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Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Αγαπητοί Επιστημονικοί και Διοικητικοί Συνεργάτες μας,
Αγαπητές Φοιτήτριες και Φοιτητές 
Κυρίες και Κύριοι,

Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα η Σχολή μας γιορτάζει όπως και όλη η 
Ελλάδα την επέτειο τριών ιστορικών γεγονότων, που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία, όχι μόνο για την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και για τον 
Ελληνισμό γενικά. Γιορτάζουμε σήμερα κατά πρώτο την μνήμη του πο
λιούχου της πόλεώς μας, μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, 
έπειτα την κατά το 1912 απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον μα
κραίωνα τουρκικό ζυγό και τέλος την μεγαλειώδη αντίσταση και νίκη 
του ελληνικού στρατού κατά της απρόκλητης επιδρομής του Αξονα του 
έτους 1940.

Οι σημερινές επέτειοι αποτελούν ιστορικό σταθμό μεταξύ παρελ
θόντος και μέλλοντος. Μας δίνουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε 
την απαιτούμενη στροφή στο παρελθόν δια μέσου της εθνικής μας ιστο
ρίας, για να ζωντανέψουμε το παρόν και να προεξοφλήσουμε ένα καλύ
τερο μέλλον. Μας δίνουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε την απαι- 
τούμενη στροφή στο παρελθόν γιατί διαφορετικό τα ιδεώδη των λαών 
θα μαραίνονταν οριστικά και θα στέρευαν γρήγορα, αν από καιρό σε 
καιρό δεν αναζωογονούνταν. Μας δίνουν την ευκαιρία να ξαναζωντανέ
ψουμε εκείνη την εντυπωσιακή πράξη της «άρνησης», το βροντερό, ομό
φωνο «ΟΧΙ» με το οποίο η Ελλάδα έδωσε ζωντανό παράδειγμα ελπίδας 
σε όλους του λαούς της έντρομης Ευρώπης. Μας δίνουν την ευκαιρία 
να ξαναζωντανέψουμε τη γενηά ανδρών, γυναικών και παιδιών που δη
μιούργησαν για εμάς τους νεώτερους χρυσές υποθήκες γράφοντας ανε
κτίμητες σελίδες ηρωισμού αυταπάρνησης, αυτοθυσίας και ανδρείας 
έχοντας παραμερίσει τον διχασμό και την διχόνια.

Η ομιλία του συναδέλφου επίκουρου καθηγητή κ. Γεωργίου Πιπε- 
ρόπουλου μας δίνει αυτήυν την ευκαιρία να κάνουμε την απαιτούμενη 
στροφή στο παρελθόν για να ξαναζωντανέψουμε για λίγο το βροντερό, 
ελληνοπρεπέστατο, ομόφωνο «ΟΧΙ» του 1940.
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Η Σχολή μας συμμετέχουσα στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 
με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου ανέθεσε στον επίκουρο καθηγητή 
κ. Γεώργιο Πιπερόπουλο να εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας με 
τίτλο που ο ίδιος διαμόρφωσε:

Το ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940 
Οι φυχοκοινωνικές διαστάσεις μιας «άρνησης»

Παρακαλώ τον κ. Πιπερόπουλο να λάβει το λόγο.

Καθηγητής Δ. Παπαδόπουλος 
Πρύτανης



Γλυκοχάραμα!
Στις πλαγιές της οροσειράς της Πίνδου, από το Γράμμο μέχρι το 

Σμόλικα το φθινοπωριάτικο κρύο ήταν πιο τσουχτερό από τα συνηθισμέ
να. Ο φετεινός χειμώνας προμηνύονταν πιο δύσκολος και οι προβλέ
ψεις των βοσκών ήταν για πολλά χιόνια και παγετούς. Γλυκοχάραμα, 
ώρα Ελλάδας πέντε και τριάντα, ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου του 
1940. Οι φαντάροι μας στα προχωρημένα φυλάκια της εμπροσθοφυλα
κής βρισκόταν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Στις 5:30 π.μ. της 28ης Οκτωβρίου 1940 εκδηλώθηκε με μια πυ
κνή ομοβροντία βλημάτων από βαρύ πυροβολικό η επίθεση των Ιταλών 
ενάντια στους Έλληνες... Ένα νέο κεφάλαιο άνοιγε στην ιστορία μας...

Μια εντυπωσιακή ανθρωποθάλασσα ανδρών, μηχανοκίνητων αρμά
των, ιππικού και μεταγωγικών ζώων που είχαν την εναέρια κάλυψη δε
κάδων σύγχρονων μαχητικών αεροπλάνων ξεχύθηκε με εμφανέστατο το 
συναίσθημα της υπεροψίας - εκείνο το φριχτό συναίσθημα που στηρίζε
ται στην υπερβολή των αριθμών - για να σαρώσει στο πέρασμά του την 
Ελληνική γη ξεκινόντας από το Γράμμο και φτάνοντας μέχρι το Αιγαίο 
Πέλαγος.

