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10.9.1943:  Πώς η Παναγία νίκησε και "κατέκτησε" τους Γερµανούς στον Ορχοµενό

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

Στις 8 Σεπτεµβρίου του 1943, ανήµερα των Γενεθλίων της Παναγίας µας οι Ιταλοί συνθηκολογούν. Μία οµάδα από
κατοίκους του Ορχοµενού Βοιωτίας πλησιάζουν στον σιδηροδροµικό σταθµό της Λειβαδιάς και ζητούν από την εκεί
Ιταλική φρουρά να παραδώσει τον οπλισµό της. ∆ιαφορετικά, τους απειλούν πως θα δεχθούν επίθεση από τους
αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή του Τζαµαλιού (∆ιονύσου).
Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενηµερώνουν τους Γερµανούς, οι οποίοι αφού κύκλωσαν και αφόπλισαν
τους Ιταλούς έστειλαν εναντίον των Ορχοµένιων την άλλη µέρα, 9 του Σεπτέµβρη, απόσπασµα µε
τεθωρακισµένα.....

Οι Ορχόµενιοι, που είχαν φθάσει στο µεταξύ στο σταυροδρόµι του Αγίου Ανδρέα, ανέτοιµοι και ανοργάνωτοι καθώς
ήταν, σκόρπισαν στη γύρω περιοχή µε κατεύθυνση οι περισσότεροι τον απόµερο ∆ιόνυσο. Οι Γερµανοί όµως
συνέχισαν την καταδίωξη µε σκοπό να επιβάλλουν αντίποινα στον Ορχοµενό, όπως ήταν η συνηθισµένη τακτική
τους.
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Tο βράδυ της 9ης Σεπτεµβρίου µπαίνουν οι Γερµανοί στον Ορχοµενό και συλλαµβάνουν εξακόσιους οµήρους. Ένα
τµήµα µένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο µε τρία τανκς προχωρεί προς τον ∆ιόνυσο.

Λίγο έξω από τον Ορχοµενό είναι χτισµένη η πιο αρχαία Εκκλησία της Βοιωτίας (874 µ.Χ.), αφιερωµένη στην
Κοίµηση της Θεοτόκου - παλιό Μοναστήρι της Σκριπούς.

Είναι ακόµη µεσάνυχτα. Η φάλαγγα έχει προσπεράσει πεντακόσια πενήντα µέτρα τον Ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο
τανκ ακινητοποιείται στη µέση του δρόµου. Μπροστά τους οι Γερµανοί βλέπουν µια µεγαλόπρεπη γυναίκα µε το
χέρι υψωµένο σε απαγορευτική στάση. Το δεύτερο τανκ προσπαθεί να προσπεράσει το πρώτο, αλλά πέφτει σε
ένα χαντάκι, ενώ το τρίτο τανκ ακινητοποιείται σε ένα χωράφι, µέσα από το οποίο προσπαθούσε να περάσει.
Ξηµέρωσε η 10η Σεπτεµβρίου. Ο Γερµανός διοικητής Χόφµαν ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να
τραβήξει τα τανκς. Τότε συνέβη και κάτι άλλο Θαυµαστό: Τα βαριά αυτά άρµατα µετακινήθηκαν από το τρακτέρ σαν
άδεια σπιρτόκουτα!

-Θαύµα, Θαύµα! φώναξε ο διοικητής και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην Εκκλησία. Εκείνοι τον οδήγησαν
πράγµατι στον Ναό. Ο Γερµανός στη Θεοµητορική Εικόνα του τέµπλου αναγνώρισε τη γυναίκα που εµπόδισε τη
φάλαγγα να προχωρήσει! Έπεσε αµέσως στα γόνατα και φώναξε µε Θαυµασµό: -Αυτή η γυναίκα σας έσωσε! Να
την τιµάτε και να τη δοξάζετε.

Ο Ορχοµενός σώθηκε. Ο Χόφµαν διατάζει να ελευθερωθούν οι εξακόσιοι µελλοθάνατοι και υπόσχεται πως µέχρι το
τέλος του πολέµου η πόλη δεν θα πάθει κανένα κακό. Οι κάτοικοι ευχαριστούν και δοξολογούν την Προστάτιδα
Θεοτόκο για την ανέλπιστη σωτηρία τους.

Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Τα τανκς φεύγουν µε τα πυροβόλα κατεβασµένα, γιατί νικήθηκαν από την Υπέρµαχο
Στρατηγό του Ορχοµενού.

Για το λόγο αυτό η Παναγία της Σκριπούς, εκτός των άλλων ηµεροµηνιών, Γιορτάζει και στις 10 Σεπτεµβρίου µε
Λιτανεία και µεταφορά της Εικόνας, στον τόπο που ακινητοποιήθηκαν τα τανκς. Όσο ζούσε ο Χόφµαν,
παρευρισκόταν κι αυτός σχεδόν κάθε χρόνο στις 10 Σεπτεµβρίου, για να ανάψει ένα κερί και να τιµήσει την
Παναγία µας. Της αφιέρωσε µάλιστα ένα µεγάλο καντήλι και χρηµατοδότησε την πρώτη Εικόνα µε την απεικόνιση
του Θαύµατος.

πηγή: Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

Από το βιβλίο «Εµφανίσεις και θαύµατα της Παναγίας»
Ιερά Μονή Παρακλήτου
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