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21 Νοεμβρίου 

Εορτασμός Εισοδίων Της Παναγίας μας και των Ενόπλων Δυνάμεων 
 

Γράφει 

Ο Ευάγγελος Μαυρογόνατος 

Απόστρατος Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς 

Αρθρογράφος - Ιστορικός Ερευνητής 

 

 
Η 21η Νοεμβρίου κάθε έτους καθιερώθηκε, ως ημέρα εορ-
τής των Ενόπλων μας Δυνάμεων.  
 
Είναι η ημέρα εορτασμού των Εισοδίων Της Παναγίας μας, 
Της Υπεραγίας Θεοτόκου, 
Της Υπερμάχου Στρατη-
γού, που με την ευλογία 
της, οι Έλληνες έγραψαν 
λαμπρές σελίδες δόξης 
και ηρωισμού σε όλα τα 
παιδία των μαχών. 
 

Οι αγώνες μας ήταν πάντοτε αμυντικοί και με αντιπά-
λους δυνατότερους και πολυπληθέστερους. 
 
Πάντα στο παρελθόν ο Έλληνας συνδύαζε τη μάχη για την ελευθερία, με τη δύναμη και 
τη Χάρη του Θεού. 
 

Στους Βυζαντινούς χρόνους, η Παναγία εθεωρείτο η "Υ-
πέρμαχος Στρατηγός", προστάτιδα και αρωγός του έ-
θνους, σε όλους τους αγώνες του. Ο μαχητής υπερασπι-
στής της "Βασιλεύουσας" και ο πολεμιστής ήρωας του 
Έπους του ‘40, συχνά έβλεπε το όραμα της Θεοτόκου, να 
του δίδει κουράγιο και δύναμη στην αντιμετώπιση των 
πολυπληθέστερων αντιπάλων. 
 
Αλλά ακόμα και στο μέλλον, εάν κληθούν οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις να υπερασπιστούν την Πατρίδα μας, η μεγάλη Χά-

ρη Της, θα είναι οδηγός για την ελευθερία του λαού και την ακεραιότητα των εδαφών 
μας. 
 
Η Παναγία μας, είναι n εικόνα της απεριόριστης θείας 
αγάπης. Έτσι μάθαμε και μ' αυτόν τον τρόπο μεγαλώσα-
με, τόσο εμείς, όσο και οι παλαιότεροι από εμάς.  
 
Παράδοση που ξεκινά εδώ και περίπου δύο χιλιάδες χρό-
νια, λίγο μετά δηλαδή τη γέννηση του Χριστού, όταν ο 
Απόστολος Παύλος ήλθε στην Ελλάδα και δίδαξε στο α-
ντίστοιχο πνεύμα των Ελλήνων, αυτό που από μόνοι τους 
επιθυμούσαν να οριστικοποιήσουν, δηλαδή, τον θάνατο 
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των παλαιών θεών και να εγκολπωθούν την ύπαρξη του ενός μοναδικού και αληθινού 
Θεού.  
 

Το χριστιανικό στοιχείο αναμείχθηκε με το ελληνικό, που 
βρισκόταν τους τελευταίους προ Χριστού αιώνες σε παρακμή 
και έψαχνε για μια νέα ταυτότητα και όπως μας εξηγεί ο 
Γρηγόριος Νύσσης, «τελούσε σε διαρκή κατάσταση εγκυμο-
σύνης, χωρίς να κατορθώνει να τεκνοποιήσει».  
 
Ο καρπός της ζωογόνου αυτής ένωσης έμελλε να μεγαλουρ-
γήσει με τη δημιουργία ενός πολιτισμού που διαρκεί μέχρι 
σήμερα και καλείται «ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΣ».  
 
21 Νοεμβρίου. Ημέρα εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδος μας, ημέρα εορτής 
για τα στελέχη τους, για τα στρατευμένα νιάτα του λαού μας, ημέρα εορτής για το πα-
ρόν και το μέλλον του τόπου μας. 
 
Τιμούμε σήμερα όλους εκείνους, που με το αίμα τους και την 
αγάπη προς την Πατρίδα, εξασφάλισαν την ελευθερία και την 
ύπαρξή της χώρας μας. 
 
