
 

Ημερήσια Διαταγή κ. Α/ΓΕΕΘΑ  

για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 

 

Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, 

Εθνοφύλακες και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, 

Η 28η Οκτωβρίου του 1940 υπήρξε η ημέρα έναρξης ενός πολέμου. Ενός 

Μεγάλου Πολέμου όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια…  

Αυτήν την έναρξη του πολέμου όμως, οι Έλληνες την πανηγύρισαν σα να’ 

τανε γιορτή.  

Απέναντι σ’ ένα ιταμό τελεσίγραφο που απαιτούσε την ατιμωτική παράδοση 

της Χώρας, η ελληνική ψυχή δεν αμφιταλαντεύτηκε ούτε μία στιγμή.  

Το ελληνοπρεπέστατο «ΟΧΙ» της Τιμής και της Αξιοπρέπειας αναδύθηκε 

απολύτως φυσιολογικά, εντελώς αυτονόητα και ξεκάθαρα Ελληνικά.  

Μια εσωτερική έξαρση γέμισε τότε τις καρδιές των Ελλήνων.  

Όχι, δεν ήταν ένας ενθουσιασμός επιπόλαιος, μια στιγμιαία φόρτιση, ένα 

ξέσπασμα της στιγμής.  

Ήταν κάτι πολύ βαθύ, μοναδικό, ανεπανάληπτο.  

Νιώθοντας το Κάλεσμα του Καθήκοντος, το νεύμα της Ιστορίας, οι Έλληνες 

έβαλαν τη βιοπάλη και τα ατομικά τους προβλήματα σε δεύτερη μοίρα και με 

ταχύτητα, οργάνωση και τάξη, προσέτρεξαν και αφοσιώθηκαν στην Υπεράσπιση 

του Έθνους με πλήρη ομοψυχία.  

Την ίδια στιγμή που η υπόλοιπη Ευρώπη γονάτιζε, παραδομένη σχεδόν 

ολοκληρωτικά στις σκοτεινές Δυνάμεις του Άξονα, οι Έλληνες επέλεγαν 

συλλογικά το δύσκολο δρόμο της Τιμής και του Χρέους,  

επέλεγαν να πολεμήσουν και να υπεραμυνθούν του πατρίου εδάφους και της 

ελευθερίας τους,  

επέλεγαν για ακόμη μία φορά να βρεθούν στη σωστή πλευρά της Ιστορίας!  



Η ομόθυμη, πανηγυρική απόφαση για αγώνα μέχρις εσχάτων προς 

απόκρουση της άδικης και αισχρής εχθρικής επίθεσης, κατέδειξε μοναδικό 

μεγαλείο ψυχής και ηθική υπεροχή ενός λαού αδούλωτου, αξιοπρεπούς και 

υπερήφανου.  

Ενός λαού με πλήρη επίγνωση του Χρέους του προς την Ιστορία και τις 

πανανθρώπινες Αξίες, που οι πρόγονοί του χάρισαν απλόχερα στο μεγαλύτερο 

μέρος του πλανήτη.  

Απέναντι στα πάνοπλα και αριθμητικά υπέρτερα ιταλικά στρατεύματα, στα 

εκατομμύρια λόγχες και στα πυκνά αεροπορικά σμήνη, η γενιά του ‘40 ανέδειξε 

όλο το σθένος της ελληνικής ψυχής.  

Πολέμησε με ακατάβλητο φρόνημα στα υψώματα του Μοράβα, στις 

στενωπούς της Κλεισούρας, στην κορυφογραμμή της Τρεμπεσίνας, στα 

χιονισμένα φαράγγια της Πίνδου, στο Ιόνιο και στα στενά του Οτράντο!  

Πολέμησε μέχρις εσχάτων σε στεριά, θάλασσα και αέρα! Και τα κατάφερε!!  

Τα κατάφερε γράφοντας με ανεξίτηλα γράμματα το θρυλικό Έπος του 

Σαράντα!!!  

Μετέτρεψε τα παγωμένα Ηπειρώτικα υψίπεδα και τις απάτητες 

κορυφογραμμές σε πεδία υπέρλαμπρων νικών, απαράμιλλου ηρωισμού και 

αξεπέραστης δόξας!!!  

Τσάκισε την υπερφιαλοσύνη και την υπεροψία του φασίστα εισβολέα, 

εξαναγκάζοντάς τον σε πλήρη κατάρρευση  

και επηρέασε καθοριστικά την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 

αφού υποχρέωσε τη Γερμανία,  

τη ναζιστική Γερμανία,  

να αναθεωρήσει τα στρατηγικά της σχέδια.   

