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28Η ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 1940 ΚΑΙ Η ΟΦΙΑ ΒΔΜΠΟ, «Η 

ΣΡΑΓΟΤΓΙΣΡΙΑ ΣΗ ΝΙΚΗ» 

ΒΑΙΛΔΙΟ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΥΗ (ΣΘ)-ΙΣΟΡΙΚΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΡΑΣΟΤ 

Κεηά ηελ ηαρεία θαηάξξεπζε θαη θαηάιεςε ηεο Γαιιίαο από ηνπο Γεξκαλνύο, ν 

Κνπζνιίλη δελ κπνξνύζε λα δηαλνεζεί όηη ε Ηηαιία, έηζη όπσο απηόο ηελ νλεηξεπόηαλ, 

ζα έκελε άπξαγε θαη ρσξίο λα ζπκκεηάζρεη ζ’ απηόλ ηνλ πόιεκν πνπ ζα νδεγνύζε ηελ 

αλζξσπόηεηα ζηελ παξάλνηα θαη ηελ θηελσδία. Σα ζρέδηα ηνπ Κνπζνιίλη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο λέαο απηνθξαηνξίαο ηεο Ρώκεο ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή κε ηελ θαηάιεςε 

ηεο Αιβαλίαο ζηηο 7 Απξηιίνπ 1939, ε νπνία απνηέιεζε ηε βάζε ησλ πνιεκηθώλ 

πξνπαξαζθεπώλ ησλ ηηαιηθώλ δπλάκεσλ γηα ην επόκελν ζηόρν, ηελ Διιάδα.  

Πξναλαγγειία ηνπ πνιέκνπ πνπ ζα αθνινπζνύζε, απνηέιεζε ε άλαλδξε επίζεζε θαη ν 

ηνξπηιηζκόο ηνπ ζσξεθηνύ «ΔΙΙΖ» από ηηαιηθό ππνβξύρην ζην ιηκάλη ηεο Σήλνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Παλαγίαο, ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1940. 

ηηο 03:00 ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1940, ν πξεζβεπηήο ηεο Ηηαιίαο ζηελ Αζήλα Γθξάηζη 

επέδσζε ζηνλ πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο Ησάλλε Κεηαμά ηειεζίγξαθν, κε ην νπνίν ε 

θαζηζηηθή Ηηαιία αμίσλε ηελ ειεύζεξε είζνδν ησλ ζηξαηεπκάησλ ηεο θαη ηελ 

θαηάιεςε ζηξαηεγηθώλ ζεκείσλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ. Ζ άκεζε απόξξηςε ηνπ 

ηειεζηγξάθνπ από ηνλ Κεηαμά ζήκαηλε, όρη κόλν ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, αιιά θαη 

ηελ απόθαζε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ λα πνιεκήζεη γηα ηελ ηηκή θαη ηελ ηζηνξία ηνπ, γηα 

ηηο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνδηάζεζεο. 

Κελ πεξηκέλνληαο λα ιήμεη ε ηξίσξε πξνζεζκία ηνπ ηειεζηγξάθνπ, νη ηηαιηθέο 

δπλάκεηο επηηέζεθαλ θαηά κήθνο ησλ ειιελναιβαληθώλ ζπλόξσλ, κε ηαπηόρξνλε 

δξάζε ηεο ηηαιηθήο αεξνπνξίαο ζηα κεηόπηζζελ θαηά ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ κε ζύκαηα 

πνιινύο ακάρνπο. ηελ Ήπεηξν, νη Ηηαινί επηηέζεθαλ από ηελ θνηιάδα ηνπ Γξίλνπ κε 

ηελ 23ε Κεξαξρία Πεδηθνύ «Φεξξάξα» θαη ηελ 131 Κεξαξρία Αξκάησλ «Θέληαπξνο». 

