
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας για την Επέτειο του ΟΧΙ της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 
 

Adremo nell’ Egeo  Θα πάµε στο Αιγαίο 
Prendereno pure il Pireo Και θα πάρουµε τον Πειραιά 
E-se tutto va bene  Κι’ αν όλα πάνε καλά 
Prendereno orche Atene! Θα πάρουµε και την Αθήνα επίσης!  

(∆ηµοφιλές τραγούδι του Ιταλικού Στρατού) 
 

 Η Ελλάδα εισήλθε στον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο τον Οκτώβριο του 1940 όταν ο Ιταλικός Στρατός εισέβαλε στο 
έδαφός της δια µέσου της Αλβανικής Χώρας. Η συµβολική επιλογή της ηµεροµηνίας της Ιταλικής εισβολής υπογράµµιζε την 
δεκαοκτάχρονη  επέτειο του Μπενίτο Μουσσολίνι  και του φασιστικού κόµµατος στους θώκους εξουσίας της Ιταλίας. 
Παράλληλα, τα πραγµατικά κίνητρα της Ιταλικής επίθεσης αποκάλυπταν τους στρατηγικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς 
στόχους της γείτονος χώρας. Ο έλεγχος της Ελλάδος ήταν κρίσιµος στην στρατηγική του Μουσσολίνι για την εγκαθίδρυση 
Ιταλικής ηγεµονίας στην Μεσόγειο και την παλιγέννηση Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας Φασιστικού τύπου. Επί πλέον, µε την 
προσδοκούµενη στρατιωτική ήττα και την υποταγή των Ελλήνων, ο Ιταλός δικτάτωρ σκόπευε να αποδείξει, στον κόσµο, όλο 
την ιδεολογική ανωτερότητα  του Ιταλικού Φασισµού και την εθνικιστική υπεροχή του Ιταλικού Λαού. Η Ιταλική εισβολή, 
σχεδιασµένη για πλήρη επικράτηση και υποταγή της Ελλάδος, εντός τριών εβδοµάδων, αναχαιτίζεται επιτυχώς από τον 
Ελληνικό Στρατό, προκαλώντας δυσαρέσκεια και φόβο στον Ιταλό δικτάτορα και µεγάλη έκπληξη σ’ ολόκληρο τον κόσµο. 
Η µάχη στο Καλπάκι είναι η πρώτη νικηφόρα µάχη των Συµµάχων στον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο εναντίον των ∆υνάµεων 
του Άξονα και η επική και νικηφόρα για τα Ελληνικά Όπλα, Μάχη της Πίνδου, άνοιξε τον δρόµο για την Ελληνική 
Αντεπίθεση της 14ης Νοεµβρίου σε όλο το µέτωπο µε την κατάληψη της Κορυτσάς την 21η Νοεµβρίου, της µεγαλύτερης 
Αλβανικής πόλης. Η Κορυτσά είναι η πρώτη πόλη, σκλαβωµένη στον Άξονα, που απελευθερώνεται από τα Συµµαχικά 
Στρατεύµατα, κατά την διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Από την Κορυτσά και µετά, ο Ελληνικός Στρατός 
προελαύνει σαρωτικά, απωθώντας τις Ιταλικές ∆υνάµεις στο Αλβανικό έδαφος έως και την επιτυχή αντιµετώπιση της 
«Εαρινής Επίθεσης» του Ιταλικού Στρατού, την σηµαδιακή µέρα της 25ης Μαρτίου 1941. Ο Μπενίτο Μουσσολίνι ο οποίος 
βρισκόταν στο Αλβανικό έδαφος διευθύνοντας προσωπικώς την «Εαρινή Επιχείρηση», επιστρέφει στην Ιταλία συµβολικά 
ταπεινωµένος και ουσιαστικά ηττηµένος. Η Ελληνική νίκη επί της Ιταλίας είχε τεράστια σηµασία για την έκβαση του 
∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, η οποία – δυστυχώς – δεν αναδείχθηκε όσο της ταίριαζε. Η επιµονή εις το επιχείρηµα ΄των 
Ελλήνων ότι ο Αγώνος του Έλληνος εναντίον του Άξονος καθυστέρησε για έξι βδοµάδες την εισβολή της Ναζιστικής 
Γερµανίας στην Σοβιετική Ένωση, ενώ εκφράζει του λόγου το αληθές, παρασιωπά την ουσιαστική και στρατηγικής σηµασίας 
προσφορά της Νίκης των Ελληνικών ∆υνάµεων. Και τούτο γιατί η αναγωγή του Ελληνο-ιταλικού Πολέµου στην κλίµακα 
των τοπικών επεισοδίων του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου «εξυπηρετεί» τα αφηγήµατα των δύο βασικών Ευρωπαίων 
αντιπάλων του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου: της Μεγάλης Βρετανίας και Γερµανίας. Το Βρετανικό αφήγηµα υποβιβάζει 
την σηµασία της Ελληνικής Νίκης προσπαθώντας να καρπωθεί σχεδόν εν τη ολότητά της την ∆όξα της δικής της 
αντιστάσεως. Το Γερµανικό αφήγηµα υιοθετηµένο από πολλούς Γερµανούς στρατηγούς, αναζητά ευπρεπείς δικαιολογίες για 
να δικαιολογήσει την ήττα της Βέρµαχτ από τον Κόκκινο Στρατό. 

