
Χρόνια πολλά ! 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 

Η 28 Οκτωβρίου του 1940 ήταν μια ξεχωριστή ημέρα. Ημέρα δύσκολων 
αποφάσεων. Ημέρα εθνικής περηφάνιας. Πριν 71 χρόνια η Ελλάδα αντέδρασε. Η 
Ελλάδα ξεσηκώθηκε και είπε το ΟΧΙ. Οι δρόμοι όλης της επικράτειας είχανε γεμίσει 
με κόσμο που κυμάτιζε τις ελληνικές σημαίες και είχε βγει να δηλώσει την 
συμπαράσταση στο ξεσηκωμό. Ο κόσμος όχι μόνο συμφώνησε με τ...ους 
κυβερνητικούς χειρισμούς αλλά χειροκροτούσε γεμάτος ενθουσιασμό στους 
δρόμους της πατρίδας μας. Με την συμμετοχή του ,στις διαδηλώσεις ,επιβράβευσε 
το ΟΧΙ και την ηρωική απόφαση που πήρε η ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα. .Ο 
Μεταξάς ζήτησε από τον λαό συμμετοχή στον αγώνα ενάντια στην ιταλική επιθετική 
πολιτική. Ζήτησε να πολεμήσει για να αμυνθεί τα πάτρια εδάφη Οι έλληνες ,στους 
κάμπους και στα χωριά, στην στερεά και τα νησιά , ντύθηκαν στο χακί .Βγήκανε με 
σχεδόν γυμνά χέρια για να υπερασπιστούν τα σύνορα μας .Θυσιάστηκαν για την 
ελευθερία και την ανεξαρτησία μας .Τίμησαν την Ελλάδα. Νιώθουμε περήφανοι για 
τον πατριωτισμό και την μαχητικότητα που έδειξαν οι στρατιώτες μας.  
 

Η 28 Οκτωβρίου 2011 είναι μία κανονική ημέρα για πάρα πολλούς κάτοικους 
αυτής της χώρας. Χωρίς ιστορικές και ηρωικές εξάρσεις. Λίγες ημέρες μετά που 
έπεσαν οι υπογραφές για το “κούρεμα”΄ των 50% Στην ελληνική γλώσσα 
εμφανίστηκαν πολλές ξενόφερτες λέξεις.. Μετά το μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, 
επιμήκυνση του χρόνου και καθημερινές συντακτικές ήρθαν διορθώσεις λέξεων και 
εκφράσεων. Το Δ.Ν.Τ. μας εποπτεύει δηλαδή μας κατσικώθηκε στο σβέρκο και θα 
αποφασίσει ,μέσα στο σπίτι μας ,για εμάς αντί να μας. Αντί να τους διώξουμε με τις 
κλωτσιές εμείς χαιρόμαστε και τους λέμε και ευχαριστώ. Τώρα η ελληνική εξουσία 
ζητάει από τον λαό συναίνεση και έμπρακτη συμμετοχή στις αποφάσεις που 
πάρθηκαν στις Βρυξέλες. Τώρα οι πολιτικοί μας δεν τολμάνε να εμφανιστούν 
δημόσια επειδή φοβούνται την λαϊκή κατακραυγή και τα γιαούρτια. Η 28η 
Οκτωβρίου 2011είναι μία ημέρα δουλειάς ,μία ημέρα ρουτίνας. Η γαλανόλευκη μας 
κοσμεί ελάχιστα μπαλκόνια. Ημέρα ντροπής για την πράσινη κυβέρνηση μας που 
πιστεύει ότι μας έσωσε.. Αυτοί ,που θα πάνε στην παρέλαση ,έχουν προσαρμόσει 
τα συνθήματα τους στο σήμερα. Έχουν ετοιμάσει συνθήματα αγανάκτησης και 
αντίρρησης για τις συνταγές της τρόικα. Αντιδράνε στην κυβερνητική πολιτική της 
χρεοκοπείς και της υποδούλωσης. 
 
 


