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1940, Το Έπος της Παναγίας:  

Θαύματα και εμφανίσεις της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου στο μέτωπο 

 
Μάθαμε όλοι οι Έλληνες να μιλάμε για το έπος του 1940 στα Βουνά της 

Πίνδου. Είναι όμως έπος των Ελλήνων η έπος τής Παναγίας; Από τις διηγή-

σεις των στρατιωτών που θα ακολουθήσουν θα δούμε ότι ήταν έπος της Πα-

ναγίας και σ’ Αυτήν έπρεπε οι Έλληνες να αποδίδουμε τιμή όπως μας λέει 

ένα τροπάριο των αίνων της Αγίας Σκέπης: 
 

Την Αειπάρθενον Κόρην και Θεοτόκον Αγνήν, την των πολεμουμένων, 

συμμαχίαν και σκέπην, ημών δε εξαιρέτως καταφυγήν, και ετοίμην βοήθειαν, 

ανευφημήσωμεν σύμπασα η Ελλάς, μεγαλύνοντες την Σκέπην αυτής. 

Έπρεπε όλοι οι Έλληνες να γεμίζουμε τις Εκκλησιές μας και να τιμήσουμε 

την Υπεραγία Θεοτόκο όπως μας λέει το τροπάριο «σύμπασα η Ελλάς». 
 

 Ο Τάσος Ρηγόπουλος, πολεμιστής του 1940 γράφει από το μέτωπο: 

«Σου γράφω από μία αετοφωλιά, τετρακόσια μέτρα ψηλότερη από την 

κορυφή της Πάρνηθας. Η φύση τριγύρω είναι πάλλευκη. Σκοπός μου […]είναι 

να σου μεταδώσω αυτό που έζησα, αυτό που είδα με τα μάτια μου και που φο-

βάμαι μήπως, ακούγοντάς το από άλλους, δεν το πιστέψεις. Λίγες στιγμές πριν 
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ορμήσουμε για τα οχυρά της Μόροβας, είδαμε σε απόσταση περίπου δεκατριών 

μέτρων μια ψηλή μαυροφόρα να στέκει ακίνητη. Ο σκοπός φώναξε: «τις ει;». 

Μιλιά δεν ακούστηκε. Φώναξε ξανά θυμωμένος. Τότε, σαν να μας πέρασε ό-

λους ηλεκτρικό ρεύμα, ψιθυρίσαμε: «η Παναγία!». Εκείνη όρμησε εμπρός σα να 

είχε φτερά αετού. Εμείς από πίσω της. Συνεχώς αισθανόμασταν να μας 

μεταγγίζει αντρειοσύνη. 

Ολόκληρη εβδομάδα παλέψαμε σκληρά για να καταλάβουμε τα οχυρά 

Ιβάν-Μόροβας. […] Εκείνη ορμούσε πάντα μπροστά. Και όταν πια νικητές ρο-

βολούσαμε προς την ανυπεράσπιστη Κορυτσά, τότε η Υπερμάχος έγινε ατμός, 

νέφος απαλό και απλά χάθηκε» . 
 

 

Ένα θαύμα έζησαν και οι στρατιώτες του 51ου τάγματος στην κορυφο-

γραμμή Ροντένη: 

Από τις 22 Ιανουαρίου και κάθε βράδυ στις εννέα και είκοσι ακριβώς, το 

βαρύ πυροβολικό των αντιπάλων άρχιζε βολή εναντίον του τάγματος. Ο ε-

κνευρισμός και οι απώλειες ήταν πολλές. Οι τολμηροί ανιχνευτές δεν μπορού-

σαν να εντοπίσουν τα εχθρικά πυροβόλα, προφανώς γιατί κάθε βράδυ οι αντί-

παλοι τα μετακινούσαν. Η κατάσταση ήταν πιεστική. Ένα βράδυ του Φεβρουα-

ρίου ακουστήκανε πάλι τα εχθρικά κανόνια. 

«Παναγιά μου, βοήθησέ μας, σώσε μας», φώναξε εντελώς αυθόρμητα ο ταγμα-

τάρχης Πετράκης. Αμέσως στο βάθος πρόβαλε ένα φωτεινό σύννεφο και σιγά-

σιγά δημιουργήθηκε κάτι σαν φωτοστέφανο και εμφανίστηκε η μορφή της Πα-

ναγίας, η οποία άρχισε να γέρνει προς τη γη και στάθηκε σε ένα φαράγγι. Όλοι 

στο τάγμα μόλις είδαν το θαύμα, ρίγησαν. 

«Θαύμα!», φώναξαν και έκαναν το σταυρό τους. Αμέσως στάλθηκε μήνυ-

μα στην ελληνική πυροβολαρχία, τα ελληνικά κανόνια βρόντηξαν και λίγο με-

τά τα αντίπαλα σίγησαν. Οι οβίδες των Ελλήνων είχαν πετύχει τον απόλυτο 

στόχο . 

