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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ 1940 

 

Οι Έλληνες πριν από 80 ολόκληρα χρόνια έμπαιναν σ’ έναν πόλεμο που έμελλε να είναι 

ο πιο αιματηρός που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. 

Τα βαριά του σύννεφα είχαν από καιρό τυλίξει στα μαύρα σάβανά τους την Ευρώπη.  

Πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί με πλούσια ιστορία και πολιτισμό στέναζαν κάτω από τη 

βάρβαρη  μπότα του φασισμού. 

Την 1η του Σεπτέμβρη του 1939 άρχισε επίσημα ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος! Εκείνη τη 

μέρα ο Χίτλερ έκανε εισβολή στην Πολωνία και τη μεταμόρφωσε σε άψυχο κουφάρι. 

Τον Απρίλη του 1940 οι δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας κατέλαβαν τη Δανία και τη 

Νορβηγία και ακολούθησε η Ολλανδία και το Βέλγιο. Οι Γάλλοι οι περήφανοι νικητές 

του Πρώτου παγκόσμιου πολέμου, διαλυμένοι κι εξευτελισμένοι σέρνονταν γλείφοντας 

τη μπότα του κατακτητή. Από τον Ατλαντικό μέχρι τη γαλανή Μεσόγειο, αίμα και 

φρίκη και θάνατος. Μόνο η Αγγλία κατάφερε ν’ αντισταθεί στην αεροπορική επίθεση 

που εξαπέλυσαν οι Ναζί. Τα πανίσχυρα σιδερόφρακτα κτήνη που είχαν κάνει σημαία 

τους το φόνο, είχαν ρίξει λάσπη και ντροπή στο πρόσωπο του 20ου αιώνα. Στο 

πρόσωπο του πολιτισμού.  

Η Ελλάδα στέκεται με δέος μπροστά στον παγκόσμιο χαλασμό. Στις 15 Αυγούστου 

1940 οι Ιταλοί, σύμμαχοι των Γερμανών, τορπιλίζουν την «Έλλη» στην Τήνο. Η 

Ελλάδα προτιμά να καταπιεί το πικρό ποτήρι του τορπιλισμού, για ν’ αποφύγει τη 

θεομηνία του πολέμου. 

Όμως ετούτο το πολύπαθο σταυροδρόμι που λέγεται Ελλάδα δεν ήταν δυνατόν να 

μείνει έξω από τα σχέδια του φασιστικού Άξονα για την υποδούλωση του κόσμου. 

Ο σύμμαχος του Χίτλερ Μουσολίνι, ηγέτης της φασιστικής Ιταλίας, θέλει να ενισχύσει 

την παρουσία του στα Βαλκάνια και μετά την κατάληψη της Αλβανίας αποφασίζει να 

επιτεθεί στην Ελλάδα. 

Έτσι, στις 28 Οκτωβρίου 1940, στις 3 το πρωί, ο πρεσβευτής της Ιταλίας Γκράτσι δίνει 

στον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά το κείμενο του τελεσιγράφου. Αυτός, 

ερμηνεύοντας την ομογνωμία του έθνους, απάντησε το θρυλικό «ΟΧΙ», τη νεότερη 

έκφραση του «Μολών λαβέ». 

Κι έτσι η μικρή Ελλάδα βρέθηκε μέσα στη θύελλα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Η κήρυξη του πολέμου σκόρπισε ένα φοβερό ενθουσιασμό στον ελληνικό λαό. Σαν 

βουερό κύμα πλημμύρισαν τους δρόμους τα πλήθη λες κι ήτανε μέρα γιορτής. 

Πηγαίνοντας να καταταχθούν στο στρατό, σκαρφάλωναν στα τραμ, στα λεωφορεία και 

κρέμονταν σαν τσαμπιά σταφύλια, ενώ η ιαχή δονούσε την ατμόσφαιρα: «ΟΧΙ! ΟΧΙ! 

ΟΧΙ!». Αυτό το ΟΧΙ που με μιας άστραψε κεραυνός από 8 εκατομμύρια ελληνικές 

καρδιές. Ξέχασαν οι εχθροί αυτό ακριβώς που μας κράτησε μέσα στους αιώνες 

ζωντανούς και ελεύθερους. Στην αρχή μας πνίγει η οργή κι η αγανάκτηση που γρήγορα 

γίνεται σαρκασμός και περίγελο. Έτσι είμαστε εμείς οι μικροί. Ίδια παιδιά. Το 

γλεντούμε. Κι ο πόλεμος γίνεται τραγούδι. Όχι πως δεν υπολογίζουμε τους αριθμούς. 