Τιμούμε τους αγώνες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες έγρα-
ψαν χρυσές σελίδες δόξης, στη διάρκεια της μακραίωνης ιστο-
ρίας μας. 

Αν ανατρέξουμε στα βάθη της ιστορί-
ας μας, θα δούμε ότι η Πολεμική Αρε-
τή των Ελλήνων, είναι συνυφασμένη 
με την εμφάνιση της ελληνικής φυ-
λής. 
 
Ο Δίας, η Αθηνά, οι ημίθεοι και οι 
ήρωες Περσέας, Ηρακλής, Θησέας, 
η τιτανομαχία, οι μάχες των Αμαζό-
νων, ο Άρης ο θεός του πολέμου, 
ανήκουν στους αρχαίους χρόνους 

της ιστορίας, και αποτελούν αψευδείς μάρτυρες της πολεμι-
κής αρετής των Ελλήνων. 

 
Οι άριστοι των Ελλήνων της εποχής του πρώτου 
χαλκού με αρχηγό τον 
Ιάσωνα, πραγματο-
ποίησαν με την Αργώ, 
μια πολεμική απο-
στολή εξερεύνησης 
της λεκάνης της Με-
σογείου. 
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Το ηθικό στοιχείο το οποίο κυριαρχεί στα πρόσωπα και στα περιστατικά του Τρωικού 
πολέμου, προβάλλουν την ηθική αξία της Ελληνικής φυλής, μέσα από πράξεις ηρωι-
σμού, πολεμικήςδραστηριότητος, γενναιοφροσύνης και αισθήματα οικογενειακής τιμής. 
 
Οι Αθηναίοι πολέμησαν στον Μαραθώνα κατά των 
Περσών για ολόκληρη την Ελλάδα. 

 
Ο Αισχύλος ζήτησε να γραφεί 
στον τάφο του το επίγραμμα: "Η 
πιο μεγάλη πράξη της ζωής μου, 
ήταν η συμμετοχή μου στον αγώ-
να αυτόν". 
 
Οι Πέρσες στις Θερμοπύλες πα-
ρήγγειλαν στους τριακόσιους του Λεωνίδα ότι, θα τους σκεπάσουν με 

τα βέλη τους και εισέπραξαν την απάντηση του: "Καλύτερα θα πολεμήσουμε υπό 
σκιάν". 
 
Έμειναν εκεί μαχόμενοι και έπεσαν μέχρι ενός. 
Πρόμαχοι της ελευθερίας και της τιμής οι έλληνες 
συντρίβουν τις ορδές των Περσών σώζοντας τον 
πολιτισμό και την ελευθερία, των ελεύθερα σκε-
πτόμενων ανθρώπων. 
 
Στη Σαλαμίνα συντρίβονται οριστικά τα όνειρα 
των επιδρομέων να κατακτήσουν την Ελλάδα. 

Και ακολουθεί ο χρυσός αιών του Περικλέους. 
 

Ο Φίλιππος είναι εκείνος 
που ένωσε όλους τους Έλλη-
νες για πρώτη φορά.  
 
Η δημιουργία της μακεδο-
νικής φάλαγγας, με κύριο 
όπλο το μακρύ δόρυ, τη Σά-
ρισα, αποδεικνύει την εφευ-
ρετικότητα, την πολεμική 

τέχνη, το πολέμαρχο και το ακαταμάχητο των Ελ-
λήνων εκείνης της εποχής. 
 



[4] 

 

Ακολουθεί ο Αλέξανδρος ο Μακεδόνας, ο ο-
ποίος οριοθετεί μια νέα παγκόσμια εποχή, 
ουδεμία σχέση βεβαίως έχουσα με την σημε-
ρινή.  
 
Ο Ελληνικός πολιτισμός και η μεγαλοφυΐα του 
επηρεάζουν βαθιά την πορεία της παγκόσμιας 
ιστορίας και ακόμα την πολιτιστική και οικο-
νομική ζωή των επόμενων αιώνων μέχρι και 

σήμερα.  
 
