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Ο  20ος  αιώνας, σημαδεύτηκε  από  δύο  πολύ έντονα αλλά  και  
καταστροφικά  ιστορικά  γεγονότα  που  επηρέασαν ιδιαίτερα  την πορεία 
της ανθρωπότητας  και  τον  πολιτισμό  της. Οι  δύο  παγκόσμιοι  πόλεμοι  
με  τρομερές  ανθρωπιστικές, κοινωνικές   και  οικονομικές  συνέπειες  
ήταν τα  δύο  γεγονότα  που  συντάραξαν τον κόσμο μας  αφήνοντας  στο  
πέρασμά  τους  ατέλειωτο ανθρώπινο πόνο  και  καταστροφή. Ειδικά  ο  
2ος  παγκόσμιος  πόλεμος  ήταν  η  μεγαλύτερη  και  πιο  καταστροφική  
σύγκρουση  στην  ιστορία.  Ο  πόλεμος  αυτός  ξεκίνησε  το  1939 και  
τελείωσε  το  1945.  Από  την  έναρξή  του, απλώθηκε   ταχύτατα  και  
ενέπλεξε  άμεσα  ή έμμεσα  όλα  τα  κράτη  του  πλανήτη  αποκτώντας έτσι    
τον  τίτλο  ενός   παγκοσμίου  πολέμου.  

Η χώρα μας   ήλπιζε να διατηρήσει ουδέτερη  στάση  και  να  μην  
εμπλακεί  στη διαμάχη αυτή, όμως τελικά  αυτό  δεν  ήταν καθόλου  
εύκολο.  

Η γειτονική Ιταλία  η  οποία  κυβερνούνταν από ένα δικτατορικό 
αυταρχικό καθεστώς υπό τον Μπενίτο Μουσσολίνι, ζούσε τις δικές της 
γεωπολιτικές φαντασιώσεις. Η χώρα  μας   φάνταζε σαν  ένας  εύκολος  
στόχος  στα  επεκτατικά  σχέδια  της  επίδοξης  υπερδύναμης. Για αυτούς 
δεν ήταν καθόλου άσχημη ιδέα μια επέκταση εις βάρος μας, μέσω μιας 
άνετης (όπως τότε την λογάριαζαν) εισβολής. 

Τα  μηνύματα  απειλής για  τη  χώρα  μας,  ήταν όλο  και  πιο  
ευδιάκριτα  με  αποκορύφωμα  την  ύπουλη  και  άνανδρη  πυρπόληση  
από  ιταλικό  υποβρύχιο  του Ελληνικού καταδρομικού πλοίου «Έλλη»  
ανήμερα  Δεκαπενταύγουστου  του 1940  στο λιμάνι της   Τήνου  τη  
στιγμή  που  το  καταδρομικό μας, υπέρλαμπρα  στολισμένο  μετείχε  στην 
πανεθνική  γιορτή  της    Κοιμήσεως   της  Θεοτόκου.  

Η Ελληνική  κυβέρνηση  και  το  στρατιωτικό  επιτελείο της έγκαιρα  

αντιλήφθηκαν τους  κινδύνους  και  είχαν  αρχίσει  να  προετοιμάζονται  

για  το  ενδεχόμενο  ενός  πολέμου, οχυρώνοντας  και  επανδρώνοντας  

επαρκώς  τα  βόρεια  σύνορα  της  χώρας  τόσο  στην  Ήπειρο  κάτω  από  

τις  εντολές  του στρατηγού  Κατσιμήτρου  όσο  και σε  ολόκληρη  την  

Πίνδο  υπό  τις οδηγίες  του   Συνταγματάρχη  Δαβάκη.   Η  εμπλοκή  της  

χώρας  μας  σε  πολεμική  διαμάχη φαινότανε  ότι   ήταν  θέμα  χρόνου.  



Φτάνουμε  λοιπόν, σε  μια  ημερομηνία  σταθμό  για  τη  σύγχρονη  

Ελληνική  ιστορία. Σε  μια  ημερομηνία  ορόσημο, από  εκείνες  που  

υπάρχουν στην πορεία  κάποιων λαών  και  που σαν φάροι φωτεινοί  

υψώνονται  και  φωτίζουν το παρελθόν, οδηγώντας  παράλληλα  με  

ασφάλεια  τα  βήματα  προς  το  μέλλον.  

Η  ημερομηνία  αυτή   είναι  η  28η Οκτωβρίου  του  1940,  ακριβώς 81 

χρόνια πριν.  

