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2 8 θ   Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο Τ  1 9 4 0  
«Το θαζιζμό βαθιά καηάλαβέ ηο  

δεν θα πεθάνει μόνος, ηζάκιζέ ηον!» 

 

 Κάκε χρόνο τζτοιεσ μζρεσ γιορτάηουμε τθν πιο θρωικι ςτιγμι τοφτου του λαοφ που αντιςτάκθκε ςτο κθρίο 

του Φαςιςμοφ τθν περίοδο τθσ παντοδυναμίασ του ςτθν Ευρϊπθ. Είναι μια ιςτορικι περίοδο που τα ςχολικά βιβλία 

διαςτρεβλϊνουν, αφινοντασ τθ νζα γενιά ςτο ςκοτάδι τθσ αμάκειασ και τθσ μοιρολατρίασ. Αυτά τα ςχολικά ιςτορι-

κά βιβλία ζχουν βραβευτεί από τθν Ε.Ε., που επίςθμα πια ταυτίηει τθν λαϊκι πάλθ με τθν τρομοκρατία και τον φα-

ςιςμό!  

Τθν Εκνικι Αντίςταςθ ζκαναν οι ταπεινοί και καταφρονεμζνοι με οδθγό τουσ το ΕΑΜ. Πμωσ, ενϊ θ πλειοψθφία του 

λαοφ  πολεμοφςε τουσ φαςίςτεσ κατακτθτζσ,  κάποιοι άλλοι φοροφςαν τθν κουκοφλα του καταδότθ, τθ ςτολι του 

γερμανοτςολιά  ι ςτοίβαηαν λίρεσ από γερμανικά ςυμβόλαια και τθ μαφρθ αγορά, άλλοι πάλι κυβζρνθςθ, τραπεηι-

τεσ και βιομιχανοι επζλεξαν τθν αςφάλεια τθσ Μζςθσ Ανατολισ. Οι Φαςίςτεσ δε φοροφςαν μόνο τθ ςτολι του Γ’ 

άιχ, φοροφςαν τθ ςτολι τθσ ΕΟΝ του Μεταξά και μιλοφςαν τθ δικι μασ γλϊςςα. Ο Χίτλερ δεν ιταν ζνασ παρανοϊ-

κόσ… ιταν ο κατάλλθλοσ άνκρωποσ των μεγάλων πολυεκνικϊν εταιριϊν (όπωσ οι Krupp Thiessen group, Stadard 

Oil, Ford, General Motors , Chrysler  κ.α. )ςε εποχι βακιάσ οικονομικισ κρίςθσ, που θ πίτα ζπρεπε να ξανακοπεί και 

το μόνο μζςο για να γίνει αυτό ιταν ο πόλεμοσ. Το Φαςιςμό τον νίκθςαν ο Κόκκινοσ Στρατόσ τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ, 

οι λαοί τθσ Ελλάδασ, τθσ Γαλλίασ, τθσ Γιουγκοςλαβίασ κ.λπ., με το αίμα των εκατομμφριων νεκρϊν τουσ. Είναι προ-

φανζσ ότι το δίδαγμα που μπορεί να βγει από τθν εποποιία τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ δθλ. ότι οι λαοί είναι θ μόνθ 

Τπερδφναμθ, μπορεί να κα ροκανίςει τθν παντοκρατορία των ςθμερινϊν κρατοφντων, αρκεί να πιςτζψουν ςτθ δφ-

ναμι τουσ.  

……. Μα πάλι θέ ν’ απλώζει ζαν σολέπα  
                                    παηώνηαρ πάνω ζηην ανεμελιά ζος,  
                                                         και δίπλα ζος θα θηάζει κάποια μέπα  
                                                                                    αν σάζειρ ηα ηαξικά γςαλιά ζος……. 