Δικαιολογημένα λοιπόν η ιστορία των ονόμασε ΜΕΓΑ. 
 
Το Ελληνικό πνεύμα υπέταξε τον κατακτητή της Ελλάδας, τους Ρωμαίους και έτσι γεν-
νήθηκε η Ελληνοχριστιανική Βυζαντινή αυτοκρατορία, που άλλαξε τη μορφή του τότε 
κόσμου. 
 
Ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ονομάστηκε από την ιστορία Μέγας, από τη Ρωμαϊκή 
σύγκλητο Θεός και από τη χριστιανική εκκλησία Άγιος και Ισαπόστολος. 
 

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος σκοτώ-
θηκε μαχόμενος στις επάλξεις του κά-
στρου της Βασίλισσας των πόλεων, 
της Κωνσταντινούπολης, ως γενναίος 
στρατιώτης για την ελευθερία, τη δι-
καιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια 
του ελληνισμού. 
 
Ακολουθεί η σκλαβιά των 400 χρό-

νων. Όλα τα σκίαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Σε 
όλα αυτά τα χρόνια έγιναν περισσότερα από 100 μικρά και μεγάλα απελευθερωτικά κι-
νήματα, τα οποία πνίγηκαν στο αίμα. 
 

Ο Ανδρέας Κάλβος ύμνησε τους πολεμιστές του Ιερού Λόχου "Ας μη 
βρέξει ποτέ το σύννεφο και ο άνεμος σκληρός ας μη σκορπί-
σει το χώμα το μακάριο που σας σκεπάζει". 
 
1821. Ημέρα παλιγγενεσίας του ελληνικού 
έθνους. «Το γένος», γράφει ο Θεόδωρος Κο-
λοκοτρώνης «δεν υποτάχθηκε ποτέ, είχε πά-

ντα το στρατό του, τους αρματολούς και κλέφτες, είχε πάντα τα 
κάστρα του, τη Μάνη, το 
Σούλι, την Tριπολιτσά, το 
Μεσολόγγι, τα Καλάβρυτα, τα Νησιά, την Κρή-
τη». 
 
1904. Η προσπάθεια αφελληνισμού της Μακε-
δονίας ξεσήκωσε τους ελεύθερους Έλληνες. Ο 
Παύλος Μελά και εθελοντές από όλη την Ελλάδα 
συγκρότησαν ανταρτικά σώματα με επικεφαλής 
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Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Στρατού και του Ναυτικού και έσωσαν τη Μακε-
δονία μας από τους νεότουρκους και τους κομιτατζήδες.  
 
Ακολουθεί το Έπος των Βαλκανικών Πολέ-
μων, μια περίοδος σπάνιας ομοψυχίας του Έ-
θνους μας. 
 
Στην Ελασσώνα, το Σαραντάπορο, τα Γιαννι-
τσά, τα Πέντε Πηγάδια, το Μπιζάνι, το ηρωικό 
μας Κιλκίς και Λαχανά, γράφτηκαν νέες σελί-
δες δόξης και ηρωισμού και έφεραν τον ελευ-
θερωτή Ελληνικό Στρατό στα Γιάννενα, στη 
Θεσσαλονίκη, και έφτασαν την Ελλάδα από τη Μελούνα στο Νέστο.  

 
Στη θάλασσα, ο Ελληνικός στόλος με επικεφαλής 
τον Παύλο Κουντουριώτη και το θωρηκτό ΑΒΕ-
ΡΩΦ, με την απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο έγειρε 
οριστικά 
την πλά-
στιγγα υ-
πέρ της 
νίκης των 
Ελλήνων. 

 
Επίσης, στις 24 Ιανουαρίου 1913 έγινε η πρώτη 
στον κόσμο αεροναυτική συνεργασία. Το υ-
δροπλάνο "ΝΑΥΤΙΛΟΣ" ανεγνώρισε και κατέ-
γραψε τις θέσεις του Τουρκικού στόλου στα Δαρδανέλια. Έριξε και τέσσερις βόμβες ε-
ναντίον του.  
 