Την  ημέρα  αυτή,  στις  3 τα  ξημερώματα,  ο  Ιταλός πρέσβης στην 

Αθήνα  Εμμανουέλε  Γκράτσι, επέδωσε  στον πρωθυπουργό της Ελλάδας  

Ιωάννη Μεταξά,  τελεσίγραφο του  Ιταλού  δικτάτορα  Μουσσολίνι  με το 

οποίο ζητούσε την  ελεύθερη  διέλευση  του  Ιταλικού  στρατού  από  την  

Ελληνοαλβανική  μεθόριο  και  το δικαίωμα, να καταλάβει στρατηγικά 

σημεία της Ελληνικής επικράτειας, με την επισήμανση πως αν τα ιταλικά 

στρατεύματα συναντήσουν οποιαδήποτε  αντίσταση, αυτή θα καμπτόταν 

με τα όπλα και η ελληνική κυβέρνηση θα έφερε εξολοκλήρου την ευθύνη 

για τις συνέπειες. Η διέλευση  των  Ιταλικών  στρατευμάτων  θα  

ξεκινούσε  στις  6:00  το  πρωί  δηλαδή  μόλις  τρεις  ώρες  αργότερα. 

Την  απάντηση στην  αλαζονική  πρόκληση  της  ιταλικής  κυβέρνησης 

την  έδωσε  άμεσα   η  Ελληνική  και  ο  Ιωάννης  Μεταξάς: «Λοιπόν, έχουμε  

πόλεμο !»  «Ούτε λόγος περί ελευθέρας διελεύσεως»  Η  απάντηση  είναι ΟΧΙ.  

Στις 5:30 τα ξημερώματα της  ίδιας  ημέρας  και πριν ακόμη λήξει το 

τελεσίγραφο, ο ιταλικός στρατός εισέβαλλε στα ελληνοαλβανικά σύνορα 

στην ορεινή περιοχή της Πίνδου, όπου συνάντησε όμως μια έντονη και 

απροσδόκητη αντίσταση. Εδώ  ο  ιταλικός  φασισμός  και  τα  

στρατεύματά  του,  συναντούν  πλέον την απάντηση  του Ελληνικού  λαού  

και  στρατού, που  ενωμένοι σε ένα μέτωπο μάχης και αυτοθυσίας, 

διατρανώνουν  ένα   επίσης  ξεκάθαρο  και  αδιαπραγμάτευτο ΟΧΙ.    

Οι  σειρήνες  ήχησαν  τον  σκοπό  του  πολέμου  εκείνο  το  πρωινό  και  

το  νέο,  αστραπιαία  διαπέρασε  ψυχές  και  αποστάσεις. Ο κόσμος ξεχύθηκε 

στους δρόμους τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια και  τα  παλικάρια, νέα  

αμούστακα  παιδιά πολλές  φορές, λες  και  μια ανίκητη   δύναμη  τα  

έσπρωχνε, συνωστίζονταν  στα  τρένα  για  να μπορέσουν  να  είναι  εκεί. 

Εκεί  απ  όπου  μπορεί  και  να  μην γύριζαν αλλά  ήθελαν να  πάνε. Εκεί  

που  θα  δινόταν  ο  αγώνας  ο «νυν υπέρ πάντων». Και  οι  μάνες  να  τα  

αγκαλιάζουν, λες και ήταν για τελευταία φορά  και να  προσπαθούν να  

κρύψουν  το  δάκρυ  τους  μέσα  στις  αγκαλιές  και  τα  χτυποκάρδια.   

Κι  όμως  κανείς  δεν  δείλιασε.  



Ένας  λαός  ενωμένος, πήγαινε  να  συναντήσει  το  πεπρωμένο  και  

κοίταζε  στα  μάτια  τον  επίδοξο  κατακτητή του. Ένας  λαός  με  ελλιπή  

στρατιωτικό  εξοπλισμό  αλλά  πλήρως  εξοπλισμένος  σε  ιδανικά  και  

αποφασιστικότητα  έγραφε την  ιστορία  του,  μεταλαμπαδεύοντας  την 

απίστευτη δύναμη του ιστορικού «όχι», σε  κάθε  γωνιά της  γης  και 

πυροδοτώντας  το σύνθημα της νίκης σε όλη την Ευρώπη! 

