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28ε ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ



ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΑΣΔΤΗ



Ξεθηλάλε κε ρακόγειν θαη ςειά ην θεθάιη. αλ Έιιελεο. Καη απόθαζε ή λα
ληθήζνπλ ή λα πεζάλνπλ. Κη ν πνηεηήο ελζνπζηαζκέλνο ζα θσλάμεη:
"Μεθύζηε με η' αθάναηο κραζί ηοσ '21!"



ην κέησπν έρνπλ θηόιαο αξρίζεη νη κάρεο. Οη θαληάξνη καο κε ηελ ηαρή
"Αέραααααα" νξκνύλ ελάληηα ζηνλ ερζξό.



ΙΩΑΝΝΗ ΜΔΣΑΞΑ



Ο ΤΝΣΑΓΜΑΣΑΡΥΗ



Η ηξαγνπδίζηξηα ηεο λίθεο, ε νθία Βέκπν, δίλεη ηε δηθή ηεο κάρε ζηα κεηόπηζζελ
γηα λα θξαηήζεη αθκαίν ην εζηθό θαη ησλ ζηξαηησηώλ θαη ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ.



Αηέιεησηεο πνξείεο επάλσ ζηα βνπλά ηεο Ηπείξνπ. Καη ν ρεηκώλαο έρεη θηόιαο
αξρίζεη.



Ο εμνπιηζκόο ηνπ ζηξαηνύ καο πεληρξόο.Με γατδνπξάθηα θαη κνπιάξηα αγσλίδνληαη
λα κεηαθέξνπλ ηα πνιεκνθόδηα. Αιιά δε θηάλνπλ. Καη ηόηε αλαιακβάλνπλ ην
ηηηάλην έξγν νη γσναίκες ηης Πίνδοσ.



Πνιιέο θνξέο ηειείσο λεζηηθνί, πεξπαηνύλ κέζα ζε ρηόλη πνπ ηνπο θηάλεη κέρξη ηα
γόλαηα. Παγώλνπλ ηα πόδηα κα θαίλε νη θαξδηέο. Γε θηάλεη απηή ε θσηηά λα
δεζηάλεη ηα θξπζηαιιηαζκέλα πόδηα. Καη πνιινί αθξσηεξηάδνληαη από γάγγραινα.



Σίπνηα όκσο δελ κπνξεί λα αθξσηεξηάζεη ηελ ςπρή ηνπ Έιιελα. Καη δε ράλεη
επθαηξία λα ην ξίρλεη ζην ρνξό θαη ζην ηξαγνύδη.Με ην ίδην ρακόγειν πνπ μεθίλεζε
γηα ηνλ πόιεκν.



Όρη κόλν ε Βέκπν, όιεο νη γπλαίθεο αγσλίδνληαλ. Η θαζεκία όπσο κπνξνύζε
θαιύηεξα. Μηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο κάρεο πνπ έδσζαλ νη γπλαίθεο ήηαλ θαη "η
θανέλα ηοσ ζηραηιώηη".



Άιιεο πάιη γπλαίθεο έθηαζαλ σο ην κέησπν σο Αδελθές Νοζοκόμες. Καη πνιιέο
πιήξσζαλ κε ηε δσή ηνπο ηελ απόθαζε λα θηάζνπλ σο εθεί. Γηαηί ν πόιεκνο δελ
μερσξίδεη άληξεο θαη γπλαίθεο...



Οη λίθεο ζην κέησπν δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε. Δδώ ν ειιεληθόο ζηξαηόο
ειεπζεξώλεη ηελ Κορσηζά.



Σξειόο ελζνπζηαζκόο ζε όιε ηε ρώξα.



ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΠΟΥΗ



ΑΝΑΥΩΡΗΗ ΣΟ ΜΔΣΩΠΟ



ΓΔΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΔΠΟΥΗ



ΥΡΟΝΙΚΟ

 Ξεκεξώκαηα 28 Οθησβξίνπ 1940. Οη ζεηξήλεο ηνπ
πνιέκνπ νπξιηάδνπλ δαηκνληζκέλα. Οη θακπάλεο ερνύλ.
Πόιεκνο! Η Ιηαιία θήξπμε ηνλ πόιεκν ζηελ Διιάδα. Έλα
ξίγνο δηαπεξλά ηε ξαρνθνθαιηά ηεο Διιάδαο. Αθνύζηε
ην πξώην πνιεκηθό αλαθνηλσζέλ. Φαίλεηαη όκσο πσο ν
Μνπζνιίλη δελ μέξεη θαιή ηζηνξία. Γελ μέξεη πσο ηνύηνο
ν ιαόο – ν κηθξόο, ν κέγαο – γέλλεζε θη αλάζξεςε
ήξσεο. Γελ μέξεη πσο ε ςπρή ηνύηνπ ηνπ ιανύ είλαη
αδνύισηε. ην ςπρξό ηειεγξάθεκα ηνπ Μνπζνιίλη ν
ιαόο καο απαληά κε κηα κπξηόζηνκε, απνθαζηζηηθή
θξαπγή: «ΟΧΙ!». «ΟΧΙ, δε θα παραδοθούμε»,
«ΟΧΙ, θα πολεμήζοσμε και θα νικήζοσμε!».



ΥΡΟΝΙΚΟ

 Οη Έιιελεο θαληάξνη – αηξόκεηνη, γελλαίνη – κάρνληαη
αςεθώληαο ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ ερζξνύ,
αςεθώληαο ηα ρηόληα θαη ηε θνβεξή παγσληά. Σν ρέξη
ηνπο θνιιεκέλν ζην ληνπθέθη, ην ληνπθέθη ζπλέρεηα ηνπ
ρεξηνύ ηνπο. Νηνπθέθη θαη θαλόλη πάλσ ζηα βνπλά.
Σίπνηα δελ έκεηλε ζηάζηκν θαη ακέηνρν. Παληνύ
γνξγόηξερε ζ’ όισλ ηα θνξκηά θαπηό ην αίκα. Η ραξά
έζκηγε κε ηνλ πόλν θαη γίλνληαλ αδέξθηα.



ΥΡΟΝΙΚΟ

 Οη Έιιελεο πνιέκεζαλ θαη λίθεζαλ! ηα αιβαληθά βνπλά
γξάθηεθε κε αλεμίηεια γξάκκαηα ην έπνο ηνπ ‘’40! Ο
θαζηζκόο ηνπ Μνπζνιίλη ηζαθίζηεθε θαη θνπξειηάζηεθε
ζηηο θνξθέο θαη ηα θαξάγγηα ηεο Πίλδνπ. Σώξα ην
μέξνπκε πσο ηε λίθε ηελ θέξδηζαλ απινί ρσξηάηεο θαη
μσκάρνη, ρηίζηεο θαη ζηδεξάδεο. Σα γειαζηά θαη
ραξνύκελα παηδηά, θνηηεηέο, ζηξαηηώηεο θαη
αλζππνινραγνί πνπ όινη ηνπο μέξαλε θαιά ηελ ηζηνξία
ηεο παηξίδαο καο.



ΥΡΟΝΙΚΟ

 Όκσο ηεο Διιάδαο ηα βάζαλα θαη νη θαεκνί δελ έρνπλ
ηειεησκό. Νηθεκέλνο θαη ληξνπηαζκέλνο ν Μνπζνιίλη
δεηάεη ηε βνήζεηα ηνπ ζπκκάρνπ ηνπ, Υίηιεξ. Ο θνβεξόο
γεξκαληθόο ζηξαηόο επηηίζεηαη από ηα βόξεηα ζύλνξα
ηεο παηξίδαο καο. Ο Διιεληθόο ζηξαηόο αληηζηέθεηαη θαη
πάιη γελλαία, αιιά απνθακσκέλνο θαη απνδπλακσκέλνο
από ηνλ πόιεκν θαηά ησλ Ιηαιώλ αλαγθάδεηαη λα
ππνρσξήζεη.



