
28 Οκηωβοίξρ 1940 

Τμ 1940 μ θόζμμξ δμύζε ηεκ ηναγωδία εκόξ μεγάιμο πμιέμμο. Η Γενμακία, με εγέηε ημκ Χίηιεν, μαδί με ηε ζύμμαπό ηεξ 

Ιηαιία, με εγέηε ημκ Μπεκίημ Μμοζμιίκη, θαηάθενε κα θαηαθηήζεη ηηξ πενηζζόηενεξ πώνεξ ηεξ Εονώπεξ.  

Ο Ιηαιόξ δηθηάημναξ απμθάζηζε κα θαηαθηήζεη ηε μηθνή θαη όπωξ θαηκόηακ αδύκαηε κα ακηηζηαζεί Ειιάδα. Έηζη άνπηζε 

ηηξ πνμθιήζεηξ. Σηηξ 15 Αργξύζηξρ 1940 έκα ηηαιηθό οπμβνύπημ βύζηζε ημ ειιεκηθό πμιεμηθό πιμίμ “Έιιε”. Τα 

πανάμαηα ηεξ 28ηπ Οκηωβοίξρ 1940 μ Ιηαιόξ πνεζβεοηήξ ζηεκ Αζήκα λοπκά ημκ πνωζοπμονγό ηεξ Ειιάδαξ Ιωάκκε 

Μεηαλά. Η ηηαιηθή θοβένκεζε απαηηεί κα παναπωνεζμύκ ζημ ζηναηό ηεξ ιημάκηα, δνόμμη, ζηδενόδνμμμη θαη πώνμη γηα 

ζηναηόπεδα. Απαηηεί με ιίγα ιόγηα ηεκ πανάδμζε ηεξ Ειιάδαξ. Η απάκηεζε δε ζα μπμνμύζε κα ήηακ δηαθμνεηηθή: ΟΧΙ.  

Τμ πνωί μη Ιηαιμί άνπηζακ κα βμμβανδίδμοκ ηα ειιεκηθά θοιάθηα πμο βνίζθμκηακ ζηηξ θμνοθέξ ηεξ μνμζεηνάξ ηεξ 

Πίκδμο. Μεηά ημ βμμβανδηζμό μη Ιηαιμί ζηναηηώηεξ άνπηζακ κα πενκμύκ ηα ζύκμνα. Η εηζβμιή άνπηζε. Μέπνη ηηξ ανπέξ 

Νμεμβνίμο μη Ιηαιμί έθακακ ζοκεπώξ επηζέζεηξ. Όμωξ δεκ ηα θαηάθενακ κα ζπάζμοκ ηηξ ειιεκηθέξ γναμμέξ. Ο 

ειιεκηθόξ ζηναηόξ πνμπωνμύζε με κίθεξ θαη θαηάθενε κα ειεοζενώζεη ηηξ πόιεηξ ηεξ Αιβακίαξ όπμο δμύζακ Έιιεκεξ: 

Τεκ Κμνοηζά, ημοξ Αγίμοξ Σανάκηα, ηεκ Πνεμεηή, ημ Ανγονόθαζηνμ. Ο μηθνόξ ζηναηόξ πμο μ Μμοζμιίκη ιμγάνηαδε γηα 

εύθμιμ ακηίπαιμ όπη μόκμ άκηελε αιιά θοκεγμύζε ημοξ Ιηαιμύξ μέζα ζηεκ Αιβακία. Όμωξ μ βανύξ πεημώκαξ, ε παγωκηά 

θαη ημ πηόκη πμο ζθέπαδε ηα βμοκά ηεξ Πίκδμο, ηαιαηπωνμύζε αθάκηαζηα ημοξ ζηναηηώηεξ. Τα θνομπαγήμαηα θαη μη 

ζάκαημη από ημ θνύμ ήηακ πμιύ ζοπκά. Παν’ όιεξ ηηξ θαθμοπίεξ, μη Έιιεκεξ ζηναηηώηεξ πμιέμεζακ ενωηθά.  

Ο επηθόξ αγώκαξ ηωκ Ειιήκωκ ζηα βμοκά ηεξ Πίκδμο παναμέκεη ζηεκ ηζημνία ωξ ζεμείμ ακαθμνάξ θαη ηημήξ. Είκαη 

παναθηενηζηηθό ημ δεμμζίεομα μηαξ αγγιηθήξ εθεμενίδαξ ζηηξ 4.4.1941: “Από ηώοα και ζηξ ενήπ δε θα λέμε όηι ξι 

Έλλημεπ πξλεμξύμ ζαμ ήοωεπ αλλά όηι ξι ήοωεπ πξλεμξύμ ζαμ Έλλημεπ.” 

 