Ακολούθησε ο άνισος, σκληρός, επικός αγώνας των απόρθητων Οχυρών της 

«Γραμμής Μεταξά».  

Οι ηρωικοί υπερασπιστές της μοναδικής αυτής γραμμής των Οχυρών 



προσέθεσαν ένα ακόμα μεγάλο “ΟΧΙ” στην τρισένδοξη Ιστορία μας, 

υποχρεώνοντας τους Γερμανούς εισβολείς να πληρώσουν βαρύτατο τίμημα, με 

τρόπο που δεν είχαν συναντήσει και συνηθίσει ποτέ μέχρι τότε.  

Η 28η Οκτωβρίου είναι φωτεινή ημέρα μνήμης, ημέρα απόδοσης τιμών, 

ημέρα ψυχικής ανατάσεως και ημέρα εθνικής αυτοπεποίθησης.  

Συνεγείρει, Ξυπνά, Θυμίζει!!!  

Ο Αγώνας του Σαράντα ηλεκτρίζει τις συνειδήσεις, εμπνέει, συγκινεί και 

φωταγωγεί το Έθνος, κυρίως εξαιτίας της ηθικής του διάστασης και υπόστασης.  

Το περίλαμπρο Έπος που έγραψαν εκείνοι οι Έλληνες με τις κοκαλωμένες 

χλαίνες,  

οι παππούδες μας, 

μην το ξεχνάτε.  

Τους γνωρίζουμε, τους έχουμε δει και τους έχουμε ακούσει,  

Και είναι ο Φάρος που φωτίζει το δρόμο μας και ο Μέγας Προβολέας που 

καθοδηγεί τα βήματά μας.  

Μας έδειξαν πώς ξεπληρώνεται το Χρέος προς την Πατρίδα, και μας 

υπέδειξαν πώς κερδίζεται η Ελευθερία και η Εθνική Αξιοπρέπεια απέναντι σ’ 

εκείνους που επιβουλεύονται τα εθνικά μας δίκαια, αναζητώντας ζωτικό χώρο, 

γιατί δήθεν δεν χωράνε πια στον δικό τους...!!!  

Η απάντησή μας προς αυτούς είναι η ίδια και η αυτή,  

αταλάντευτα κι απαρασάλευτα, σε όλες τις εποχές.  

Έρχεται βροντερή από τα βάθη των αιώνων, περνά μέσα απ’ την πεδιάδα 

του Μαραθώνα, από τα στενά των Θερμοπυλών, την Σαλαμίνα και την Κλεισούρα 

και φτάνει μέχρι το σήμερα:  

“ΌΧΙ!”.  

“ΌΧΙ!” σε κάθε επιβουλή, σε κάθε εκβιαστική απειλή, σε κάθε προσβολή της 

Πατρίδας και των εθνικών μας δικαίων. 



Θυμηθείτε, ότι του νικηφόρου Έπους του Σαράντα, είχε προηγηθεί, ελάχιστα 

πριν,  

λίγους μήνες,  

η ιταμή, προκλητική, εξοργιστική και ταπεινωτική κατά την εκτίμηση του 

επιβουλέα, πρόκληση του τορπιλισμού της «ΕΛΛΗΣ»,  

που μπορεί να γέμισε με βαθιά πίκρα τις καρδιές των Ελλήνων για λίγο,  

πλην όμως απαντήθηκε ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ και με άκρως ταπεινωτικά τελικώς για 

τον εχθρό αποτελέσματα στη συνέχεια.  

Και τότε η αυτοσυγκράτηση, η ψυχραιμία, η υπομονή, η μετριοπάθεια και όλα 

τα μηνύματα  που εξεπέμφθησαν μετά το γεγονός,  

την άνανδρη εκείνη ενέργεια,  

ο επιβουλέας τα εξέλαβε ως αδυναμία και περιφρονητικά προχώρησε στα 

σχέδια του, χωρίς να τους δώσει την δέουσα προσοχή, χωρίς να καταλάβει την 

λάμψη στα μάτια των Ελλήνων!!!  

Το πόσο έξω έπεσε, του το απέδειξε αμέσως μετά η Ιστορία, η αμείλικτη 

Ιστορία, η Ιστορία που διδάσκει, όσους θέλουν να μάθουν βεβαίως  

κι αυτό είναι μια άλλη ιστορία...,  

του το απέδειξε το μετέπειτα ηρωικό έπος του ‘40.  

Οι σύγχρονοι επιβουλείς ας μην κάνουν το ίδιο λάθος... 

ας μην αποδειχθούν το ίδιο υπερφίαλοι... 

