσουν	 νικηφόρα	 και	 πάλι	 έτι	 και	 έτι	 με	 τη	 σθεναρή	 τους	
αντίσταση	εκεί	πάνω	στα	βόρεια	σύνορά	μας	αντιμέτωποι	με	την	τυφλή	
δύναμη	των	όπλων	και	κάτω	από	άθλιες	καιρικές	συνθήκες	για	να	δώσουν	
το	 μήνυμα	 πως	 οι	 Έλληνες	 πάντα	 φυλάνε	 κάποιες	 Θερμοπύλες	 που	 δεν	
επιτρέπεται	 να	 περάσουν	 και	 να	 διαβούν	 οι	 εκάστοτε	 βάρβαροι	 γιατί	
όμως;	Γιατί	απλούστατα	ο	αγών	υπέρ	βωμών	και	εστιών	υπέρ	πίστεως	και	
πατρίδος	 και	 τρανή	 τούτου	 απόδειξη	 η	 σήμερα	 εορταζομένη	 μεγάλη	
ανάμνηση	 του	 ΟΧΙ	 γιατί	 η	 ιστορία	 γράφεται	 με	 άρνηση	 και	 όχι	 με	
υποχώρηση	και	υποταγή	και	μεγαλύτερη	αξία	έχει	στη	ζωή	του	Ανθρώπου	
η	όποια	επιλογή	του	και	επιλέγει	πάντα	ο	Άνθρωπος	το	δρόμο	της	αρετής	
όσο	ψηλά	και	απόκρημνα	και	αν	κατοικεί.	Ποταμοἰ	αίματος	και	 ιδρώτες	
και	θυσίες	που	ακολούθησαν	και	εδώ	στη	Βιάννο	και	αλλού	απέδιεξαν	ότι	
η	 βία	 δε	 μπορεί	 να	 νικήσει	 το	 δίκαιο	 και	 για	 τούτο	 και	 σήμερα	 θα	
παρουσιάσουμε	 την	 καρδιά	 του	 θέματος	 που	 δεν	 είναι	 άλλη	 από	 τη	
θρησκευτική	πλευρά	και	αυτής	της	εορτής.	
	
			Η	αγία	Σκέπη	το	άγιο	μαφόριο(πανωφόρι)	 της	Θεοτόκου	ήταν	 ένα	από	
τα	ιερά	κειμήλια	που	εορτάζεται	σήμερα	ύστερα	από	όραμα	που	φάνηκε	
στον	 Άγιο	 Ανδρέα	 τον	 κατά	 Χριστό	 σαλό	 πριν	 από	 1000	 χρόνια	 στην	
Παναγία	 των	 Βλαχερνών	 ως	 υπέρμαχος	 στρατηγός	 του	 λαού	 του	 Θεού	
απέναντι	στους	εχθρούς	νοητούς	και	αισθητούς.	όπως	δηλαδή	συνέβη	και	
με	τον	Ακάθιστο	Ύμνο	ακόμα	παλαιότερα	και	την	αποτυχημένη	πολιορκία	
της	 Πόλης	 από	 τους	 συνασπισμένους	 εχθρούς	 της	 που	 οδήγησε	 σε	
πανωλεθρία	τους	ύστερ	από	την	θαυματουργή	επέμβαση	της	Υπερμάχου	
στρατηγού	και	Κυρίας	Θεοτόκου	και	μάλιστα	έπειτα	από	πολιορκία	από	
ξηράς	και	 θαλάσσης	που	κράτησε	 ένα	ολόκληρο	 χρόνο	και	στην	 Ιστορία	
παρομοιάζεται	με	κείνη	του	Μαραθώνα	γιατί	και	τότε	πάλι	άλλο	εμπόδιο	
προς	 τη	 Δύση	 δεν	 υπήρχε	 και	 αν	 διάβαιναν	 θα	 αφάνιζν	 ολόκληρη	 την	
Ευρώπη	 γιατί	 ασπίδα	 της	 μοναδική	 ο	 μεσαιωνικός	 ελληνισμός	 όπως	 και	
στην	αρχαιότητα	άλλωστε.		
	
