
 

 

 

Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου 2021 

Αγαπθμζνα μασ παιδιά, 

Aγαπθτζσ, αγαπθτοί ςυνάδελφοι,  
 

Η 28θ Οκτωβρίου του 1940 είναι μία θμερομθνία ορόςθμο για τθν ιςτορία τθσ Ελλάδασ. Η επζτειοσ αυτι ζχει μία 

ιδιομορφία· δε γιορτάηουμε τθ λιξθ του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου ι τθσ γερμανικισ κατοχισ, όπωσ ζχει κακιερωκεί ςε 

άλλεσ χϊρεσ, αλλά τθν είςοδο τθσ Ελλάδασ ςτον πόλεμο. «ΌΧΙ» ζγραφαν οι πθχυαίοι τίτλοι ςτισ εφθμερίδεσ, οι οποίοι 

αφοροφςαν ςτθν απάντθςθ του πρωκυπουργοφ Μεταξά ςτο ιταλικό τελεςίγραφο που απαιτοφςε τθν ελεφκερθ 

διζλευςθ του ιταλικοφ ςτρατοφ από τθν Ελλθνοαλβανικι μεκόριο, ϊςτε να καταλάβει ςτρατθγικά ςθμεία τθσ Ελλάδασ. 

Σο «ΟΧΙ» υιοκετικθκε ωσ ςφνκθμα, εξυψϊνοντασ το φρόνθμα των Ελλινων. Αποτζλεςε μια ςτιγμι ενότθτασ και 

ςθματοδότθςε μια ςειρά ραγδαίων εξελίξεων, τζτοιων και τόςθσ ζνταςθσ,  που ανζτρεψε κακοριςτικά τθν κακεςτθκυία 

τάξθ των πραγμάτων, όχι μόνο για τθν χϊρα μασ, αλλά και για τον υπόλοιπο κόςμο. 

Αμζςωσ, άρχιςε ο ελλθνο-ιταλικόσ πόλεμοσ, το Ζποσ του ’40. Η απόκρουςθ τθσ ιταλικισ ειςβολισ ςυνζβαλε ςθμαντικά 

ςτθν ζκβαςθ του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου. Μια μικρι χϊρα που αντιςτεκόταν απζναντι ςε μία ιςχυρι φαςιςτικι 

δφναμθ, και μάλιςτα νικοφςε, αποτζλεςε παράδειγμα προσ μίμθςθ για τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ, τονϊνοντασ το θκικό των 

λαϊν ςτθν κατακτθμζνθ Ευρϊπθ. Ακολοφκθςε θ γερμανικι ειςβολι που κλιμακϊκθκε και κατζλθξε ςτθν Κατοχι. Η 

χϊρα μασ αντιςτάκθκε απζναντι ςτον ολοκλθρωτιςμό και τον φαςιςμό, δείχνοντασ μια πρωτόγνωρθ αξιοπρζπεια και 

υπομζνοντασ ςκεναρά τθν πείνα και τισ κακουχίεσ που επζβαλαν οι κατακτθτζσ. Από τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα, όμωσ, 

ιρκε και θ εκνικι αντίςταςθ με τθ ςυμμετοχι και τθ κυςία Ελλινων ανεξαρτιτωσ θλικίασ και πολιτικισ τοποκζτθςθσ. 

Οι ιρωεσ του ’40 που ςυμμετείχαν ςτισ μάχεσ και ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ κατά τθ διάρκεια του Βϋ Παγκοςμίου 

Πολζμου, δεν είναι άψυχα ςφμβολα, αλλά οι άμεςοι πρόγονοί μασ, άνκρωποι τθσ κακθμερινότθτασ, που ςτάκθκαν ςτο 

φψοσ των περιςτάςεων και πολζμθςαν θρωικά για αξίεσ και ιδανικά, όπωσ θ ελευκερία, θ υπεράςπιςθ και ο ςεβαςμόσ 

τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και αξιοπρζπειασ. 

Επζτειοι όπωσ  ςθμερινι, δεν αποτελοφν μόνο μια ευκαιρία για να τιμιςουμε ότι ςπουδαίο μασ άφθςε θ ιςτορικι μασ 

κλθρονομιά. Αποτελοφν πυξίδεσ που μζςα ςτο πζλαγοσ τθσ ηωισ, μασ προςανατολίηουν. Πυξίδεσ που πρζπει εμείσ, ωσ 

εκπαιδευτικι κοινότθτα, να διακζτουμε προκειμζνου να ςυντθροφμε ηωντανά ςτισ ςυνειδιςεισ των μακθτϊν και των 

μακθτριϊν μασ, τα μθνφματα αλλά και τισ αξίεσ των προθγοφμενων γενιϊν που όρκωςαν ανάςτθμα ενάντια ςτο 

φαςιςμό. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
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