Δύο άριστα εξοπλισμένες, σε πλήρη σύνθεση, Ιταλικές μεραρχίες 
και συγκεκριμένα η 23η μεραρχία πεζικού (αποκαλούμενη Φερράρα) 
και η 131η μεραρχία αρμάτων (η αποκαλούμενη Κένταυρος) ενισχυμέ- 
νες σε πεζικό με τάγματα Αλβανών και μελανοχιτώνων και υποστηριζό- 
μενες από βαρύ πυροβολικό και ορεινές πυροβολαρχίες κάτω από την 
κάλυψη δεκάδων μαχητικών και βομβαρδιστικών αεροσκαφών διέσχι
σαν τις γραμμές των Ελληνο-Αλβανικών συνόρων και μπήκαν στην κοι
λάδα του Δρίνου έχοντας σαν τελικό τους στόχο τα Γιάννενα.

Προς τα δυτικά, στο χώρο της Θεσπρωτίας με τελικό στόχο τους 
Φιλιάτες εισέβαλε η 51η μεραρχία πεζικού ενισχυμένη με το 3ο σύνταγ
μα Γρεναδιέρων, το 6ο σύνταγμα ιππικού και επίλεκτα τάγματα Αλβα
νών και Μελανοχιτώνων ενώ η κάλυψή της από πυροβολικό και αερο
πορία ήταν άριστη.

28η Οκτωβρίου 1940, την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα, η πανί
σχυρη Ιταλική αεροπορία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε πολεμικούς 
στόχους και πόλεις στο εσωτερικό της πατρίδας μας. Βομβαρδίστηκαν ο
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Πειραιάς και το Τατόϊ χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, όπως βομβαρδί
στηκαν και πάλι χωρίς σημαντικές για εμάς απώλειες η διώρυγα της Κό
ρινθου και η ναυτική βάση της Πρέβεζας όπως και στόχοι στην Μακεδο
νία. Ο μοναδικός βομβαρδισμός που φάνηκε να έχει αποτελέσματα για 
τους επιτιθέμενους Ιταλούς ήταν εκείνος που έγινε στην Πάτρα όπου οι 
απώλειές μας σε άμαχο πληθυσμό, κατά κύριο λόγο παιδιά σχολικής 
ηλικίας, ήταν κατά γενική ομολογία πολύ μεγάλες...

Οι πόλεμοι, όμως, ποτέ δεν κερδήθηκαν με τις δολοφονίες παιδι
ών!..

Στην οροσειρά της Πίνδου, από το Γράμμο έως τον Σμόλικα, οι 
Ιταλοί έριξαν έναν όγκο ανδρών και μηχανών που απαρτίζονταν από 5 
μεραρχίες πεζικού με πλήρη κάλυψη πυροβολικού και μηχανοκινήτων, 
μια μεραρχία τεθωρακισμένων και επίλεκτα Σώματα ιππικού ενώ στα εν
δότερα της Αλβανίας - όλα υπό την ηγεσία του Στρατηγού Βισκόντι 
Πράσκα - στάθμευαν δύο ακόμη ετοιμοπόλεμες και πλήρεις μεραρχίες 
πεζικού και ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις υπολογιζόμενες σε 150 με 
160 ετοιμοπόλεμα σκάφη κάθε τύπου.

Ο Νόμος των πιθανοτήτων ήταν αναμφίβολα δυσμενής για τους 
αμυνόμενους Έλληνες και την μικρή Ελλάδα... Το παιχνίδι φαινόταν να 
είναι «χαμένο από χέρι» όπως θάλεγαν και οι σύγχρονοι νεολαίοι μας...

Τι ειρωνεία, αλήθεια, για τους αριθμούς!..
Καθώς εξελισσόταν οι ώρες της ημέρας, οι ασθενέστερες δυνάμεις 

μας υποχώρησαν με επιβραδυντικούς ελιγμούς ακολουθόντας τα σχέδια 
του ΓΕΣ τα οποία δεν προέβλεπαν τίποτε άλλο παρά καθυστέρηση του 
εχθρού, ανασύνταξη των δυνάμεών μας και αμυντική σύμπτυξη στη θέ
ση Ελαίας-Καλαμά. Έτσι ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα εκείνες τις 
πρώτες ώρες της πρόστυχης επίθεσης των Ιταλών. Κάποια προβλήματα 
δημιούργησε στην αμυντική μας γραμμή σύμπτυξης η Ιταλική 3η μεραρ
χία Αλπινιστών (η αποκαλούμενη Τζούλια) καθώς πέτυχε να δημιουργή
σει και να κρατήσει ένα ρήγμα ανάμεσα στις τοποθεσίες Γράμμος- 
Γκαμήλα.

Η ειρωνεία φάνηκε αργότερα και για την «Τζούλια» καθώς 4,500 
άνδρες της έπεσαν στη συνέχεια αιχμάλωτοι στα χέρια των Ελλήνων...

Όταν άρχισε να πέφτει το σούρουπο, οι οροσειρές είχαν βαφτεί 
στο αίμα, οι καταπράσινες πλαγιές μύριζαν μπαρούτι και καμένα πεύκα 
και το χρώμα τους είχε μεταβληθεί σε μαύρο-γκρι. Καθώς έκλεινε εκείνη 
η πρώτη ημέρα Πολέμου για τους Έλληνες είχε ήδη χαρακτηρισθεί 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ με κάθε πιθανή σημασία που έχει ο όρος και σε κάθε ψυχο-


