Ξέραμε ότι τον φασισμό τον στήριζαν 8 εκατομμύρια λόγχες. Εμείς είμαστε μόνο 8 

εκατομμύρια ψυχές όλες κι όλες. Όμως ψυχές ελληνικές. 



Αυτοί οι λίγοι Έλληνες σκαρφαλώνουν στις δύσκολες κορφές της Πίνδου άυπνοι, 

νηστικοί, μα με το ηθικό τους ακμαίο, γιατί πολεμούν για τα ιδανικά και την ελευθερία 

της πατρίδας τους. 

Αγωνίζονται μέσα σε άνισες συνθήκες, τραβούν να πυκνώσουν τις ανέτοιμες γραμμές 

μας, μέσα σε φοβερές κακουχίες. Ας δούμε πώς περιγράφει ο ποιητής μας Οδυσσέας 

Ελύτης την πορεία στο μέτωπο: 

 Κι όμως ο ελληνικός στρατός όχι μόνο κατάφερε να αποκρούσει την ιταλική επίθεση, 

αλλά έκανε και συνεχείς αντεπιθέσεις αναγκάζοντας τον ιταλικό στρατό να υποχωρεί 

συνεχώς μέσα στην Αλβανία. Η κατάληψη της Κορυτσάς ήταν η αρχή μιας 

θριαμβευτικής πορείας. Σχεδόν κάθε δυο τρεις μέρες ένα ορόσημο λεβεντιάς: 

Μοσχόπολις, Πόγραδετς, Πρεμετή, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο, Χιμάρα. 

Το ίδιο θαύμα έγινε για άλλη μια φορά στον ίδιο τόπο, απ’ τον ίδιο λαό. 

Συγκλονιστική ήταν και η προσπάθεια των γυναικών της Πίνδου, που βοήθησαν σε 

αρκετές περιπτώσεις το στρατό μας να προελάσει, κουβαλώντας στην πλάτη τους 

πυρομαχικά, όπλα, τρόφιμα, ρούχα και κουβέρτες, ανεβοκατεβαίνοντας τις δύσβατες 

βουνοπλαγιές, ακόμα και σε ώρες μάχης. 

Δεν νικιέται ένας λαός που κι οι γυναίκες πολεμούν  σαν άνδρες, που κι οι γυναίκες 

δείχνουν με το παράδειγμά τους το δρόμο του χρέους.  

Τα ραδιόφωνα κι ο παγκόσμιος τύπος υμνούν την Ελλάδα. Ο ηρωικός τσολιάς μας 

γίνεται θρύλος στην φαντασία εκατομμυρίων ανθρώπων. Το γεγονός ότι μια μικρή 

χώρα κατάφερε ένα τέτοιο πλήγμα στις δυνάμεις του Άξονα, δηλαδή των συνεταίρων 

Χίτλερ- Μουσολίνι ενθαρρύνει τους άλλους λαούς. Ως τη στιγμή εκείνη ο εχθρός 

φαινόταν πανίσχυρος.  

Το ευθυμογράφημα και η γελοιογραφία κυριαρχούν στον τύπο της εποχής. Ο τσολιάς, 

το τσαρούχι, το «Αέρα», οι μακαρονάδες, ο δικτάτορας Μουσολίνι γίνονται 

επιθεωρήσεις στα θέατρα. 

Στο μεταξύ, οι γερμανικές χιτλερικές δυνάμεις κάνουν την εμφάνισή τους στα 

μακεδονικά βουνά. Ο Χίτλερ μας κοιτάζει με το γυάλινο βλέμμα του, σηκώνει το χέρι 

και διατάζει να του παραδώσουμε τα όπλα μας, τις σημαίες μας, τα σπίτια μας, την τιμή 

μας… 

Γιατί είμαστε ελεύθεροι κι αυτός δεν ανέχεται να υπάρχουν ελεύθεροι άνθρωποι στον 

κόσμο! 

Γιατί θέλει να σώσει το σύμμαχό του το Μουσολίνι απ’ την ντροπή. 

Γιατί φοβάται μην πάθει κι αυτός τα ίδια! 

Ο στρατός μας, που υπερασπιζόταν το Ρούπελ κι άλλα οχυρά στα σύνορα με την 

Βουλγαρία, αγωνίστηκε ηρωικά, αλλά δεν άντεξε μπροστά στην πολεμική μηχανή των 

Γερμανών Ναζί. Έτσι, η γερμανική μπότα ακούστηκε βαριά μέσα στους δρόμους μας 

και στην ψυχή μας.       Άρχισε η Κατοχή! Πείνα, φόβος, εξαθλίωση! 

Οι κατακτητές καταληστεύουν το λαό. Οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν στα ύψη κι 

μαύρη αγορά βασιλεύει. Ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα.  