			Ο	 ναός	 λοιπόν	 των	 Βλαχερνών	 στο	 μεγάλο	 αμυντικό	 προπύργιο	 της	
Πόλης	 στο	 ευρωπαϊκό	 της	 τμήμα	 κι	 ενώ	 οι	 βάρβαροι	 ήδη	 αλώνιζαν	 τις	
υπόλοιπες	ευρωπαϊκές	περιοχές	στη	Βαλκανική	έρχεται	να	ανανεώσει	την	
Πόλη	με	 βουλή	 να	 τεθεί	 υπό	 την	προστασία	της	Θεοτόκου	 όπου	και	 είχε	
αποτεθεί	το	ιερό	κειμήλιο	από	δυο	αξιωματούχους	ως	πολιτική	απόφαση	
ώστε	 να	ανανεωθεί	 η	 ζωή	και	 η	προστασία	της	Πόλεως	από	τη	Θεοτόκο	



όπως	βλέπουμε	και	σε	υπέροχα	ψηφιδωτά	στην	ΑγιαΣοφιά	κι	όπως	όντως	
λειτούργησε	 και	 ως	 δύναμη	 εξ	 ύψους	 που	 ενίσχυσε	 το	 φρόνημα	 των	
κατοίκων	 ανανεώνοντάς	 τους	 και	 επειδή	 τώρα	 περιβάλλεται	 και	 από	
άλλα	τείχη	επουράνια	εξίσου	και	μάλλον	πολύ	 ισχυρότερα	από	τα	υλικά.	
Έτσι	 στηρίχτηκε	 από	 τα	 πανάρχαια	 χρόνια	 με	 τον	 πολιούχο	 άγιο	 ο	
ελλαδικός	χώρος	από	θεία	και	ανθρώπινη	επιλογή	και	κάθε	σπιθαμή	της	
πατρίδας	έχει	ποτιστεί	με	αίμα	μαρτύρων	παλαιών	και	νέων	και	είναι	η	
γη	 των	 ηρώων	 της	 πίστεως	 και	 της	 πατρίδος.	 Και	 για	 τούτο	 και	 το	 ΝΕ	
κράτος	 όρισε	 στις	 17	 Οκτωβρίου	 1952	 τη	 μέρα	 αυτή	 μεταφέροντας	
μάλιστα	 και	 τον	 εορτασμό	 της	 από	 την	 1η	 στην	 28η	 τρέχοντος	 αφού	 τα	
συγκλονιστικά	 γεγονότα	 οδήγησαν	 τον	 ελληνικό	 στρατό	 και	 όλο	 το	 λαό	
στις	 δύσκολες	 εκείνες	 ώρες	 του	 αλβανικού	 μετώπου	 να	 ξανααποκτήσει	
την	 ειδική	 εκείνη	 σχέση	 με	 την	 Παναγία	 κατ᾽αναλογίαν	 προς	 την	 25η	
Μαρτίου	 την	 άλλη	 δηλαδή	 μεγ´ηη	 εθνική	 επέτειο	 των	 Ελλήνων	 που	
συμπίπτει	 με	 τον	 Ευαγγελισμό	 της	 Θεοτόκου	 και	 έτσι	 τιμάται	 έκτοτε	 η	
μνήμη	της	Αγίας	Σκέπης	ως	νέα	εθνική	επέτειος	κι	αφού	οι	 ίδιες	ψυχικές	
και	ψυχολογικές	ανάγκες	δημιουργούν	νέο	ορίζοντα	συμβολισμών	ακόμα	
και	σε	νέο	θρησκευτικό	και	ιστορικό	περιβάλλον	τονίζοντας	την	ιστορική	
συνέχεια	αυτού	 του	 τόπου	που	καθαρός	 θεολογικός	 και	 εκκλησιαστικός	
λόγος	 πάντα	 επενδύεται	 από	 σύμβολα	 που	 ασφαλώς	 συμβάλλουν	 στην	
κατανόηση	 των	 γεγονότων	 παρελθόντος,	 παρόντος	 αλλά	 και	 μέλλοντος	
κατά	το	ημείς	γε	εσόμεθα	πολλώ	κάρρονες.	το	ελληνικό	έθνος	γεραίρει	την	
κατατρόπωση	και	τουύτου	του	ισχυρότατου	εχθρού	ως	μεγαλουργία	της	
Υπερμάχου	 Στρατηγού	 η	 οποία	 σκέπασε	 και	 σκεπάζει	 τις	 ελληνικές	
στρατιές	και	τις	περίσωσε	αβλαβείς	από	τις	εχθρικές	προσβολές	και	έχει	
θεσπιστεί	 και	 ως	 θεομητορική	 εορτή	 εξαιρετική	 στην	 Ελλάδα	 και	 όπου	
Ορθοδοξία	 ώστε	 να	 αποτελε´εει	 τη	 θρησκευτική	 βάση	 της	 αγόμενης	
κατ´την	ημέρα	αυτή	 εθνικής	 επετείου	που	 εορτάζουμε	σήμερα	και	 όπως	
λέει	η	εκκλησία	τιμή	ίσον	μίμηση.	Αμήν.				
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