
Το χρονικό της νίκης 

 

Μια από τις πιο ένδοξες και φωτεινές σελίδες της ελληνικής ιστορίας είναι ο 

αγώνας των Ελλήνων κατά των Ιταλών και Γερµανών το 1940-41. 1939. Η µαύρη 

σκιά του πολέµου απλώνεται πάνω από την Ευρώπη. Γερµανία και Ιταλία 

βάλθηκαν να κατακτήσουν τον κόσµο ολόκληρο!  

Οι Έλληνες ήξεραν πως αργά η γρήγορα ο πόλεµος θα χτυπήσει την πόρτα της 

χώρας µας. Και αυτό δεν άργησε να γίνει. 28 Οκτωβρίου 1940. 3.30 το πρωί. Ο 

Ιταλός πρέσβης Γκράτσι επισκέπτεται τον Ιωάννη Μεταξά. Το τελεσίγραφο είναι 

σαφές. Ή θα γίνετε σύµµαχοί µας ή έχουµε πόλεµο. Η απάντηση του Μεταξά 

έµεινε στην ιστορία: ΟΧΙ! 

28 Οκτωβρίου 1940. 5.30 τα χαράµατα. Ο πόλεµος ξεκίνησε. Οι ιταλικές 

στρατιωτικές δυνάµεις επιτίθενται στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Αµέσως γίνεται 

επιστράτευση. Οι φαντάροι µας φεύγουν µε όποιο µέσο βρουν για το µέτωπο. 

Στους σταθµούς οι γυναίκες ξεπροβοδίζουν τα παλικάρια µας. «Με τη νίκη»! Ο 

ενθουσιασµός τούς έχει συνεπάρει όλους. «Θα τους φάµε τους µακαρονάδες»! 

Ο πόλεµος στα χιονισµένα βουνά της Αλβανίας έχει ξεκινήσει για τα καλά. Οι 

Έλληνες αποκρούουν την πρώτη ιταλική επίθεση µέχρι τις 3 Νοεµβρίου και 

ξεκινούν την αντεπίθεση. Οι Ιταλοί µπροστά στον ελληνικό ενθουσιασµό 

υποχωρούν. Στα βουνά αντιλαλεί η ιαχή των φαντάρων µας: «ΑΕΡΑ!!!» 

Ο ελληνικός στρατός προελαύνει και ελευθερώνει τις ελληνικές πόλεις στη 

Βόρειο Ήπειρο. Κορυτσά, Αργυρόκαστρο, Τεπελένι, Άγιοι Σαράντα υποδέχονται 

τους ελευθερωτές. Οι εφηµερίδες σε Ελλάδα και Ευρώπη κάθε µέρα αναφέρουν 

τις νίκες του στρατού µας. Με επιθεωρήσεις, γελοιογραφίες και τραγούδια 

κοροϊδεύουµε τους Ιταλούς. Πρώτη αξίζει να αναφέρουµε την τραγουδίστρια της 

νίκης, τη Σοφία Βέµπο. Τα τραγούδια της γεµίζουν τα ελληνικά χείλη και 

τονώνουν το ηθικό των στρατιωτών µας. 

Όλος ο ελληνικός λαός πολεµά. Οι άντρες στο µέτωπο, οι ηρωικές γυναίκες της 

Πίνδου µεταφέρουν τρόφιµα και πυροµαχικά στα βουνά, οι Ελληνίδες σε πόλεις 

και χωριά πλέκουν ασταµάτητα κάλτσες και γάντια, οι αδελφές νοσοκόµες 

υπηρετούν τους τραυµατίες… Σε κάθε εκκλησία µαζεύονται οι πιστοί και 

προσεύχονται µε θέρµη στο Θεό για το δίκαιο αγώνα µας. ∆εν έµεινε ούτε ένας 

αµέτοχος στον αγώνα. Οι Ιταλοί κατατροπώνονται. 

6 Απριλίου 1941. Η µικρή Ελλάδα έχει αλλάξει τα σχέδια του πανίσχυρου 

Άξονα. Οι Γερµανοί αλλάζουν σχέδια και επιτίθενται στην Ελλάδα. Νέες σελίδες 

ηρωισµού γράφονται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στα οχυρά Μεταξά. Ρούπελ, 

Λύσσε, Περιθώρι αντιστέκονται στις σιδηρόφρακτες γερµανικές στρατιές.  

Όµως, η γερµανική πολεµική µηχανή προχωρά. Η Ελλάδα υπόδουλη. Η 

Κατοχή από τις γερµανικές, ιταλικές και βουλγαρικές δυνάµεις είναι φρικτή. 

Σκλαβιά, πείνα, δυστυχία. Στις µεγάλες πόλεις η Εκκλησία οργανώνει συσσίτια. Οι 

Έλληνες όµως δε σκύβουν το κεφάλι. Αντιστέκονται σθεναρά µέχρι και την 

τελευταία ηµέρα της Κατοχής. Οι Γερµανοί φεύγουν ηττηµένοι, ντροπιασµένοι 

απ’ τη δύναµη της ελληνικής ψυχής. Ο ηρωικός αυτός πόλεµος τέλειωσε και 

έδωσε για µια ακόµη φορά το µήνυµα: Αξίζει να δώσουµε τα πάντα για την 

ελευθερία της πατρίδας µας! 