Ο λαός αμέσως αντιδρά δημιουργώντας αντιστασιακές οργανώσεις, για να λύσει το 

πρόβλημα της επιβίωσης και να εμποδίσει την αποστολή Ελλήνων εργατών στη 

Γερμανία. Παράλληλα αρχίζει ο ανταρτοπόλεμος στα βουνά. 



Οι Γερμανοί αντιδρούν με μανία. Φυλακίζουν, βασανίζουν, καταστρέφουν. Καίνε 

πόλεις και χωριά, όπως τα Καλάβρυτα και το Δίστομο, για να κάνουν το λαό να 

γονατίσει.       Εκτελούν, εκτελούν, εκτελούν… 

 

«Μα οι μέρες τους τώρα μετρήθηκαν πια 

και τέλος φρικτό τους προσμένει…» 

   

12 Οκτώβρη 1944 ξημερώνει μια μέρα σαν παραμύθι: Η μέρα της απελευθέρωσης. 

Η Ελλάδα είναι πάλι δικιά μας. Κατεβαίνει η γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. 

Ανεβαίνει η γαλανόλευκη. Ψηλά η σημαία! Ψηλά οι καρδιές! 

Ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει κι αφήνει ερείπια και νεκρούς. Αφήνει και δυο 

πληγές, που είναι σημάδια μεγάλης ντροπής για την ανθρωπότητα. 

Μια μεγάλη ντροπή είναι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που έφτιαξαν οι Ναζί, για να 

εξοντώσουν τους Εβραίους, τους κομμουνιστές, τους τσιγγάνους κι όσους γενικά 

θεωρούσαν κατώτερους ανθρώπους. 

Άλλη ντροπή είναι η ατομική βόμβα, που έριξαν οι Αμερικανοί στη Χιροσίμα και το 

Ναγκασάκι. Ισοπέδωσαν τις δυο πόλεις και μαζί την έννοια άνθρωπος. 

Τα χρόνια πέρασαν. Δεν πέρασε κι η μνήμη. Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα προσπαθούμε, 

με τα φτωχά και χιλιοειπωμένα λόγια μας να μιλήσουμε για τη σημασία της 

σημαντικότερης μέρας της νεότερης ιστορίας μας .Τι να πούμε λοιπόν? Να 

αραδιάσουμε ονόματα, χρονολογίες ή να ζητήσουμε τη βοήθεια των αριθμών?  Τόσοι 

εμείς, τόσοι οι εχθροί, τόσα τα δικά μας τουφέκια, τόσα τα δικά τους, τα τανκς, τα 

κανόνια, τα βομβαρδιστικά. Μα το 40 δεν είναι μονάχα αριθμοί. Ίσα ίσα. Αν κάτι 

εξευτελίστηκε, καταφρονέθηκε και περιγελάστηκε πιο πολύ είναι οι αριθμοί και η 

λογική τους. Δεν ήταν οι αριθμοί που ξεσήκωσαν το λαό μας, που σύντριψαν τη φωτιά 

και το ατσάλι, Κάτι άλλο ήταν. Ήταν αυτό που λέμε ψυχή.  

Τιμούμε αυτούς, που με το ΟΧΙ τους στην Πίνδο, καθυστέρησαν τους Γερμανούς κι  

έθαψαν για πάντα τα όνειρα του Χίτλερ στο ρώσικο βαρύ χειμώνα. 

Ξέρουμε πως «Ο ήλιος μας είναι ακριβά πληρωμένος» με ανθρώπινες ζωές και υψηλά 

ιδανικά. Τον χρωστάμε σ’ αυτούς που τον πλήρωσαν. 

Κι εμείς, που δεν έχουμε πόλεμο, πώς θ’ αποδείξουμε την αξία μας; 

Δεν χρειάζονται όπλα γι’ αυτό! Τιμάμε την 28
η
 Οκτωβρίου καθημερινά… 

 όταν παλεύουμε το άδικο 

 όταν αγρυπνούμε, για να μην ξαναφανεί κανένας Χίτλερ ή Μουσολίνι στον 

κόσμο 

 όταν νικάμε τον κακό μας εαυτό και γινόμαστε καλύτεροι, όπως ακριβώς οι 

ήρωες του ’40 νίκησαν την πείνα, την παγωνιά, την κούραση, το φασισμό, τη βία 

Κι αν η μοίρα κάποτε αναστήσει μπροστά μας ένα νέο 40 ξανά με ένα ΟΧΙ να 

απαντήσουμε.  

 

                                                                
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΣ! ΜΟΝΟ ΕΙΡΗΝΗ! 


