
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940:  «Όταν οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες...» 

Λίγα λόγια για το ηρωϊκό έπος της Ελλάδας 

Το 1940 ο κόσμος ζούσε την τραγωδία ενός μεγάλου πολέμου. Η Γερμανία, με ηγέτη τον 

Χίτλερ, μαζί με τη σύμμαχό της Ιταλία, με ηγέτη τον Μουσολίνι, κατάφερε να κατακτήσει τις 

περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ο Ιταλός δικτάτορας αποφάσισε να κατακτήσει την Ελλάδα. Έτσι 

άρχισε τις προκλήσεις. Στις 15 Αυγούστου 1940 ένα ιταλικό υποβρύχιο βύθισε στην Τήνο το ελληνικό 

πολεμικό πλοίο “Έλλη”. 

Τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα ξυπνά τον 

πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά. Η ιταλική κυβέρνηση απαιτεί να παραχωρηθούν στο 

στρατό της λιμάνια, δρόμοι, σιδηρόδρομοι και χώροι για στρατόπεδα. Απαιτεί με λίγα λόγια την 

παράδοση της Ελλάδας. Η απάντηση δε θα μπορούσε να ήταν διαφορετική: ΟΧΙ, απάντηση την οποία 

συμμερίστηκαν και όλοι οι Έλληνες. 

Το πρωί οι Ιταλοί άρχισαν να βομβαρδίζουν τα ελληνικά φυλάκια που βρίσκονταν στις 

κορυφές της οροσειράς της Πίνδου. Η εισβολή άρχισε. Ο βαρύς χειμώνας, η παγωνιά και το χιόνι που 

σκέπαζε τα βουνά της Πίνδου, ταλαιπωρούσε αφάνταστα τους στρατιώτες. Παρ’ όλες τις κακουχίες, 

οι Έλληνες στρατιώτες πολέμησαν ηρωϊκά και κατάφεραν το θαύμα. 

Την άνοιξη του 1941 οι Ιταλοί προσπάθησαν και πάλι να επιτεθούν. Το αποτέλεσμα ήταν το 

ίδιο: αποτυχία. Τη λύση έδωσαν οι σύμμαχοι της Ιταλίας, οι Γερμανοί. Στις 6 Απριλίου 1941 

επιτέθηκαν στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Μέχρι το τέλος του Απριλίου οι Γερμανοί μπήκαν στην 

Αθήνα. Άρχιζε τώρα για την Ελλάδα η μαύρη περίοδος της Κατοχής. Ο φασισμός επιβάλλει την 

παρουσία του: απαγορεύσεις, πείνα, στερήσεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις. Ο λαός υπέφερε από την 

πείνα και χιλιάδες πέθαιναν αβοήθητοι στους δρόμους. Καθημερινό θέαμα γίνονται οι ουρές για τα 

συσσίτια με πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού. Ώρες πολλές ο κόσμος περιμένει για το ελάχιστο, 

κυρίως φασόλια και ρεβίθια, προσπαθώντας να αποφύγει τον θάνατο. Τραγικά αθώα θύματα ήταν 

τα παιδιά. 

Οι Έλληνες σε όλη τη διάρκεια της σκλαβιάς δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται. Οργανώθηκε 

γρήγορα ένοπλη αντίσταση. Τον Μάιο του 1941 δυο φοιτητές ο Μανώλης Γλέζος και ο Αποστόλης 

Σάντας κατεβάζουν τη χιτλερική σημαία από την Ακρόπολη. Η Εθνική Αντίσταση είναι 

πραγματικότητα. Το καλοκαίρι του 1941 συγκροτούνται οι πρώτες αντιστασιακές ομάδες και 

αργότερα οργανώνεται  η Εθνική Αντίσταση που χτυπά τον κατακτητή με κάθε τρόπο. Μαθητές και 

φοιτητές αντιδρούν με κάθε ευκαιρία αποδοκιμάζοντας τον φασισμό. Οι δρόμοι των πόλεων γεμίζουν 

κάθε βράδυ με συνθήματα: «Κάτω ο φασισμός».  

Το κορυφαίο αντιστασιακό γεγονός, η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου τον 

Νοέμβριο του ’42, καθυστέρησε για πολλές εβδομάδες τον ανεφοδιασμό των Γερμανών στην Αφρική. 

Οι κατακτητές αντιδρούν  με αντίποινα και ομαδικές εκτελέσεις: Καλάβρυτα και Καισαριανή γίνονται 

τόποι θυσίας. Για κάθε νεκρό Γερμανό δολοφονούνται  δεκάδες Έλληνες.  

Η ευλογημένη ώρα της απελευθέρωσης έφτασε στις 12 Οκτωβρίου του 1944, όταν οι Γερμανοί 

υποχώρησαν από την Αθήνα. Η γαλανόλευκη κυματίζει και πάλι ελεύθερη στην Ακρόπολη. Ο Β΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει στις 9 Μαΐου 1945. Τα όπλα σιγούν και οι λαοί πανηγυρίζουν.  

Ο επικός αγώνας των Ελλήνων στα βουνά της Πίνδου παραμένει στην ιστορία ως σημείο 

αναφοράς και τιμής. Είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα μιας αγγλικής εφημερίδας στις 4.4.1941: 

“Από τώρα και στο εξής δε θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν 

σαν Έλληνες.” 

 


