
Εκδήλωζη ηξρ 2ξρ ΣΔΕ Τοικάλωμ για ηημ επέηειξ ηηπ 

28ηπ Οκηώβοη 1940 

Πιεζηάδεη ε 28ε Οθηςβνίμο…  

Ε πνώηε μεγάιε εθδήιςζε ηεξ κέαξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ… μηα εοθαηνία γηα κα 

δμοιέρμοκ μαδί μη θαηκμύνημη μαζεηέξ με ημοξ παιημύξ… μηα εοθαηνία γηα κα 

έπμομε επηζθέπηεξ ζημ ζπμιείμ! 

 

…ε πνώηε θμνά πμο ε κέα Δηεοζύκηνηα, Ιανία Δηώγθμο, ζα θαιςζμνίζεη ημοξ 

θαιεζμέκμοξ… 

 



Τέζζενηξ θίιμη, μαζεηέξ, ακηί κα απμιαύζμοκ ημκ θαθέ ημοξ, πνμζπαζμύκ με 

ό,ηη γκώζεηξ έπμοκ (ή δεκ έπμοκ) κα μνγακώζμοκ ηε ζπμιηθή γημνηή, όπςξ 

ημοξ ακέζεζε ε θαζεγήηνηά ημοξ.  

 

Σ’ αοηό ημ αιαιμύμ γκώζεςκ, εμημάζεηαξ θαη πακηειμύξ άγκμηαξ, μη Ζηαιμί 

ζηναηηώηεξ μπενδεύμκηαη με ημοξ Σμοεδμύξ ημονίζηεξ θαη με ημοξ Τμύνθμοξ 

ημο 1821!   

Ωζηόζμ, μ θαθεηδήξ απμδεηθκύεηαη απαναίηεημξ ζηε δηάποζε ηεξ γκώζεξ 

ζημκ μαζεηηθό πιεζοζμό… 

 



Γηθόκεξ θαη βίκηεμ ηεξ επμπήξ ζα ηαληδέρμοκ ημοξ μαζεηέξ, αιιά θαη ημοξ 

θαιεζμέκμοξ μαξ, ζε έκα ηαλίδη ζημκ πνόκμ θαη ηεκ ηζημνηθή γκώζε.  

 

 

Ε «Πξοεία ποξπ ηξ Μέηωπξ» από ημ «Άνιξμ Εζηί» ημο Γιύηε ζα μαξ θένεη 

ζε επαθή με ημ θιίμα ηεξ επμπήξ, ημκ θόβμ, ημκ πόκμ, ημ απάκζνςπμ 

πνόζςπμ ημο πμιέμμο, ηε ιαπηάνα γηα δςή… 

 

 



Ωζηόζμ, θάπμηεξ ζηηγμέξ, ε θνίθε ημο πμιέμμο μπμνεί αθόμε θαη κα κηθεζεί 

με ημ γέιημ πμο ζθμνπά ε ζάηηνα! Έηζη, ημ πεκάθη ημο γειμημγνάθμο 

απμδεηθκύεηαη ηζπονόηενμ από ηα πμιοβόια ηςκ πεδίςκ μάπεξ…  

 

 

Ηαη όπςξ ε θνίθε ημο πμιέμμο εμπκέεη ημοξ γειμημγνάθμοξ, έηζη μ πόκμξ θαη 

ε απώιεηα γίκμκηαη ε πνώηε ύιε γηα ζηίπμοξ θαη μμοζηθή. Ιαζεηέξ ημο Α’ 

θύθιμο ζα ηναγμοδήζμοκ με όιε ημοξ ηεκ ροπή ημ «Αθμνκηεόκ» ημο Γηάκκε 

Κεγνεπόκηε ζε μμοζηθή ημο Ιάκμο Θμσδμο… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQMsT4lNG2g  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQMsT4lNG2g


 Ο πόιεμμξ, όμςξ, παναμέκεη αδοζώπεημξ… θαη δηαπνμκηθόξ… θαη εμπκέεη 

ημοξ μαζεηέξ κα γνάρμοκ ηηξ ζθέρεηξ ημοξ θαη κα ηηξ μμηναζημύκ μαδί μαξ…  

 

 

 

Τέιμξ, έκαξ Σύνημξ μαζεηήξ ζα δώζεη ημ ζηίγμα ηεξ πώναξ ημο, πμο 

οπμθένεη από ημκ πόιεμμ, θαη ζα εοπεζεί ζε όιμοξ μαξ εηνήκε…  

 

 

Ε Βάκα Βιαπμμήηνμο, (ΠΓ09), ζα ακαιάβεη ηεκ μμάδα ηςκ εηθαζηηθώκ, μ 

Βαζίιεξ Τζέιημξ, (ΠΓ19), ζα είκαη οπεύζοκμξ γηα ηε μμοζηθή θαη ηα βίκηεμ 

θαη ε Ιανία Δηώγθμο (ΠΓ19) ζα επημειεζεί ηεκ πμνςδία! Ε Ζςάκκα 

Γηακκαθμπμύιμο, (ΠΓ02), ζα έπεη ηεκ εοζύκε θαη ηεκ επημέιεηα ηςκ 

θεημέκςκ… 



 

 

Γιπίδμομε μη θαιεζμέκμη μαξ κα εοπανηζηεζμύκ όζμ μη μαζεηέξ ημο ζπμιείμο 

θαη εμείξ!!!  

 

 


