
Η μικρή Ελλάδα υψώνει τη φωνή της



Η μικρή και ανίσχυρη Ελλάδα αρνείται να υποταχθεί στις μεγαλύτερες δυνάμεις του Άξονα. 
Μικρότερη σε έκταση, σε πληθυσμό, σε οικονομικούς πόρους τα βάζει με δυνάμεις ανώτερες και 
τα καταφέρνει. Ο Δαβίδ εναντιώνεται στο Γολιάθ. Η Ελλάδα υψώνει τη φωνή της αντίστασης, 
ορθώνει το ανάστημά της απέναντι στους επίδοξους κατακτητές.

Ο τίτλος του θεατρικού κειμένου είναι μεταφορικός και αντιφατικός. Η Ελλάδα 
προσωποποιημένη  αντιστέκεται σε ένα άνισο αγώνα.

Και οι τρεις τίτλοι θα μπορούσαν να είναι εναλλακτικοί τίτλοι.
Ο πιο αντιπροσωπευτικό για μένα είναι ο τίτλος ΟΧΙ. Οι Έλληνες ύψωσαν την φωνή τους και 
βροντοφώναξαν ΟΧΙ στον επίδοξο κατακτητή. Οι Έλληνες ύψωσαν τον ανάστημά τους και 
πρόταξαν τα στήθη τους λέγοντας στον επίδοξο κατακτητή ΟΧΙ δε θα περάσεις. 



Η μικρή και ανίσχυρη Ελλάδα αρνείται να υποταχθεί στις μεγαλύτερες δυνάμεις του Άξονα. Ο 
Δαβίδ εναντιώνεται στο Γολιάθ. Η Ελλάδα υψώνει τη φωνή της αντίστασης, ορθώνει το 
ανάστημά της απέναντι στους επίδοξους κατακτητές. Όλοι συμμετέχουν στον  αγώνα ενάντια 
στον κατακτητή, ο καθένας με τις δυνάμεις τους.

Οι γέροντες που  δεν μπορούν να ανέβουν στην Πίνδο εύχονται να είχαν τα νιάτα και την 
δύναμη να το έκαναν. Δεν σταματούν να ζητωκραυγάζουν και να εμψυχώνουν τα φανταράκια
μας. Νιώθουν περήφανοι και καμαρώνουν για τους στρατιώτες.

Οι γυναίκες μπορεί να μην πήραν τα όπλα και να ανέβηκαν στην Πίνδο και να πολεμήσουν, 
ανέβηκαν όμως πηγαίνοντας στα παλικάρια τρόφιμα, ρούχα και πολεμοφόδια.
Τέλος οι φαντάροι μας με γενναιότητα και αποφασιστικότητα αντιμετώπισαν τους Ιταλούς. 

Ανέβηκαν στην Πίνδο και παρά τις αντίξοες συνθήκες  ούτε μία στιγμή δεν έπαψαν να πιστεύουν 
ότι θα γυρίσουν νικητές.



● 14 Νοεμβρίου 1940                                    Γενική Ελληνική αντεπίθεση σ‘ ολόκληρο το Μέτωπο.
● Νοέμβριος- Δεκέμβριος 1940 Κατάληψη  Κορυτσάς ,της Πρεμετής, των Αγίων 
Σαράντα, του Αργυροκάστρου, της Χειμάρρας από τον Ελληνικό Στρατό.
● 26 Απριλίου 1941                                          Εισβολή των γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα
● 20 Μαΐου ‐ 2 Ιουνίου 1941                        Μάχη της Κρήτης. Κατάκτηση της Ελλάδας.
● 31 Μαΐου 1941                                             Κατέβασμα της Γερμανικής σημαίας στην Ακρόπολη.
● 25 Νοέμβριου 1942                                     Ανατίναξη γέφυρας Γεροποτάμου 
● 12 Οκτωβρίου 1944                                     Απελευθέρωση
● 3‐10 Δεκεμβρίου 1944                                Δεκεμβριανά.  Εθνικός Διχασμός ‐ εμφύλιος
● 9  Αυγούστου 1945                                    Τέλος Β΄ Παγκοσμίου πολέμου

● 12 Φεβρουαρίου 1949                             Τέλος του Εμφυλίου