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Η λαμπρή συμβολή 
της Ελλάδας στη συμμαχική νίκη στη Μακεδονία, 
της έδωσαν το δικαίωμα αργότερα να πετύχει την 
απελευθέρωση της ελληνικότατης Θράκης. 
 
 
 
 

 
Μικρασιατική Εκστρατεία. Ο Ελληνικός Στρατός 
αποβιβάστηκε στη γη της Ιωνίας με σκοπό να προστα-
τευθεί ο Ελληνικός και ο υπόλοιπος χριστιανικός πλη-
θυσμός.  
 
Ο ελληνισμός της ΜικράςΑσίας πραγματοποίησε μια 
ιστορική διαδρομή τριάντα αιώνων δημιουργίας λα-
μπρού πολιτισμού. Αψευδείς μάρτυρες του Ελληνι-
σμού και του πολιτισμού του είναι τα άπειρα μνημεία 
σε όλη την έκταση της Μικράς Ασίας.  
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Οι νίκες του ελληνικού στρατού ήταν αξιοθαύμαστες, όμως οι ξένοι παράγοντες και οι 
εσωτερικές διχόνοιες μας στέρησαν τους 
καρπούς της νίκης και ακολούθησε η Μικρα-
σιατική καταστροφή, με τη μεγαλύτερη γενο-
κτονία που υπέστη ποτέ το ελληνικό έθνος 
μέσα στην μακραίωνη ιστορία του από έναν 
βάρβαρο κατακτητή.  
 
Πάνω από ένα εκατομμύριο έλληνες της Μι-
κράς Ασίας και του Πόντου, εξοντώθηκαν και 
έμειναν εκεί στην Πατρίδα, οι περισσότεροι 
άταφοι.  

 
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ενώ όλα τα κρά-
τη παραδινόταν το ένα μετά το άλλο στη Να-
ζιστική Γερμανία και τη φασιστική Ιταλία, η 
μικρή Ελλάδα των Σαλαμινομάχων και Μακε-
δονομάχων βροντοφώνησε για άλλη μια φορά 
το γνωστό "ΜολώνΛαβέ". "ΟΧΙ". Γράφτηκαν 
και πάλι νέες σελίδες δόξης και ηρωισμού στα 
χιονισμένα βουνά της Πίνδου, του Πόγραδετς 
και τα οχυρά. 
 
Εθνική Αντίσταση 1941-45.  

Οι θυσίες του ελληνικού λαού άρχισαν από 
τις πρώτες ώρες της σκλαβιάς. Οι έλληνες 
πολεμιστές του ΄40 και οι Ελληνίδες οργά-
νωσαν αντιστασιακές ομάδες σε πόλεις, σε 
χωριά και βουνά. Ανατινάζουν γέφυρες, εξο-
ντώνουν εχθρικά τμήματα καταστρέφουν 
αποθήκες πυρομαχικών. Ένα από τα κατορ-
θώματα τους είναι και η ανατίναξη της γέ-
φυρας του ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ. Τα ερείπιά 
της βάφτηκαν με αίμα Ελλήνων ομήρων που 
εξετέλεσαν οι Ναζί. 

 
Και η ελευθερία ήρθε.  
Η ελληνική σημαία κυμάτισε και πάλι στην 
Ακρόπολη. 
 
Σήμερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας 
μας, ισχυρότερες από ποτέ άλλοτε, είναι ο 
κύριος εγγυητής της ασφαλείας, της εδαφι-
κής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της 
Πατρίδας μας. 
 
Ο ελληνικός λαός, γνωρίζοντας τη σημασία 
των Ενόπλων Δυνάμεων για την ασφάλεια 
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της χώρας, προσέφερε και προσφέρει αγόγγυστα, ακόμη και σήμερα από το υστέρημά 
του, προκειμένου αυτές με τη διαρκή ανανέωση του εξοπλισμού τους, να είναι πάντα σε 
θέση να αποτρέψουν κάθε επιβολή. 
 
Όμως η οικονομική κρίση επηρέασε, όπως την κοινωνία, και τις Ένοπλες Δυνάμεις.  
 
Από πλευράς της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και κατ’ επέκταση των στελεχών, γί-
νεται μια διαρκής και καθημερινή προσπάθεια, ώστε αυτές να είναι έτοιμες όταν χρεια-
στεί. 
 
