
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΣΤΟ  ΒΟΥΠΠΕΡΤΑΛ  e.V.  

       Μέλος της  Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμαν ία Ο.Ε.Κ.στη Βόννη   
    

                                      GEMEINDE DER GRIECHEN IN WUPPERTAL e.V. VR. 2725 
 

Mitglied  im Verband Griechischer Gemeinden in der Bundesrepublik  Deutschland O.E.K. in Bonn 

G a t h e   6     D -  4 2 1 0 7   W u p p e r t a l 
 

 

 

 

Erster Vorsitzender: Georgios Paridis Garterlaie 40, 42327 Wuppertal    

Tel. 0202 742552  Fax: 0202 741820 E-Mail: paridis@t-online.de     www.griechen-in-wuppertal.de              
 Stellvertreter: Ioannis Stergiopoulos  Müntzstr. 89,  42281 Wuppertal   Tel. 0202 5127210 E-Mail: ioannis.stergiopoulos@telebel.de 

Schriftführer: Konstantinos  Sintoris - Kattenbreuken 24,  42279 Wuppertal  Tel.  0202 6987483 E-mail  k.sintoris@arcor.de  

Bankverbindung: Stadtsparkasse Wuppertal BLZ: 3305000 Kontonummer: 646000 

 

 

 

                          
 

 

  

                                                                                            Βούπερταλ 28. Οκτωβρίου 2014 
                                                   

 

 
Αγαπητές συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,       
 
τις ημέρες αυτές γιορτάζουμε την εθνική επέτειο της 28 Οκτωβρίου 1940 
και στρέφονται ευλαβικά οι μνήμες μας σε μια από τις κορυφαίες  
στιγμές της νεότερης Ελληνικής ιστορίας στην 28η Οκτωβρίου 1940, 
όταν οι Έλληνες , οι πατεράδες μας η οι παππούδες μας είπαν ΟΧΙ 
στο τελεσίγραφο του Μουσολίνι, προέταξαν τα στήθη τους στο Φασισμό, 
αρνήθηκαν να σκύψουν το κεφάλι στους ισχυρούς και αγωνίσθηκαν 
για να ζήσουν αυτοί και εμείς ελεύθεροι. 
 
Αυτή η δωρική απάντηση των Ελλήνων  κατέπληξε την τρομαγμένη 
Ευρώπη και έδειξε την ιστορική συνέχεια του λαού μας, που δεν τρομάζει,  
δεν λυγίζει, δεν υποκύπτει στη βία και τη βαρβαρότητα, 
αλλά μένει ακλόνητος στο μετερίζι της ανθρωπιάς και των ακατάλυτων ιδανικών , 
αιώνιος φύλακας των Θερμοπυλών της παγκόσμιας Ελευθερίας. 
 
Έκπληκτος όλος ο κόσμος  παρακολουθεί  την εξέλιξη των γεγονότων  
και θεωρεί τη νίκη των Ελληνικών δυνάμεων  θαύμα.  
Και πράγματι  ήταν ένα θαύμα. Ο μέχρι τότε θεωρούμενος ανίκητος στρατός 
του Άξονα συντρίβεται  στα ηπειρωτικά βουνά από μια μικρή χώρα. 
 
Δίκαια χαρακτηρίζεται η Ελληνική  αυτή νίκη ως νίκη όλης της Ευρώπης,  
ως νίκη του πολιτισμού, ως νίκη της ελευθερίας. 
Η νίκη αυτή έγινε ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς του Β παγκοσμίου πολέμου.  
Έφερε την καθυστέρηση της γερμανικής εισβολής στη Αγγλία,  
ενώ δόθηκε πολύτιμος χρόνος στους συμμάχους να ετοιμάσουν την άμυνά τους.  
 
Γεμάτος θαυμασμό ο Άγγλος στρατηγός Γιάν Σμίθ αναφωνεί: 
Αν μέχρι σήμερα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες,  
στο εξής θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες .  
 
Προς όλους αυτούς που πολέμησαν, που αγωνίστηκαν για την ελευθερία  
της πατρίδας μας, στρέφεται ευλαβικά την ώρα τούτη η μνήμη μας. 
Ο ιστορικός χρόνος που έχει παρέλθει από τον ηρωικό ξεσηκωμό 
των Ελλήνων δεν είναι μεγάλος, μόλις 74 χρόνια συμπληρώνονται φέτος. 
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Κάποιοι από τους χιλιάδες ήρωες που βρίσκονται ακόμα στη ζωή, είναι  
ζωντανοί μάρτυρες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 
 
Οι μνήμες τους είναι ακόμα νωπές, οι πληγές δεν έχουν κλείσει  
ολοκληρωτικά για τη μικρή χώρα μας, που ήταν η τρίτη σε θύματα  
χώρα ανάλογα με τον πληθυσμό της μετά την Ρωσία και την Πολωνία. 
 
Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, που αποτελεί την αφετηρία  
της μεγάλης εποποιίας του 40, ανήκει στα μεγάλα εκείνα ιστορικά γεγονότα 
που νικούν το χρόνο, γίνονται ορόσημο της δύναμης της ενότητας  
και της ομοψυχίας των Ελλήνων, αλλά και φωτίζουν το δρόμο όλων των λαών. 
 
Η Ελλάδα διδάσκει τη μέρα αυτή με το παράδειγμα της ότι:  
 
H Ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται και με ομοψυχία δημιουργεί: 
 

- Ακόμα ένα Μαραθώνα 
- Ακόμα μία Σαλαμίνα, 
- Ακόμα ένα Εικοσιένα.  

 
Για την κοινότητα των Ελλήνων στο Βούπερταλ 
Ο πρόεδρος 
Γεώργιος Παρίδης 
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