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διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με
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αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



Ο παππούς απαντά…
Παππού, τι γιορτάζουμε κάθε 28η Οκτωβρίου;

OXI

Γιορτάζουμε την άρνησή μας, εμάς των Ελλήνων, εναντίον των 
Ιταλών οι οποίοι ήθελαν να παραδοθούμε σε αυτούς και να 
καταλάβουν τη χώρα μας. Η συνέπεια της άρνησης ήταν ο πόλεμος.

Έζησες πόλεμο παππού; Πώς ήταν;
Ήμουν μικρός τότε. Τότε γινόταν ήδη πόλεμος και σε άλλες χώρες 
παιδί μου. Ήταν το 1940, χρόνια πολλά πριν. Ένας δύσκολος 
χειμώνας για όλους, παγωνιά, πείνα, φτώχεια, κακουχίες πολλές. 

Τη θυμάσαι τη μέρα που έμαθες ότι ξεκινά πόλεμος;
Όλοι τη θυμόμαστε. Ήταν ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου. Ο 
Μουσολίνι, ο Ιταλός δικτάτορας, μας έστειλε τελεσίγραφο και μας 
ζητούσε να παραδοθούμε. Ο Μεταξάς όμως απάντησε δίχως δεύτερη 
σκέψη ΟΧΙ. Μετά από λίγες ώρες ακούστηκαν οι σειρήνες του 
πολέμου. Οι Ιταλοί είχαν εισβάλει στην Ελλάδα από την Ήπειρο.

Τι έγινε μετά;
Για τους επόμενους μήνες παλέψαμε 
με κάθε μας δύναμη για να 
κρατήσουμε τη χώρα μας ελεύθερη 
και τα καταφέραμε. Αναγκάσαμε τους 
Ιταλούς να υποχωρήσουν.



Ο παππούς εξιστορείται…
Τελείωσε ο πόλεμος; 

OXI

Δυστυχώς, όχι! Ο Μουσολίνι μη μπορώντας να μας αντιμετωπίσει, 
ζήτησε την βοήθεια του Χίτλερ, των Γερμανών. Μας επιτέθηκαν 
αλλά οι δυνάμεις είχαν λιγοστέψει. Τότε άρχισε η περίοδος της 
Κατοχής.

Πόσα χρόνια κράτησε;
Τέσσερα χρόνια, πολύ δύσκολα χρόνια, βασανιστήρια, εκτελέσεις, 
πείνα, στερήσεις. Όμως ο λαός αγανάκτησε και αποφάσισε να δώσει 
τέλος στη σκλαβιά. 

Τα καταφέραμε; Κερδίσαμε;
Φυσικά! Το έπος της Εθνικής Αντίστασης γράφεται με μεγάλα
γράμματα. Οι Έλληνες ενώσαμε τις δυνάμεις μας και νικήσαμε! Στις 
12 Οκτωβρίου του 1944, η ελληνική σημαία κυμάτισε ξανά, τα 
εμβατήρια της νίκης ακούγονταν παντού, όλοι στους δρόμους 
πανηγυρίζαμε το τέλος της γερμανικής κατοχής!
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