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Ο Δήκνο Ωξσπνύ εόξηαζε ηελ Εζληθή Επέηεην ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1940, 

ηηκώληαο ην Ειιεληθό  Έπνο πνπ έγξαςε ρξπζέο ζειίδεο ζηελ παγθόζκηα 

ηζηνξία.  

Τν «ΟΧΙ» πνπ ζπγθιόληζε όινλ ηνλ ειεύζεξν θόζκν, ήηαλ ην πξώην θαίξην 

πιήγκα ζηνλ αγώλα ησλ ιαώλ θαηά ησλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο  ηνπ Άμνλα, 

παξάδεηγκα γελλαηόηεηαο θαη απνθαζηζηηθόηεηαο κέρξη ηελ ηειηθή λίθε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο Ειεπζεξίαο. 

Σε όιεο ηηο Κνηλόηεηεο ηνπ Δήκνπ, έγηλε από ηε Δεκνηηθή Αξρή πξνζπάζεηα 

λα ηηκεζεί ε κέξα, κε όιε ηε ιακπξόηεηα πνπ ηεο άξκνδε. Σεκαληηθόο 

παξάγσλ επηηπρίαο ζηελ απόδνζε ηεο νθεηιόκελεο ηηκήο, ήηαλ θαη ε αζξόα 

πξνζέιεπζε ζηηο εθδειώζεηο ησλ ζπλδεκνηώλ καο, ηνπο νπνίνπο 

επραξηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή.  

Σηελ έδξα ηνπ Δήκνπ, όπσο θαη ζηα άιια Δεκνηηθά Δηακεξίζκαηα, έγηλε 

επηκλεκόζπλε δέεζε γηα ηνπο εξσηθά πεζόληεο ζηα βνπλά ηεο Δόμαο, 

θαηάζεζε ζηεθάλσλ εηο έλδεημε ηηκήο πξνο απηνύο θαη καζεηηθή παξέιαζε 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηνπηθνί Σύιινγνη θαη θνξείο. 



Ο Δήκαξρνο θ. Θσκάο Ρνύζζεο, απεύζπλε ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ηνλ 

αθόινπζν ραηξεηηζκό:  

Σν 1940 νη Έιιελεο πξόγνλνί καο έγηλαλ ήξσεο.  
Τπεξαζπίζηεθαλ ηηο αμίεο καο.Τπεξαζπίζηεθαλ Παηξίδα θαη νηθνγέλεηα. 
Τπεξαζπίζηεθαλ Ειεπζεξία θαη αμηνπξέπεηα.  
ήκεξα πνπ όιεο νη αμίεο απηέο, ακθηζβεηνύληαη θαη πάιη κε ειεύζεξε ηε ζθέςε καο 
θαη αδνύισηε ηελ ςπρή καο, θαινύκαζηε γηα έλα αθόκε ηζηνξηθό ΟΥΙ!  Γηα πνιιά 
ΟΥΙ! 
ΟΥΙ ζην λα γνλαηίζνπκε ζηνλ πόιεκν ηεο θεξηήο, άδηθεο θαη εμαζιησηηθήο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο!  
ΟΥΙ ζηνλ καξαζκό ηεο πλεπκαηηθήο καο θιεξνλνκηάο!  
ΟΥΙ ζηελ αδξάλεηα θαη ηελ ππνηαγή! 
Ναη! Η επνρή πνπ δνύκε έρεη αλαληίξξεηα ηεξάζηηεο δπζθνιίεο. Δπζθνιίεο πνπ γηα 
πνιινύο από καο θαίλνληαη αλππέξβιεηεο. 
Αλππέξβιεηεο όκσο δελ θαίλνληαλ θαη ηελ απγή ηεο 28εο Οθησβξίνπ ηνπ 1940… 
όηαλ εκείο νη Έιιελεο είπακε ην κεγάιν ΟΥΙ ζηνλ επεθηαηηζκό θαη ηελ ππνδνύισζε; 
Οη δπζθνιίεο απηέο, δελ ήηαλ πνπ καο νδήγεζαλ ζην λα γξάςνπκε ρξπζέο Ειιεληθέο 
ζειίδεο ζηελ παγθόζκηα ηζηνξία; 
Σν ηζηνξηθό «νη ήξσεο πνιεκνύλ ζαλ Έιιελεο» , δελ ήηαλ θνιαθεία! Ήηαλ θαη είλαη ην 
δηθό καο ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα σο ιαόο. Είλαη ην γλώξηζκα πνπ αλέβαζε ηνπο 
πξνγόλνπο καο ζηα βνπλά ηεο Ηπείξνπ θαη ησλ ζπλόξσλ καο, γηα λα δώζνπλ ηηο 
απαληήζεηο ηεο θαξδηάο ελόο νιόθιεξνπ Έζλνπο.  
ηελ Κνξπηζά, ην Αξγπξόθαζηξν, ην Σεπειέλη, ην Καιπάθη, ηελ Κιεηζνύξα, ηε Υηκάξα, 
ηνπο Άγηνπο αξάληα θαη ζε πνιιέο αθηιόμελεο βνπλνθνξθέο, έγξαςαλ ην Ειιεληθό  
Έπνο κε ην αίκα ηνπο, πάλσ ζε θαηάιεπθν ρηόλη, γηα λα θηάζνπλ κεηά από εξσηθνύο 
κήλεο, όρη ζε παξάδνζε, αιιά ζε ηηκεηηθή απνρώξεζε από ην αλίθεην νρπξό 
Ρνύπει.   
Ναη! Η επνρή πνπ δνύκε έρεη αλαληίξξεηα ηεξάζηηεο δπζθνιίεο. Δπζθνιίεο γηα ηνλ 
θαζέλα καο ρσξηζηά. Δπζθνιίεο γηα ηελ νηθνγέλεηά καο. Δπζθνιίεο γηα ηνλ ηόπν καο. 
Δπζθνιίεο γηα ην δήκν καο. 
Απηέο ηηο δπζθνιίεο θαινύκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε, έρνληαο ζηε ζθέςε καο ηνπο 
αγώλεο όισλ όζνη ζπζηάζηεθαλ γηα ηελ Ειιάδα καο πξηλ 74 ρξόληα, σο παξάδεηγκα 
ηεο αδνύισηεο ειιεληθήο ςπρήο. 
Έλα είλαη  ζίγνπξν. Θα ηα θαηαθέξνπκε! Γηαηί είκαζηε ν ίδηνο ιαόο, πνπ έρεη 
θαηαθέξεη ηόζα! 

  

 