Κάτι  ξεχωριστό   μόλις  είχε  αρχίσει,  από  ένα λαό   που  κατάφερε  να  

μετατρέψει σε  γιορτή  την εμπλοκή  του σε  πόλεμο. Και  πράγματι    

αυτό  που  σήμερα  γιορτάζουμε και  τιμούμαι,  είναι  όχι  μια  

απελευθέρωση  ή  την  έξοδο  της  χώρας  μας  από  τον  πόλεμο  αλλά την  

είσοδό   της   σ αυτόν. Και  τη γιορτάζουμε επειδή  έγινε  με  ένα  τρόπο  

τόσο  γενναίο και  περήφανο  αλλά  και  επειδή  έδειξε  στον  υπόλοιπο  

κόσμο  ότι  ο  δρόμος  της  λευτεριάς δεν ήταν  αδιάβατος. Γιορτάζουμε  

και  τιμούμαι  μια  είσοδο  σε  ένα πόλεμο  που  έμελε  να  αποτελέσει  

«επέτειο  μνήμης  και  τιμής»  και  αιώνιο  σύμβολο  της  πάλης του 

δίκαιου με το άδικο αλλά  και  της πάλης για την αρετή, την  ελευθερία και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα.   

Οι πρώτες μάχες στα σύνορα έδωσαν και το πρώτο μήνυμα στον 

στρατό του δικτάτορα Μουσολίνι: «Δεν θα περάσετε»! Στις μάχες που 

ακολούθησαν οι Ιταλοί κατάλαβαν αμέσως ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι 

ένας απλός περίπατος.  

Ο  Ελληνικός στρατός με  αυταπάρνηση  και  σε  ακραίες  πολλές  φορές  

καιρικές  συνθήκες, έδωσε  ψυχή  και  σώμα  στον  αγώνα  και  έκανε  τους 

πάντες  να  υποκλιθούν  στο  μεγαλείο  και  το σθένος  του. Με την 

υποστήριξη του λαού και την συνεχή τροφοδοσία του από τον ντόπιο 

πληθυσμό και τις ηρωίδες μάνες της Πίνδου, κατάφερε τελικά να 

αποκρούσει τους εισβολείς.  

Επί  7  περίπου  μήνες, μέσα   από  σκληρές  μάχες  στις  χιονισμένες 

χαράδρες του Σμόλικα ανάγκασε  τους Ιταλούς να αποσυρθούν στα εδάφη 

της Β. Ηπείρου και  στο εσωτερικό της  Αλβανίας. Κατάφερε  σημαντικές 

νίκες με την είσοδό του  σε ελληνικές πόλεις  όπως το Αργυρόκαστρο, η 

Κορυτσά το , Τεπελένι ,οι Αγ. Σαράντα.  Ο ελληνικός στρατός με 14 

μεραρχίες συνολικής δύναμης 240 χιλιάδων ανδρών, κατόρθωσε να 

απωθήσει 28 Ιταλικές  μεραρχίες  συνολικής δύναμης 560 χιλιάδων 

ανδρών.  

Κανείς δεν το πίστευε. Οι Έλληνες νίκησαν τον  Ιταλό  εισβολέα. Όλος ο 

πλανήτης κράτησε την ανάσα του. Αυτό είναι το  έπος που  έγραψαν  με  

το  αίμα  τους  οι  Έλληνες, είναι  το  Έπος  του 40.  



Στο διάστημα αυτό των 7 μηνών, τόσο  ο  στρατός  όσο  και  το ναυτικό 

αλλά  και η αεροπορία,  επιτέλεσαν θαύματα, εκμηδενίζοντας την 

αριθμητική και τεχνολογική υπεροχή του αντιπάλου.  

Η απόγνωση του ιταλού δικτάτορα ήταν  τέτοια  που  οι εκκλήσεις του 

προς τον σύμμαχο του Χίτλερ, για άμεση εμπλοκή  του στον πόλεμο ήταν  

συνεχείς  και  επίμονες. Έφεραν όμως αποτελέσματα. Στις 6 Απριλίου του 

1941 η ναζιστική Γερμανία βομβάρδιζε από αέρος τον ελληνικό στρατό, ο 

οποίος αναγκάστηκε σε υποχώρηση  και  ανακοπή  της  νικηφόρου  

πορείας του.  Όμως ένας μικρός λαός πόσο μπορεί, αλήθεια, να αντισταθεί; 

Κι όμως  οι  στρατιώτες  μας  τα  έβαλαν  και  με  τους  Γερμανούς  

κατακτητές  και  κράτησαν κι  εκεί. Ήταν  όμως  αδύνατο  να  συνεχίσουν 

μετά από  το τόσο  αίμα  που  είχε  ήδη  χυθεί  και  λόγω  της  εμφανούς  

Γερμανικής υπεροπλίας.  

Αποτέλεσμα  ήταν να επιβληθεί  στη  χώρα  μας  η  Γερμανική  κατοχή  

μια  σκοτεινή, μια  μαύρη   περίοδος   για  την  ιστορία  της  πατρίδος  μας.  