Όμως δεν αρκεί μόνο το φιλότιμο, για να συντηρηθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός. 
 
Σήμερα που αμφισβητούνται ελληνικά εδάφη, θάλασσες και αέρας, σήμερα που η μαρ-
τυρική Κύπρος κατά ένα μεγάλο μέρος κατέχεται, σήμερα που οι ασύμμετρες απειλές 
αυξάνονται στην Ευρώπη και όχι μόνο, για ένα λόγο παραπάνω πρέπει να είμαστε έτοι-
μοι. 
 

Και θα είμαστε έτοιμοι, όταν έχουμε συντηρημένα υλικά 
και μέσα, πληρότητα υλικών και εκπαιδευμένο προσωπι-
κό. 
 
Πέραν από το κύριο έργο τους οι Ένοπλες Δυνάμεις, που 
είναι η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Πα-
τρίδας, επιτελούν και άλλες επί μέρους αποστολές και 
δραστηριότητες. 
 
Η κοινωνική τους προσφορά σε θεομηνίες (πυρκαγιές - 
σεισμούς - πλημμύρες - χιονοπτώσεις ) είναι μεγάλη, α-

ναδεικνύοντας τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα αυτό. 
 
Η προσφορά αίματος και ιατρικής βοήθειας σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επι-
κράτειας, ακόμη και στο πλέον απομακρυσμένο χωριό. 
 
Ένας άλλος τομέας, στον οποίο οι Ένοπλες Δυνάμεις μας προσφέρουν, είναι ο ανθρω-
πιστικός. Αυτός των ειρηνευτικών αποστολών στο εξωτερικό.  
 
Οπουδήποτε χρειάζεται εδραίωση της ειρήνης, της ασφάλειας, της τάξης και της δημο-
κρατίας, η Ελλάδα συμμετέχει με τις Ένοπλες Δυνάμεις της και με αυτό τον τρόπο έχει 
καταξιωθεί έτσι στην παγκόσμια συνείδηση, ως δυναμικό Έθνος. 
 
 
Κατακλείδα 
 
Σήμερα ο άνθρωπος σε πολλά έχει ξεφύγει από το πλαίσιο της ελληνοχριστιανικής ζωής.  
 
Μέσα στις δύσκολες ώρες που περνάμε καθημερινώς, το άτομο αναπτύσσεται λανθα-
σμένα και γίνεται ένα ξεπερασμένο γρανάζι του απρόσωπου συστήματος που κανείς δεν 
ελέγχει.  
 
Η κυριαρχία του ανώνυμου, ταυτισμένη με το κακό, είναι σε κάθε βήμα μπροστά μας.  
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Ένας ολοκληρωμένος αντιανθρωπισμός, που αποσυνθέτει και αντικειμενοποιεί τον άν-
θρωπο, βρίσκεται δυστυχώς σε πλήρη εξέλιξη.  
 
Οι υπάρχοντες υγιείς τύποι, που υπηρετούν το καλό των πολλών, θεωρούνται πολλές 
φορές ξεπερασμένοι και συνθλίβονται από τους παθολογικούς, που υπηρετούν τα συμ-
φέροντα των ολίγων.  
 

Μέσα σε αυτή την περιρρέουσα κατά-
σταση, οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκουν 24 
ώρες το 24ωρο ακοίμητοι φρουροί των 
συνόρων (σε ξηρά, αέρα και θάλασσα) 
προκειμένου να υπάρχει ευημερία, α-
σφάλεια, ειρήνη και καταδεικνύουν τον 
υψηλό ρόλο τους. 
 
Κλείνοντας, ας ευχηθούμε όλοι μας, η 
Παναγία μας, τα εισόδια της οποίας ε-
ορτάζουμε σήμερα, να σκέπη πάντα τις 
Ένοπλές Δυνάμεις και το Έθνος μας ο-
λόκληρο.  

 
ΖΗΤΩ ! ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΖΗΤΩ ! Ο ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
 

(Εκφωνήθηκε το 2015) 