«Η πίστη κατά την διάρκεια του πολέμου, το σίγουρο είναι ότι βοηθάει τον 

δοκιμαζόμενο στρατιώτη. Και η εικόνα της προστάτιδας του φέρνει ελπίδα και 

αισιοδοξία. … οι Αρτινοί στο μέτωπο μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς δεν 

φοβόνταν ούτε όλμους, ούτε τις εχθρικές σφαίρες…» . 
 

Ο Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος προς το 1/40 Τάγμα Ευζώνων: 

«Περί εμφανίσεως της Παναγίας και των δοθεισών μοι υπ’ Αυτής εντολών». 

«Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν, ότι χθες Κυριακήν, 2 Μαρτίου έ.έ. 

και περί ώραν 8ην μ.μ. μετέβην εις τι παρακείμενον του καταυλισμού 2ου Λό-

χου Τάγματος Υμών μικρόν ύψωμα απέχον περί τα 300μέτρα, χάριν περιπά 

του, αισθανθείς την ανάγκην κινήσεως. Μία μυστηριώδης δύναμις ωσάν να με 

ώθη προς τα εκεί. Ο αήρ έχει ήδη παύσει να φυσά και ο ουρανός ήτο αστερόης. 



Κατά την επιστροφήν μου εις την σκηνήν, δεν έχω αριθμήση 10 βήματα, 

ότε αιφνιδίως ενεφανίσθη εμπρός μου και μου ανέκοψε τον δρόμον μία γυνή 

μαυροφόρα έχουσα σεμνήν, την εμφάνισίν της. Το πρόσωπόν της διεκρίνετο 

χαρακτηριστικώς εις το βραδυνό ημίφως. Εις το θέαμα τούτο καταληφθείς εξ 

απροόπτου, κατ’ αρχάς εξεπλάγην, κατόπιν όμως αυτοστιγμεί συνήλθον εκ 

του τρόμου, επειδή εγνώριζον, ότι πολλάκις η Παναγία ενεφανίσθη είτε ως ό-

ραμα, είτε καθ’ ύπνον κατά τας πολεμικάς επιχειρήσεις του Στράτου μας. 

Εγώ όλως μηχανικώς έλαβον θέσιν ημιγονυπετή, ίνα ασπασθώ την δεξιάν Της. 

Εκ της συγκινήσεως οι οφθαλμοί μου εδάκρυζον, οι πόδες και τα χείλη μου έ-

τρεμον επί πολλήν ώραν. Ήκουσα να ομιλή: «Είμαι η Παναγία. Μη φοβείσαι 

παιδί μου, είπε! Εγώ ενεφανίσθην να σου είπω τρεις λόγους, τους οποίους να 

μη λησμονήσης: 

1) Ο παρών πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και αναιτίως υπό της Ιτα-

λίας εναντίον της Ελλάδος. Θελήματί μου η Ελλάς θα εξέλθη τούτου νικηφό-

ρως. 

2) Ο πόλεμος ούτος εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος, ίνα γνωρίση ο κό-

σμος, ότι αφορμή τούτου είναι η απομάκρυνσίς του εκ της Χριστιανικής θρη-

σκείας, καθ’ ην ύβριζεν, εβλασφήμει τα θεία της και έρρεπε προς τον εκφυλι-

σμόν και την ακολασίαν και ούτως συμμορφωθή, ίνα μάθη ότι υπάρχει και προ-

ΐσταται ο Θεός. Τρανώτατα δε τεκμήρια της υπάρξεως ταύτης είναι τα συχνά 

θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού. 

3) Έπρεπε να μάθη ο κόσμος, ότι ο δίκαιος πάντοτε υπερισχύει της βίας. 

Ανάφερε, λοιπόν, ταύτα και εγγράφως εις τον Διοικητήν σου, ίνα μη πτοηθή 

προ ουδενός κωλύματος, καθότι υπό την προστασίαν Μου ο Ελληνικός Στρατός 

θα νικήση!». 

Μεθ’ ο εν τη εξαφανίσει Της οι οφθαλμοί μου εθαμβώθησαν. Εν τέλει συ-

νήλθον εν μέρει και κατηυθύνθην αμέσως εις την σκηνήν υμών, όπου έξωθι 

ταύτης ανέφερον υμίν το συμβάν προφορικώς. Μετά από την εμφάνισι αυτή, 

όλοι μας οι στρατιώτες εδώσαμε τον φτωχό όβολό μας και με προθυμία κτί-

σθηκε στο μέρος αυτό ο ναός της Παναγίας. 
 