ΥΡΟΝΙΚΟ

 Σν κέησπν θαηαξξέεη. Η Διιάδα ζηε ζθιαβηά. Αξρίδεη ε
καύξε πεξίνδνο ηεο Καηνρήο. Σέζζεξα καύξα ρξόληα
ζθιαβηάο θαη καξηπξίνπ γηα ην ιαό καο. Υηιηάδεο
πεζαίλνπλ από ηελ πείλα θαη ηε δπζηπρία. Υηιηάδεο
λεθξνί από ηα εθηειεζηηθά απνζπάζκαηα ησλ Γεξκαλώλ

θαη ησλ Ιηαιώλ. Όινη ζπζία ζην βσκό ηεο ιεπηεξηάο!Μα
θαη πάιη ν ειιεληθόο ιαόο κέζα από ηα ζπληξίκκηα
ηνπ βξίζθεη ηε δύλακε λα αληηζηαζεί. ηέθεηαη
όξζηνο, γελλαίνο θαη πεξήθαλνο. Σε ξσκηνζύλε κελ
ηελ θιαηο! Ο ιαόο μεζεθώλεηαη θαη γξάθεη
θαηλνύξγην έπνο, ην έπνο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο!



ΥΡΟΝΙΚΟ

 Ο ιαόο καο αληηζηέθεηαη θαη κέζα ζ’ απηό ην παλεγύξη ε
λενιαία ηεο παηξίδαο καο δελ κπνξεί λα κείλεη ακέηνρε.
Οξγαλώλεηαη θαη πξσηνζηαηεί ζην αγώλα γηα ηε
ιεπηεξηά. Αθόκα θαη κηθξά παηδηά βξίζθνπλ ηνλ ηξόπν λα
επηβηώζνπλ κέζα ζηελ Καηνρή θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ
αγώλα. Οη Έιιελεο πνιέκεζαλ θαη λίθεζαλ. Απνξείηε
γηαηί ηόζν ιίγνη ληθήζακε; Ρσηήζηε ηνπο ζσξηαζκέλνπο
θάιπθεο όισλ ησλ δηακεηξεκάησλ ζηνπο πξνκαρώλεο
καο. Ρσηήζηε ηνπο ιόθνπο ησλ ζθνησκέλσλ καο ηηο
θαξδηέο εθείλεο ηηο δεζηέο ηεο ειεπζεξίαο θαη ζα ζαο
απαληήζνπλ. Θα ζαο απαληήζνπλ κε ηε ζησπή ηνπο
θαιύηεξα απ’ όια ηα ιακπξά κλεκεία ηεο λίθεο θαη ηνπο
ιόγνπο ησλ ξεηόξσλ καο.



ΥΡΟΝΙΚΟ

 Καη μεκέξσζε ε κέξα ηεο ιεπηεξηάο! Έλα παξάζπξν
αλνίγεη μαθληθά, δπν θνξίηζηα ζθαξθαιώλνπλ πάλσ ζην
πεξβάδη, βαζηνύλ κηα ζεκαία, ζέινπλ λα ηελ θξεκάζνπλ,
ραξνύκελα ηελ θπκαηίδνπλ θαη θσλάδνπλ: «Διεπζεξία!
Διεπζεξία!» Σα ξαδηόθσλα παίδνπλ ηα εκβαηήξηα ηεο
λίθεο. Ο έξεκνο δξόκνο γηνκίδεη θσλέο θαη ζεκαίεο.
«Δίκαζηε ιεύηεξνη, είκαζηε ιεύηεξνη!», θσλάδεη έλα
ςειόιηγλν θνξίηζη κε ηα μαλζά καιιηά θαη πνξεύνληαη
θαη αγθαιηάδνληαη θαη ρνξεύνπλε. Όκνξθνο πνπ ‘’λαη ν
θόζκνο!



ΥΡΟΝΙΚΟ

 Αλδξείνη ζεηο πνπ πνιεκήζαηε θαη πέζαηε έλδνμα. Όηαλ
ζέινπλ νη Έιιελεο λα θαπρεζνύλε, ηέηνηνπο βγάδεη ην
έζλνο καο ζα ιέλε θαη έηζη ζαπκάζηνο ζα είλαη ν έπαηλόο
ζαο.

 Σηκή θαη δόμα ζηνπο λεθξνύο καο.

 Σηκή θαη δόμα ζηνπο αγσληζηέο ηεο ιεπηεξηάο



ΣΔΛΟ