Μια περίοδος  με   μόνο  άσχημες  αναμνήσεις  να  έχουν να διηγηθούν  

όσοι  την  έζησαν.  

Τι  ήταν  όμως  αυτή  η  «Γερμανική κατοχή»; Τι  σημαίνουν  οι  λέξεις  

αυτές; Είναι  κάτι  που  πρέπει  να  γνωρίζουν  οι  νεώτεροι.  

Σημαίνουν  άνθρωποι  χωρίς  φαγητό  να  πεθαίνουν  στους  δρόμους. 

Αρρώστιες, δυστυχία παντού και  ο  φόβος  να  κυριαρχεί   

Σημαίνουν  κανένας  σεβασμός  στην  ανθρώπινη  ζωή, αφανισμός  

όσων  δεν  υπακούουν  ή  δεν  ταιριάζουν  στο  καθεστώς  και θηριωδίες  

χωρίς  όρια, από  κάποια  όντα  που  είχαν  πάψει  από  καιρό  να  λέγονται  

άνθρωποι.  

Σημαίνουν απλά  κάτι  που  κανείς άνθρωπος  δεν  πρέπει    να  

ξαναζήσει.  

Η Γερμανική  κατοχή  στη  χώρα  μας   κράτησε  μέχρι  την άνοιξη  του  

1944. Ο Ελληνικός αγώνας συνεχίστηκε καθ ’όλη τη διάρκεια της,  καθώς  

κανένας  φόβος  δεν  γονάτισε   ποτέ  κανέναν Έλληνα. Απεναντίας  

γέννησε  Αντίσταση  που  δεν  σταμάτησε παρά μόνο όταν χτύπησαν 

χαρμόσυνα οι καμπάνες της λευτεριάς την άνοιξη του 1944. 

Και  τότε  θάλασσες οι Έλληνες ξεχύθηκαν  στους δρόμους! Με μια λέξη 

όλοι στο στόμα: Ελευθερία! Και ξανά  στον  Ιερό μας  βράχο  την 

Ακρόπολη, υψώθηκε  η γαλανόλευκή  και  αφέθηκε  να  κυματίζει μέχρι  

σήμερα, αγέρωχη και  περήφανη !  

Η  28η  Οκτωβρίου  του  1940  είναι  η ημέρα που οι  Έλληνες είπαν   

ΟΧΙ στην υποταγή, στέλνοντας το μήνυμα πως όταν παλεύει κανείς με 

την ψυχή του, όταν αγωνίζεται για την ελευθερία του και  το  δίκιο, 
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όσο μεγάλα και αν είναι τα εμπόδια, όσες θυσίες και αν απαιτηθούν, στο 

τέλος θα τα  καταφέρει. Έδωσαν  σε  όλο  τον  κόσμο  ένα    αλησμόνητο 

παράδειγμα γενναιότητας  και έδειξαν  το  δρόμο  προς  την ανατροπή  του  

φασισμού  και  του  ναζισμού. Η  ανθρωπότητα  ολόκληρη οφείλει  σ’ 

αυτούς  τους  ανθρώπους  και  εμείς  σαν  απόγονοί  τους  μόνο  περηφάνια  

και  ευγνωμοσύνη  μπορούμε  να  νιώθουμε.  

Ευγνωμοσύνη  στον ανώνυμο στρατιώτη του πολυβολείου της Πίνδου, 

στις ατρόμητες Ηπειρώτισσες, στους πεσόντες την ώρα της μάχης, στις 

εθελόντριες νοσοκόμες, αλλά  και  στους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης  

και στα αθώα θύματα στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής. Στους  απλούς 

αγωνιστές, αφανείς  ήρωες  που δεν κατέγραψε η ιστορία, σε εκείνους  που 
τα έδωσαν  όλα χωρίς να πάρουν  τίποτε  και που  οι  περισσότεροι  δεν  
είχαν  φανταστεί  ποτέ  τον  εαυτό  τους  σαν ήρωα.  

Σ  εκείνον  τέλος  τον  στρατιώτη που  τα  τελευταία του  λόγια   ήταν : 
 

Να  πείτε  στη  μάνα  μου 
Ότι  όλες  οι  σφαίρες 

Ήταν  στο  στήθος 
Καμία  στην  πλάτη !!! 

   

Σε  όλους  εκείνους  χρωστάμε  και  δεν  τους  ξεχνάμε. 

  

Ζήτω  η  28η  Οκτωβρίου  του 1940 
Χρόνια  Πολλά  Ελλάδα  μας   

Και  πάντα  Ελεύθερη !!! 
 

Σας  ευχαριστώ  πολύ  
 

 

 

  

 

 

 

 

 