Ένας στρατιωτικός ιερέας λέει τα εξής: 

Λίγο αργότερα, συγκεντρώνεται όλος ο λόχος. Τους μιλάει μ’ αγάπη και 

ενδυναμώνει το πατριωτικό τους αίσθημα. 

«Σε σας έλαχε η μεγάλη τιμή, να υπερασπίζετε σήμερα τα ιερά και τα ό-

σια της Πατρίδας μας…». 

Τους προετοιμάζει ακόμα για την αυριανή Θ. Λειτουργία και Θ. Κοινωνία. 

Τα παλικάρια αποθέτουν στα πόδια του Εσταυρωμένου ότι βάραινε τη νεανική 

τους ψυχή. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί, ετοιμάζονται για το Ιερό Μυστήριο. 



-Να πάμε στο ξέφωτο, λέει στο Λοχαγό ο π. Αλέξιος. Εκεί θα είμαστε α-

σφαλείς.   

Ο αξιωματικός τρόμαξε. 

-Όχι πάτερ μου, θα γίνουμε στόχος στα αεροπλάνα. Είναι πολύ επικίνδυ-

νο. Να μείνουμε εδώ, ανάμεσα στ’ αντίσκηνα. 

Όμως παράξενο, ο πατήρ Αλέξιος δεν υποχώρησε. Άρχισε η Θ. Λειτουρ-

γία. Πλησίαζε να τελειώσει. Λίγο πριν τα παλικάρια προσέλθουν στο Ποτήριο 

της Ζωής, φάνηκε στον ορίζοντα ένα σμήνος από εχθρικά αεροπλάνα. 

«Θεέ μου», προσευχήθηκε σιωπηλά ο ιερέας, «πρόλαβε το κακό, μην πά-

ρω στο λαιμό μου τόσα παλικάρια». 

Τ’ αεροπλάνα έφτασαν και άρχισαν μανιακά να βομβαρδίζουν τ’ αντίσκη-

να. Στο ξέφωτο απλώθηκε ένα λευκό σύννεφο, που σκέπασε τα πάντα. Τις 

στιγμές αγωνίας διαδέχτηκαν στιγμές χαράς. Ένας λόχος ολόκληρος γονατι-

στός προσευχόταν πάνω στο χιόνι. Τώρα ευχαριστούσε για την ανέλπιστη σω-

τηρία του. Ακόμα ευχαριστούσε θερμά τον Πλάστη και Πατέρα του για τον ά-

γιο αυτό λευίτη που του ‘χε στείλει, σαν θείο δώρο, για να του συμπαρασταθεί 

στις δύσκολες αυτές στιγμές του πολέμου.  

Όταν απομακρύνθηκαν τ’ αεροπλάνα, η Θ. Λειτουργία συνεχίστηκε. Με 

απέραντη ευγνωμοσύνη στον Θεό πλησιάζουν τα ηρωικά παλικάρια και κοινω-

νούν. Σε λίγο θα χυθούν σαν λιοντάρια στον εχθρό και θα θριαμβεύσουν ακόμα 

μια φορά!!! 
 

Γράμμα ενός στρατιώτη στη σύζυγο: 

«Δεν θέλω να μου στείλεις φανέλλες και κάλτσες. Προτιμώ να μου φτιά-

ξεις και να μου στείλεις μια σημαία. Στο μέσον της θα βάλης τον Ντίνο να μου 

ζωγραφίσει μια Παναγιά της Τίνου. Θέλω να την χαρίσω στον Λόχο μου. Θα 

παραξενεύεσαι γιατί δεν με ήξερες για θρήσκο, αλλά από όσα βλέπουν τα μά-

τια μου, πιστεύω κι εγώ ότι μια θεική δύναμις συντροφεύει τον στρατό μας. 

(Από την Εφ. «Εκκλησία». Αρ. 24)» 

 

Δεν είναι μόνο μαρτυρίες των Ελλήνων για την Παναγία αλλά και των 

Ιταλών στρατιωτών και τον ξένων μέσων. Από σημειώματα αξιωματικών 

και φαντάρων: Δεν είναι μόνο οι στρατιώτες μας, που βλέπουν την Παναγία 

να τους οδηγεί στη νίκη. Ιταλοί αιχμάλωτοι ανακρινόμενοι, κατέθεσαν ότι 

βλέπουν, από το μέρος το δικό τους μια μαυροφορεμένη γυναίκα να προχω-

ρεί εμπρός από τις τάξεις του Ελληνικού στρατού και να το οδηγεί εναντίον 

τους. 

Μετά από τέτοιες Μαρτυρίες δεν μπορούμε να ομολογήσουμε ότι το 

έπος του 1940 ήταν έπος της Παναγίας μας αγαπητοί αναγνώστες; 
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