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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, 
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν Πατριαρχείου, 
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων, 
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, 
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,  
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης. 
 
 

«Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου εἰς σὲ ἀνατίθηµι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,  
φύλαξόν µε ὑπὸ τὴν σκέπην Σου» 

 
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 

 

Κάθε λαός ἔχει χαραγµένες στίς σελίδες τῆς ἱστορίας του κάποιες ἡµεροµηνίες πού 
ἀποτελοῦν σταθµούς γιά τή µετέπειτα πορεία του. Ἕνα τέτοιο φωτεινό ὁρόσηµο ἱστορικῆς 
µνήµης γιά τήν Ἑλλάδα µας ἀποτελεῖ καί ἡ σηµερινή ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940. 
Ἡµέρα ἐθνικῆς µνήµης ἀλλά καί εὐγνωµοσύνης πρός τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ γιά τή σκέπη 
καί τήν προστασία της στόν ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι στούς ἀλαζόνες ἐχθρούς, ὅταν 
σύσσωµος ὁ ἑλληνικός λαός τόλµησε νά ὑψώσει τό ἀνάστηµά του καί ἀντιτάχθηκε στίς 
δυνάµεις τοῦ Ἄξονα, προβάλλοντας σθεναρή ἀντίσταση στόν φασιστικό ἐπεκτατισµό, τήν 
ἀπολυταρχική βία, τήν ἀλαζονική ἀπαίτηση τῆς οἰκειοθελοῦς παράδοσης τµηµάτων τοῦ 
ἐθνικοῦ του ἐδάφους. 

  

Ἡ ἀθάνατη ἑλληνική ψυχή, πιστή στίς παραδόσεις τοῦ ἔθνους, ἀρνήθηκε τήν 
ὑποδούλωση καί ἔδωσε τήν ἀπάντηση πού ἔπρεπε. Βροντοφώναξε σθεναρά καί γενναία τό 
περήφανο ΟΧΙ καί ξεκίνησε ἕναν ἡρωικό ἀγῶνα ἀµυνόµενη γιά τά ἱερά καί ὅσια, µέ 
ἀποτέλεσµα νά αἰφνιδιάσει δυσάρεστα τούς εἰσβολεῖς, νά τούς ἀναγκάσει νά ὑποστοῦν 
ταπεινωτικές ἧττες καί νά διδάξει σέ ὁλόκληρη τήν οἰκουµένη πώς τά ὑπερσύγχρονα 
πολεµικά ὅπλα ὠχριοῦν µπροστά στήν ἑλληνική ψυχή. Οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες πολέµησαν 
µέ ἀπαράµιλλο ἡρωισµό στά χιονισµένα βουνά τῆς Πίνδου καί τῆς Ἀλβανίας καί ἔγραψαν 
«Τό ἔπος τοῦ ΄40», κάνοντας ὅλους τούς λαούς νά µιλοῦν γιά θαῦµα, ἐµψυχώνοντας τήν 
ἀποθαρρυµένη ὡς τότε Εὐρώπη. 

  

Ἡ ἐποποιία ὅµως τοῦ 1940 δέν ἦταν ἀποτέλεσµα ἀποκλειστικά ἀνθρώπινης 
προσπάθειας. Συνέβαλλαν βεβαίως ἡ αὐτοθυσία, ὁ ὑγιής καί ἐνθουσιώδης πατριωτισµός 
καί ὁ ἄσβεστος πόθος γιά τήν ἐλευθερία, ὅµως πάνω ἀπ΄ ὅλα ἡ πίστη στό Θεό καί στή 



θαυµατουργική ἐπέµβαση τῆς Παναγίας ἐνδυνάµωσαν τούς Ἕλληνες στόν ἀγῶνα τους γιά 
τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος. 

 

Τό ἡρωικό ΟΧΙ, αὐτή ἡ µονοσύλλαβη λέξη πού ὑπερέβη τή λογική τῶν ἀριθµῶν, γεµίζει 
τήν καρδιά κάθε Ἕλληνα µέ αἰσθήµατα ὑπερηφάνειας, συγκίνησης καί εὐγνωµοσύνης 
πρός ὅλους ὅσους θυσιάστηκαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας µας. Τό θάρρος, ἡ τόλµη, 
ἡ ἀποφασιστικότητα, τό ἀδούλωτο φρόνηµα καί προπάντων ἡ πίστη τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 
’40 ἄς γίνουν τά ἐφόδια µας, γιά νά ἀντιµετωπίσουµε τίς νέες ἱστορικές προκλήσεις. 

 

Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, 
 

Ἡ σηµερινή ἐθνική ἑορτή µαζί µέ τόν καθιερωµένο ἑορτασµό τῆς Ἁγίας Σκέπης, µᾶς 
ὑπενθυµίζουν τό  χρέος καί τό ἱερό καθῆκον πού ἔχουµε ὡς Ἕλληνες, νά µή λησµονήσουµε 
ποτέ τούς ἡρωικούς καί ἔνδοξους ἀγῶνες τῶν προγόνων µας, νά τιµᾶµε τή µνήµη τους καί 
νά ἐµπνεόµαστε ἀπό τό παράδειγµά τους, ἀλλά καί ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά 
ἐναποθέτουµε τίς ἐλπίδες µας στό ἔλεος καί  τή χάρη τῆς Παναγίας, προσευχόµενοι: «Τὴν 
πᾶσαν ἐλπίδα µου εἰς σὲ ἀνατίθηµι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν µε ὑπὸ τὴν σκέπην Σου». 
Καί νά εἴσαστε βέβαιοι ὅτι ὡς ''φωτοφόρος νεφέλη'' θά ἐπισκιάζει πάντα µέ τήν ἀγάπη της 
τό ἔθνος καί τήν Ὁµογένειά µας καί θά στέκεται δίπλα µας, βοηθός καί συµπαραστάτης σέ 
κάθε δίκαιο ἀγῶνα.  
 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης 
 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