 Αξίζει, νοµίζουµε, να διατυπώσουµε ένα δικό µας, ρεαλιστικότερο αφήγηµα της σηµασίας της Νίκης 1940-
41, για να αναδείξουµε έτσι από υπερηφάνεια και καθήκον αλλά και υπηρετώντας µε συνέπεια και ήθος την επιστήµη 
της Ιστορίας, την αξία και το κόστος της θυσίας αυτών που έπεσαν και αυτών που γύρισαν «ταπεινωµένοι νικητές» 
και «ξεχασµένοι ήρωες». Το δικό µας λοιπόν αληθινό αφήγηµα, τονίζει τις στρατηγικές  και ιδεολογικές συνέπειες 
της Ελληνικής Νίκης, στο Μεσογειακό Θέατρο του Πολέµου. Η Ελληνική Νίκη στη Αλβανία απέτρεψε τον έλεγχο 
της Μεσογείου από την Ιταλία και την πιθανή ήττα των Βρετανών στην Αίγυπτο. Ο έλεγχος της ∆ιώρυγας του Σουέζ 
από τις δυνάµεις του Άξονα του έδινε την κυριαρχία  ολοκλήρου της Μεσογείου, αφού το Φασιστικό καθεστώς του 
στρατηγού Φράνκο στην Ισπανία, αποποιούµενο την ουδετερότητά του, θα προσχωρούσε στον Άξονα. Η τύχη του 
πολέµου θα ήταν εντελώς διαφορετική αφού το Γιβραλτάρ θα ετίθετο υπό τον έλεγχό του. 
 Αλλά πιο σηµαντικές είναι οι ιδεολογικές συνέπειες της Νίκης, για ένα κόσµο που συντριµµένος από την 
αποτυχία της φιλελεύθερης νεωτερικότητας και του πλέγµατος των αξιών που αυτή πρόβαλε, εξακολουθούσε να 
παραµένει αγωνιωδώς αγκιστρωµένος σ’ αυτές. Η νίκη της Ελλάδος εναντίον της Φασιστικής Ιταλίας «αποµάγευσε» 
τους Ευρωπαϊκούς Λαούς από την γοητεία του Φασιστικού Παραδείγµατος και της νεωτερικότητας της δύναµής του 
κοινωνικού δαρβινισµού. Αποκαθήλωσε την Ιταλική φασιστική ιδιαιτερότητα, καταστρέφοντας την διεθνή γοητεία 
του Μουσσολίνι ακόµα και εντός των τειχών του Φασιστικού Καθεστώτος. Η Ελληνική νίκη µε το να στεφανώσει 
τα όπλα των ιδεών και όχι µόνο εκείνα του πολέµου, σάρωσε τον µύθο του αήττητου των ιεραρχικά οργανωµένων 
κοινωνιών και τις αυταπάτες του ολοκληρωτισµού που κήρυττε µία Νέα Τάξη Πραγµάτων, έναν µεγαλύτερο 
πολιτισµό που εξέφρασε το δίκαιο του δυνατού, την υπεροχή στην µάχη, την υιοθέτηση του πολέµου ως κινητήριο 
παράγοντα της Ιστορίας και της φυλετικής καθαρότητας. Αυτοί λοιπόν που έπεσαν στα βουνά της Αλβανίας, και της 
Ηπείρου, αυτοί που γύρισαν «ταπεινωµένοι» νικητές, ξεχασµένοι ήρωες που χάθηκαν στη λήθη της ζωής, αυτούς 
τιµούµε µε το να θυµηθούµε γιατί πολέµησαν και να αναλογισθούµε αν ο αγώνας τους δικαιώθηκε. Έτσι µπορούµε 
να τους µνηµονεύσουµε και να τους ζωντανεύουµε όχι µόνον ως ήρωες αλλά και ως ενεργά υποκείµενα της Ιστορίας 
και της Πατρίδος. 
 Με αυτές τις σκέψεις και τους προβληµατισµούς καλούµαστε σε µία ακόµα εορταστική επέτειο σε µια ακόµη 
αναπόληση των όσων µας είπαν αυτοί που τα έζησαν και τα έκαναν και σε όσα µας διδάσκει η ιστορία για το µεγάλο 
ΟΧΙ του 1940-41 και τη  εποποιΐα του. Να γιορτάσουµε σε Σχολεία και Εκκλησίες, σε πνευµατικά Ιδρύµατα και 
Συλλόγους καταθέτωντας ∆οξολογίες στους ανώνυµους και επώνυµους ήρωες που έπεσαν και που επολέµησαν για 
της πατρίδος την ελευθερία και την τιµή. Στην Ελληνορθόδοξη Αποδηµία του Ηνωµένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, 
η Νίκη του ’40 θα εορταστεί στις κατά τόπους Κοινότητές µας µε ειδικές εκδηλώσεις και εκκλησιαστικές δοξολογίες. 
Στο Λονδίνο η ιστορική επέτειος θα εορταστεί επισήµως την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Καθεδρικό 
Ναό της του Θεού Σοφίας µε την καθιερωµένη ∆οξολογία της οποίας θα προστεί ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος και µε την πανηγυρική οµιλία του Εξοχωτάτου Πρεσβευτού της 
Ελλάδος στο Λονδίνο κ. ∆ηµητρίου Καραµήτσου-Τζιρά. Eυχόµενος σε σας υγεία και την επιστασία του Αγίου Θεού 
στα έργα σας, διατελώ µετά θερµών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιµής. 
 

Λονδίνο 28 Οκτωβρίου 2017 

     
Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
     και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος 
Σηµείωση: Να αναγνωσθεί από Άµβωνος αντί Κηρύγµατος την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017          
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