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Εορτασµός 28η Οκτωβρίου 

 

Αγαπητοί δάσκαλοι, γονείς και µαθητές όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τιµούµε 

την 28η Οκτωβρίου 1940, την ηµέρα που γράφτηκε µία ακόµη χρυσή σελίδα της 

ένδοξης ιστορίας του Ελληνισµού· τη µέρα που ειπώθηκε το περήφανο ελληνικό 

ΟΧΙ στις αξιώσεις του ιταλικού φασισµού ή πιο σωστά, την ηµέρα που 

ξαναντύθηκε η Ελλάδα το γνώριµο της ένδυµα, εκείνο της αδιαπραγµάτευτης 

γενναιότητας και αξιοπρέπειας που µε µοναδικό τρόπο εµείς ονοµάζουµε 

φιλότιµο. Τη µέρα αυτή ξαναφέρνουµε στο µυαλό µας, και δίκαια φουσκώνουµε 

από υπερηφάνεια, τα πολλοστά "Μολών Λαβέ" της ελληνικής ιστορίας πριν και 

µετά τον Λεωνίδα των Θερµοπυλών, τα πολλοστά "Ελευθερία ή Θάνατος " πριν 

και µετά το ’21. 

Η τολµηρή απάντηση των Ελλήνων στις αξιώσεις του ολοκληρωτισµού θα 

αποτελέσει ερέθισµα για τους λαούς της υποδουλωµένης µέχρι τότε Ευρώπης 

στις δυνάµεις του άξονα (Γερµανία, Ιταλία) να αρχίσουν την οργάνωση της 

αντίστασής τους. Η ηρωική τους πράξη θα γεννήσει αυτοπεποίθηση σε όλους 

όσους παρακολουθούν µε κοµµένη την ανάσα την µικρή Ελλάδα που τολµά να 

αντιταχθεί µε το µικρό της ανάστηµα και την µεγάλη καρδιά. 

Οι Έλληνες νίκησαν αποδεικνύοντας ότι η ιστορία δεν υπακούει στην κοινή 

λογική και δε γράφεται µε αριθµούς αλλά µε τη µεγαλοσύνη της ψυχής.  

Σε λίγο θα διαδοθεί παντού ο θρίαµβος των Ελλήνων και ο Ουίνστον Τσώρτσιλ 

θα πει: « …στο εξής θα λέµε ότι οι ήρωες πολεµούν σαν Έλληνες». 

 



Ας είναι ευλογηµένες οι στιγµές εκείνης της ηµέρας και η ανάµνησή τους , ας 

αποτελέσει για το Έθνος το αιώνιο έµβληµα αδιάσπαστης ενότητας και 

σύµπνοιας και αιώνια πηγή των υψηλότερων και ευγενέστερων υπέρ της 

ανθρωπότητας εµπνεύσεων. 

Η 28η Οκτωβρίου είναι εορτή της ελευθερίας.  

Σήµερα, λοιπόν ας αποδώσουµε έναν ελάχιστο φόρο τιµής στους αγωνιστές 

του τότε, αναλογιζόµενοι το µέγεθος της προσφοράς τους σε µας, τους 

νεότερους. 

Ας κρατήσουµε τη θυσία τους σαν ακριβό φυλαχτό βαθιά µέσα στην καρδιά 

µας και σαν πολύτιµο µάθηµα που δε βρίσκεται γραµµένο σε κάποιο βιβλίο αλλά 

χαραγµένο στη µνήµη µας. 

Ζήτω η 28
η
 Οκτωβρίου 1940! 

 


