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Ζούμε τα δύο τελευταία χρόνια καθημερινά κάτω από τις
απειλές της Τουρκίας του Ερντογκάν και της
Κυβέρνησης του. Το γεγονός αυτό ενισχύει την μνήμη
μας και το γενικό ενδιαφέρον του κοινού σε παρόμοιες
στιγμές της πρόσφατης ιστορίας της Ελλάδος, αυτές τις
μέρες περισσότερο λόγω της επετείου του τορπιλισμού
και καταβύθισης της «ΕΛΛΗΣ» στα γαλανά νερά της
Τήνου, την ημέρα του εορτασμού της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου της Παναγίας της Τήνου!
Στα πενήντα χρόνια του τορπιλισμού της «Έλλης» το
1991, με την σκέψη ότι μπορεί η νεολαία να έχει ξεχάσει
το γεγονός αυτό, ο ιστορικός συγγραφέας Στυλιανός
Λαγουρός, έγραψε και τύπωσε ένα μικρό βιβλίο με όλα
τα στοιχεία που είχε διαφυλάξει στο αρχείο του ως
Έλληνας που σέβεται την ιστορία του και στην περίπτωση
του μάλιστα ως ένας Τηνιακός που έζησε την τρομερή
αυτή στιγμή, που αν και η κυβέρνηση φρόντισε να
αποσιωπήσει την ταυτότητα του υποβρυχίου για πολλούς
λόγους, οι Έλληνες είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί. Όμως
χρειαζόταν σιωπή μέχρι πιο ξεδιάντροπα να εκδηλωθεί η
επιθετική διάθεση των Ιταλών ώστε να είναι τεκμηριωμένη
και να μην μπορεί να προφασιστεί ο εχθρός την
αθωότητα του, ρίχνοντας την ευθύνη στο θύμα του, όπως
άλλωστε επιμόνως σήμερα δρα ο Τούρκος.
Η Κυβέρνηση της 4ης Αυγούστου για όσους το
αμφισβητούν ήταν πανέτοιμη αλλά κέρδιζε χρόνο
δείχνοντας ότι δεν έχει αντιληφθεί τι είχε συμβεί εκείνο το
πρωινό της 15ης Αυγούστου 1940. Αυτό γιατί ο
αιφνιδιασμός είναι ο καλύτερος τρόπος άμυνας στα
στρατιωτικά δρώμενα και ο Πρωθυπουργός Ιωάννης
Μεταξάς ήταν ο καλύτερος στρατηγικός νους, της εποχής
του τουλάχιστον και ήθελε να δημιουργήσει στους Ιταλούς
την εντύπωση του ανύποπτου.
Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, που έχει τόσο αλύπητα κτυπηθεί έκτοτε από τον αριστερό
τύπο και αποσιωπηθεί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, δημοκρατικές και μη, ακόμα και της
Χούντας που τακτικά ο κόσμος πιστεύει ότι ήταν περίπου το ίδιο, έγινε από ένα στρατηγό με
την σκέψη της ετοιμασίας ενός λαού διχασμένου που ήταν στην μοίρα του να αντιμετωπίσει την
λαίλαπα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο κόσμος της εποχής εκείνης πλην εξαιρέσεων το αγκάλιασε και συνεργάστηκε γιατί είδε την
διαφορά από όλες τις προηγούμενες καταστάσεις. Είδε ότι οι Αναγκαστικοί Νόμοι είχαν σαν
αντικείμενο την προστασία και την ενίσχυση με κάθε τρόπο του εργαζόμενου Έλληνα, είτε ήταν

υπάλληλος, είτε εργάτης, είτε αγρότης, είτε ελεύθερος επαγγελματίας είτε στρατευμένος, είτε
απόστρατος. Απλά περιοδικά φανερώνουν το πνεύμα με τον δικό τους τρόπο (Θεατής και
Μπουκέτο).
.

Για τον τορπιλισμό της «Έλλης» η σιωπή λύθηκε και η πλήρης καταγραφή και αλήθεια περί του
τι συνέβη την 15η Αυγούστου στην Τήνο, αποτυπώθηκε στις εφημερίδες μετά την 28η
Οκτωβρίου 1940 αλλά και στο επίσημο κρατικό έντυπο της ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ 1940.
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