ηνλ ηνκέα ηεο Θεζπξσηίαο επηηέζεθαλ κε ηελ 51ε Κεξαξρία θαη ζηελ Πίλδν επηηέζεθε 

ε 3ε Κεξαξρία Αιπηληζηώλ «Σδνύιηα». Απέλαληη ηνπο βξίζθνληαλ κόλν ε VIII Κεξαξρία 

Πεδηθνύ κε δηνηθεηή ηνλ ππνζηξάηεγν Χαξάιακπν Θαηζηκήηξν θαη ην Απόζπαζκα 

Πίλδνπ κε δηνηθεηή ηνλ ζπληαγκαηάξρε Θσλζηαληίλν Γαβάθε, νη νπνίνη ζήθσζαλ ην 

βάξνο ησλ πξώησλ ηηαιηθώλ επηζέζεσλ κέρξη λα νινθιεξσζεί ην ζρέδην 

επηζηξάηεπζεο. ηε βνξεηνδπηηθή Καθεδνλία νη Ηηαινί ηήξεζαλ ακπληηθή ζηάζε θαη 

πεξηνξίζηεθαλ ζε ζπνξαδηθέο βνιέο ππξνβνιηθνύ θαηά ηεο ειιεληθήο ακπληηθήο 

ηνπνζεζίαο. Ζ ηηαιηθή πνιεκηθή κεραλή δηέζεηε ζύγρξνλα κέζα δηεμαγσγήο πνιέκνπ, 

όπσο άξκαηα θαη θπζηθά ππεξηεξνύζε αξηζκεηηθά έλαληη ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ, ν 

νπνίνο είρε λα αληηπαξαβάιεη ην δίθαην ηνπ αγώλα γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ εζληθνύ 
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εδάθνπο, ηνλ ελζνπζηαζκό θαη ηνλ πόζν γηα ηε λίθε ησλ ζηξαηεπκέλσλ θαη κε 

Διιήλσλ. Οη ειιεληθέο δπλάκεηο θαηόξζσζαλ λα απνθξνύζνπλ ηηο ηηαιηθέο επηζέζεηο 

θαη ν κόλνο θίλδπλνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ζηνλ ηνκέα ηεο Πίλδνπ, εθεί όπνπ ε 

Κεξαξρία «Σδνύιηα» θαηόξζσζε λα δεκηνπξγήζεη ζύιαθεο κεηαμύ Γξάκκνπ θαη 

Γθακήιαο, απσζώληαο ην αζζελέο Απόζπαζκα Πίλδνπ. Έηζη, άξρηζε ε πξώηε πεξίνδνο 

ηνπ ειιελντηαιηθνύ πνιέκνπ, πνπ δηήξθεζε κέρξη ζηηο 13 Λνεκβξίνπ 1940, νπόηε θαη 

αλαιήθζεθε επηζεηηθή πξσηνβνπιία από ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο. Ζ απξόζκελε 

αληίζηαζε πνπ πξνέβαιε ν Διιεληθό ηξαηόο, ην πςειό θξόλεκα ησλ Διιήλσλ θαη ε 

ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ησλ Ηηαιώλ γηα ηελ πνιεκηθή εηνηκόηεηα ησλ ειιεληθώλ 

δπλάκεσλ ζπλέβαιαλ ζηε λίθε ησλ ειιεληθώλ όπισλ. 

Κε ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ ν ειιεληθόο ιαόο ζε ηίπνηα δελ ζύκηδε όηη βξηζθόηαλ 

αληηκέησπνο κε έλα κεγάιν θίλδπλν, αιιά αληηζέησο βξηζθόηαλ κέζα ζε κία κεγάιε 

γηνξηή, ζηελ νπνία όινη ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Θάζε δσληαλό θνκκάηη ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, αλάκεζά ηνπο νη άλζξσπνη ηνπ πλεύκαηνο θαη νη θαιιηηέρλεο, 

επηζηξαηεύζεθε ζηνλ αγώλα θαηά ηνπ θαζηζκνύ. Θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ειιελντηαιηθνύ πνιέκνπ, ε πνιηηηζηηθή δσή ηεο ρώξαο θηλνύληαλ ζην ξπζκό ησλ 

πνιεκηθώλ γεγνλόησλ κε απώηεξν ζθνπό λα εκςπρώζεη ηνπο Έιιελεο ζηξαηηώηεο θαη 

λα παξεγνξήζεη απηνύο πνπ είραλ κείλεη πίζσ θαη αγσληνύζαλ γηα ηνπο δηθνύο ηνπο 

αλζξώπνπο. Σα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηεο επνρήο θαηέγξαςαλ κέζα από ηηο ζεαηξηθέο 

επηζεσξήζεηο θαη ηα ηξαγνύδηα ην πνιεκηθό θιίκα ηεο επνρήο, πκλώληαο ηα παηδηά ηεο 

Διιάδαο θαη δηαθσκσδώληαο ηε θαζηζηηθή Ηηαιία θαη ηνλ δηθηάηνξά ηεο. 

