
 

Στις 6 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 

1940, οι σειρήνες της αντιαεροπορικής 

άμυνας ξύπνησαν την Αθήνα. Tα 

ανακοινωθέντα έγραφαν: "Αι ιταλικαί 

στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν 

από της 5.30 σήμερον τα ημέτερα τμήματα. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους". 

Oι εφημερίδες ξεσήκωναν τον κόσμο "Έλληνες εις τα όπλα!". Και οι Έλληνες, μέσα σε 

ζητωκραυγάσματα, πανηγύριζαν στους δρόμους. Αυτό ήταν το ιστορικό "ΟΧΙ" που, γεμάτη με 

υπερηφάνεια και φιλότιμο, φώναξε η μικρή και φτωχή Ελλάδα απέναντι στην ισχυρή 

φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι, όταν της ζήτησε να παραδώσει τα ελληνικά εδάφη. Είχε έρθει 

η ώρα της "Μάχης της Ελλάδoς".  

.................................................................................................................................................................... 

Το επίσημο ιταλικό τελεσίγραφο 

Στις 3 τα μεσάνυχτα της 28ης Οκτωβρίου, ο 
πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελλάδα κόμης Γκράτσι 
επιδίδει, στον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη 
Μεταξά, τελεσίγραφο. Ακολουθεί σχετικό 
απόσπασμα:  

«’Οθεν, η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν 

να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν -ως εγγύησιν 

δια την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν δια 

την ασφάλειαν της Ιταλίας- το δικαίωμα να καταλάβη δια 

των ενόπλων αυτής δυνάμεων[…]  ωρισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική 

Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την κατάληψιν ταύτην και 

όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων των προοριζομένων να την 

πραγματοποιήσωσι. […].» 

H απάντηση: Διάγγελμα του Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικό Λαό 

Το ιταλικό τελεσίγραφο, με το οποίο ο Μουσολίνι ζητούσε την 

ελεύθερη δίοδο των ιταλικών στρατευμάτων, απορρίπτεται εκ 

στόματος Ιωάννη Μεταξά, χωρίς συζήτηση. 

«Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, 

την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον 

αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα 

εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι ’Ελληνες, μου εζήτησε σήμερον 

την 3ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την 

ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η 
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κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον ιταλόν Πρέσβυν ότι 

θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου 

της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας 

και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. ’Ολον το ’Εθνος ας εγερθή 

σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. 

Νυν υπέρ πάντων ο αγών. 

Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ 

H 28η Οκτωβρίου του 1940» 

 

Ο ελληνικός λαός δεν γνώριζε τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου τι είχε προηγηθεί στις 3 το 

πρωί στην οικία του πρωθυπουργού. Όμως, όταν την 6η πρωινή ώρα οι σειρήνες της 

αντιαεροπορικής άμυνας ξύπνησαν την Αθήνα, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους σαν να 

περίμενε ακριβώς τη στιγμή να βροντοφωνάξει το ιστορικό "ΟΧΙ"! Όλοι επέλεξαν να 

αγωνιστούν, χωρίς δεύτερη σκέψη. 

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ασύρματος την 28η Οκτωβρίου 1940  

Πανηγυρισμοί και ζητωκραυγές δεν θα περίμενε 

κανείς ανήμερα της ανακήρυξης ενός πολέμου. Κι 

όμως, μια διάθεση πανηγυρισμού και ευφορίας 

ξεχύθηκε στον αττικό ουρανό, από ένα κόσμο που 

είχε κατακλύσει τους δρόμους και που αισθανόταν 

να τον καλούν με το όνομά του, για να 

προστατεύσει τις τρεις και πλέον χιλιάδες χρόνια 

της ιστορίας του. Η είδηση έτρεχε από στόμα σε 

στόμα, σαν την αγγελία κάποιου χαρμόσυνου γεγονότος "Πόλεμος! Οι Ιταλοί εισβάλλουν!". Τα 

συναισθήματα διαδέχονταν το ένα το άλλο, υπερηφάνεια, φιλότιμο, λεβεντιά, αγανάκτηση, 

περιφρόνηση και μάλιστα όχι μόνο από αυτούς που έτρεχαν να καταταγούν αλλά και από τον 

άμαχο πληθυσμό, που και αυτός αργότερα προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον αγώνα.  

.................................................................................................................................................................... 

Οι Έλληνες πολέμησαν με πενιχρά μέσα απέναντι σε μια 
πάνοπλη στρατιά. Και τη νίκησαν. Διότι πολέμησαν με 
φρόνημα και λεβεντιά, με ελληνική ψυχή. Όλες οι αρετές 
των Ελλήνων μπήκαν και κέρδισαν εκείνον τον πόλεμο. 

"Στο εξής δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες επολέμησαν σαν 
ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες." 
έγραψε η εφημερίδα "Manchester Guardian" στις 19 
Απριλίου του 1941. 

Ας γίνουν οι αγώνες όλων όσων θυσιάστηκαν για την Ελλάδα μας, πριν 79 χρόνια, το δικό μας 
παράδειγμα αδούλωτης ελληνικής ψυχής. 
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