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Ηράκλειο, 27-10-2022 

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες, 

Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί, 

 

Τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 η χώρα μας ξύπνησε με τον ήχο των σειρήνων που σήμαιναν 

την είσοδό της στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν αποτέλεσμα της ομόθυμης άρνησης του λαού και της 

πολιτικής ηγεσίας στις αξιώσεις της φασιστικής Ιταλίας για παραχώρηση στρατηγικών σημείων του 

ελληνικού εδάφους. Την άρνηση αυτή, που συνοψίστηκε στη λέξη ‘’ΟΧΙ’’ και συμπύκνωσε την επιθυμία 

του ελληνικού λαού για ελευθερία, ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία, γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Η 28η 

Οκτωβρίου 1940 αποτελεί ένα φωτεινό και ζωντανό γεγονός που νίκησε τη λήθη και τον χρόνο. 

Η ενθουσιώδης αντίσταση της χώρας μας στην ισχυρή Ιταλία προκάλεσε τον θαυμασμό των άλλων 

λαών και κατέστησε αναγκαία για τον Άξονα την επέμβαση της Γερμανίας. Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής 

η πλειονότητα των Ελλήνων αντιστάθηκε με κάθε τρόπο και μέσο στους κατακτητές. Η πείνα, οι 

βασανισμοί, οι μαζικές εκτελέσεις και τα ολοκαυτώματα δεν κατάφεραν να κάμψουν το φρόνημα των 

Ελλήνων που προέβαλλαν μία άρτια οργανωμένη πολεμική δράση και παλλαϊκή κινητοποίηση. Οι 

Έλληνες, ανεξάρτητα από το κοινωνικό και οικονομικό τους επίπεδο και ανεξάρτητα από τις όποιες 

διαφορές τους, κατάφεραν να συνασπιστούν και να συμβάλουν καθοριστικά στη συμμαχική νίκη. 

Αντιστάθηκαν, αγωνίστηκαν και στάθηκαν όρθιοι, είτε μπροστά στο μέτωπο, είτε κατά την διάρκεια της 

κατοχικής νύχτας. Οι Έλληνες, όπως ο Νίκος Καζαντζάκης αποτύπωσε πέντε χρόνια μετά το ιστορικό 

«ΟΧΙ», «δεν πολεμήσαμε για να κατακτήσουμε, αλλά για να διατηρήσουμε την ακεραιότητά μας. Δεν 

υπηρετήσαμε ποτέ την πλεονεξία και την αρπαγή». 

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί μέγιστο κατόρθωμα ενότητας και αποφασιστικότητας για τους Έλληνες. 

Είναι σταθμός με βαθύ νόημα γιατί θα συμβολίζει αιώνια τον αγώνα του δίκαιου με το άδικο, τον αγώνα 

για την αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι εμείς, οι νεότεροι, οφείλουμε με τη συμπεριφορά μας 

να τιμούμε το αδούλωτο εθνικό και ανθρωπιστικό φρόνημα των αγωνιστών εκείνων καιρών, πολεμώντας 

για τα ιδανικά και τις αξίες και λέγοντας ‘’ΟΧΙ’’ σε θεωρίες και πρακτικές που απαξιώνουν την ανθρώπινη 

ζωή, αντίκεινται στην ελευθερία και προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 
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