Κέζα ζε απηό ην πνιππνίθηιν πνιηηηζηηθό θαη θαιιηηερληθό παλεγύξη θπξηάξρεζε ε 

κνξθή ηεο νθίαο Βέκπν, ηεο «ηξαγνπδίζηξηαο ηεο λίθεο», όπσο ηε βάθηηζε ν 

δεκνζηνγξάθνο θαη ζεαηξηθόο θξηηηθόο Αρηιιέαο Κακάθεο. Ζ Βέκπν γελλήζεθε ζηηο 10 

Φεβξνπαξίνπ 1910 ζηελ Θαιιίπνιε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. Σν πξαγκαηηθό ηεο όλνκα 

ήηαλ νθία Κπέκπνπ, αιιά γηα θαιιηηερληθνύο ιόγνπο άιιαμε ην επώλπκν ηεο ζε 

Βέκπν. Ζ πξώηε θαιιηηερληθή ηεο εκθάληζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 Οθησβξίνπ 

1933 ζηελ επηζεώξεζε «Παπαγάινο», εξκελεύνληαο ην ηξαγνύδη «Σζηγγάλα 

Καπξνκάηα» ηεο Ιόιαο Βώηηε. Σν αθξναηήξην δηέθξηλε ακέζσο ηα πινύζηα θσλεηηθά 

ηεο πξνζόληα θαη ηελ πιεζσξηθή ζθεληθή παξνπζία ηεο. Οη εξκελεπηηθέο δπλαηόηεηέο 

ηεο ήηαλ ηέηνηεο πνπ κπνξνύζε λα απνδώζεη θάζε είδνο ηξαγνπδηνύ, είηε εξσηηθό είηε 

ζαηπξηθό κε κεγάιε επηηπρία. Δξσηηθά ηξαγνύδηα, όπσο «Σν θαηλνύξγην θεγγάξη», 

«Εερξά» θαη αξγόηεξα δεκνηηθά παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα, όπσο «Χσξηάηα», «ηε 

Ιάξηζα βγαίλεη ν απγεξηλόο» ζεκείσζαλ ηξνκαθηηθή επηηπρία. 

ηνλ πόιεκν ηνπ 1940, ε ίδηα γίλεηαη ζύκβνιν ηνπ αγώλα θαηά ησλ θαζηζηώλ 

εηζβνιέσλ θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο γίλνληαη πνιεκηθνί παηάλεο. ε θάζε γσληά ηεο 

Διιάδαο ηξαγνπδνύζαλ «Βάδεη ν Ληνύηζε ηε ζηνιή ηνπ», «Θνξόηδν Κνπζνιίλη», «Σα 

ηαλθο θαη ηα θαλόληα δελ είλαη καθαξόληα», πνπ θαηέγξαθαλ ην παλεγπξηθό θαη 

ζαηπξηθό θιίκα ηεο επνρήο. Ζ ρξνηά ηεο βαζηάο θσλήο ηεο ζπλόδεπε ηα ζηξαηεπκέλα 

ληάηα ζην κέησπν κε ηξαγνύδηα, όπσο «Παηδηά ηεο Διιάδαο Παηδηά» ηνπ Κίκε 

Σξαΐθόξνπ θαη «Αληε ζην θαιό θαη ε Παλαγηά καδί ζαο», δέζηαηλε ηηο θαξδηέο ηνπο 

κέζα ζηηο παγσκέλεο λύρηεο θαη ηηο γέκηδε κε πίζηε θαη ειπίδα γηα ηε λίθε. Απηόο ήηαλ 
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ν δηθόο ηεο αγώλαο. Σα ηξαγνύδηα ηεο κεηαδίδνληαλ ζπλερώο από ηηο εθπνκπέο ηνπ 

ξαδηνθώλνπ, αθόκα θαη από ην ζηαζκό ηνπ BBC. Ζ «ηξαγνπδίζηξηα ηεο λίθεο» ζα 

ζπλερίζεη ηε δξάζε ηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θαηνρήο από ηε Κέζε Αλαηνιή, όπνπ 

θαηέθπγε. 

Ζ νθία Βέκπν ππήξμε κηα μερσξηζηή θπζηνγλσκία θαη κηα δπλακηθή πξνζσπηθόηεηα, 

πνπ κε ηε θσλή ηεο ζεκάδεςε, όρη κόλν ηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ, αιιά 

θαη κηα νιόθιεξε γεληά θαη ζθξάγηζε κηα επνρή. 