ας διαβάσουν καλά τις ψυχές των Ελλήνων, ας δουν τη λάμψη στα μάτια, ας 

διαγνώσουν το βράσιμο της ψυχής, της ελληνικής ψυχής...  

κι ας μην προβαίνουν στην Ύβριν... 

Η Ιστορία και η Μυθολογία των Ελλήνων είναι Παγκόσμιο Κτήμα... Ανοιχτό σε 

όλους... Ας ρίξουν μια ματιά στο τι ακολουθεί την Ύβριν... 

Κρατήστε μέσα σας αυτήν τη διδαχή των προγόνων μας, θυμηθείτε από πού 

προέρχεσθε, συνειδητοποιείστε ποιοι είστε!!!  



Είμαστε απόγονοι ανδρών και γυναικών επιφανών!!! Ανθρώπων που με τις 

ζωές τους καθόρισαν το πλαίσιο και τις αξίες που μ’ αυτά ζει και πορεύεται ο 

κόσμος ακόμα.  

Το συλλογικό γενεαλογικό μας δέντρο είναι και θα είναι πάντοτε ακλόνητο και 

φάρος για την ανθρωπότητα!!!  

Ακολουθώντας το παράδειγμα Εκείνων, παραμένουμε έτοιμοι να 

ανταποκριθούμε σε αυτό που υποδεικνύει, απαιτεί και προστάζει και σήμερα και 

πάντα το Εθνικό Χρέος.  

 Το αποδείξαμε προσφάτως και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε κάθε 

φορά που θα το επιτάσσει η Ανάγκη.  

Η Εθνική Ανάγκη!!!  

Αυτή είναι η Μοίρα μας!!!  

Δεν παραπονιόμαστε γι’ αυτήν!!!  

Την κοιτάμε στα μάτια, μ’ αυτά τα μάτια του διαχρονικού και υπέροχου 

Έλληνα και πορευόμαστε μαζί της... Χιλιάδες χρόνια τώρα!!!  

 Παραμερίζοντας προσωπικούς και οικογενειακούς προγραμματισμούς,  

όλοι εσείς, Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, 

Σμηνίτες και Πολιτικό Προσωπικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων  

σταθήκατε, στέκεστε και θα στέκεστε πάντοτε στο ύψος των περιστάσεων, 

θέτοντας υπεράνω όλων το Καθήκον και την προάσπιση της Πατρίδας.  

Αυτής της Πατρίδας που αξίζει τα πάντα!!!  

Της Ελλάδας για την οποία πολέμησαν και έπεσαν γενεές Ελλήνων!!! Στη 

στεριά, στην θάλασσα και στον αέρα!!!  

 Σας εκφράζω απερίφραστα τον θαυμασμό μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια 

και την απεριόριστή μου εμπιστοσύνη. Οι πράξεις σας, ο αγώνας σας, οι 

προσπάθειές σας, η αποφασιστικότητά σας, η αυταπάρνησή σας, η αγωνία σας 

και το σθένος σας, με γεμίζουν υπερηφάνεια που με αξίωσε ο Θεός να ηγούμαι 



τέτοιων ανδρών και γυναικών!!!  

Δώσατε και συνεχίζετε να δίνετε τον αγώνα τον καλό, έχοντας πλήρη 

συναίσθηση της ευθύνης και του χρέους ανεξαρτήτως βαθμών, Κλάδων και 

θέσεων.  

 Η ελληνική κοινωνία βλέπει, αφουγκράζεται, αναγνωρίζει...  

Σας κοιτάζει και καταλαβαίνει την αγωνία σας, νιώθει τον κόπο σας, 

αναγνωρίζει στα πρόσωπά σας τους άξιους Φύλακες της Ξηράς, της Θάλασσας 

και του Αέρα! Και παίρνει κουράγιο!!! Γιατί υπάρχετε εσείς!!!  

Οι ακοίμητοι Φρουροί!!! Μέρα και νύχτα!!! 

 Όποιος σας υποτιμήσει θα κάνει λάθος μεγάλο...  

Το έχετε αποδείξει... Το ξέρετε και το ξέρουν όλοι, φίλοι, εχθροί, σύμμαχοι... 

όλος ο κόσμος!!!  

Είστε ο ένοπλος βραχίων του Έθνους, ο καθοριστικός παράγων που με τη 

σιδερένια και ακλόνητη παρουσία του, κάνει τα πράγματα πιο καθαρά, πιο 

μετρήσιμα και πιο απλά προς όλες τις κατευθύνσεις.  

Χρόνια πολλά σε όλους σας!!! 

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!!! 

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!!! 

Ζήτωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις!!! 

 