 Λίγεσ μζρεσ πριν το φετινό εορταςμό τθσ 28θσ του Οκτϊβρθ  με τον απόθχο των εγκλθματικϊν πράξεων τθσ 

Χ.Α. να παραμζνει ςτθ μνιμθ του λαοφ, θ ςχολικι κοινότθτα ταράηεται από μια ςειρά περιςτατικϊν:  

7/10, Κεφαλονιά:  Το υπουργείο Ραιδείασ μπαίνει ουςιαςτικά ςτθν υπθρεςία τθσ ΧΑ, θ οποία κατζκε-

ςε ερϊτθςθ ςτθν βουλι απαιτϊντασ να βρεκοφν οι εκπαιδευτικοί που υποκίνθςαν 

τουσ μακθτζσ και ακολουκοφν τθν πρόταςθ τθσ ΑΣΓΜΕ να τιμιςουν με ενόσ λεπτοφ 

ςιγι τον δολοφονθμζνο αντιφαςίςτα Ρ. Φφςςα!  

10/10, Θεςςαλονίκθ:   Χρυςαυγίτικο ψθφοδζλτιο με τθν επωνυμία «Εκνικιςτικό Μζτωπο», ανακθρφχτθκε 

    επίςθμα από τθ Διεφκυνςθ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ, ωσ υπο- 

    ψιφιο για τισ εκλογζσ αιρετϊν ςτο ΡΥΣΡΕ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ. 

13/10, Αγ. Παντελειμονασ:  Μζλοσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ τθσ ΧΑ βάηει υποψιφιοσ για τον ςφλλογο γονζων 

    του ςχολείου του. 

14/10, Ακινα:   Σε ςυνζντευξι του ο υπουργόσ Λοβζρδοσ, ηθτά «να βγουν οι ιδεολογίεσ ζξω από το 

    ςχολείο» ταυτίηοντασ φαςίςτεσ και κομμουνιςτζσ.  
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15/10, Κερατςίνι:   Κακ’ υπόδειξθ φαςίςτα γονιοφ, πάνοπλοι αςτυνομικοί ειςβάλλουν πρωί – πρωί ςτο 

    8ο Δθμοτικό ςχολείο Κερατςινίου για να ςυλλάβουν 10χρονο αλλοδαπό μακθτι 

    επειδι είχε τςακωκεί με το παιδί του γονιοφ. 

 

ΜΕ ΣΟΝ ΦΑΙΜΟ ΔΕΝ ΞΕΜΠΕΡΔΕΤΕΙ ΣΟΟ ΕΤΚΟΛΑ  

 Η Ιςτορία μασ διδάςκει πωσ δεν αρκεί μόνο μία δικαςτικι καταδίκθ για να μπουν οι φαςίςτεσ ςτο χρονο-

ντοφλαπο τθσ Ιςτορίασ. Απαιτείται μαηικά ο λαόσ να παλζψει ενάντια ςτα τςιράκια τουσ, αλλά και ςε όλουσ όςοι 

τουσ κάνουν πλάτεσ ι δείχνουν ανοχι. Απαιτείται ςτακερι πάλθ για να ανατραποφν οι αιτίεσ που γεννοφν το 

Φαςιςμό: τθ φτώχεια, τθν πείνα, τθ δθμιουργία ςτρατιών ξεριηωμζνων, τθν υπονόμευςθ – ςυκοφάντθςθ του 

λαϊκοφ κινιματοσ και τθ διαγραφι τθσ ιςτορικισ μνιμθσ. Γιατί ο φαςίςτασ δεν είναι από άλλον πλανιτθ, είναι 

από εδϊ και είναι αποτζλεςμα μιασ βακιά άδικθσ κοινωνίασ, βυκιςμζνθσ ςτθν μοιρολατρία το φόβο, με απαξιωμζ-

νουσ τουσ ςυλλογικοφσ δρόμουσ δράςθσ και -όπωσ ζχει ιςτορικά αποδειχτεί- με πακτωλό διακζςιμων χρθμάτων 

από τα μεγάλα αφεντικά για εξαγορά και δράςθ. 

  

 Καλοφμε όλουσ τουσ φορείσ των γονιών (υλλόγουσ, Ενώςεισ, Ομοςπονδίεσ) να οργανώςουν τθ δράςθ 

τουσ, να πάρουν τα μζτρα τουσ.  

    

 Απομονώνουμε τα  τςιράκια τθσ Χρυςισ Αυγισ, που προςπακοφν να μπουν μζςα ςτα ςυνδικαλιςτικά όρ-

γανα των ςχολείων. Βάηουμε ςτθ γωνία τουσ εκπροςϊπουσ τθσ ςε κάκε ςχολείο! 

 Οργανώνουμε ςυηθτιςεισ, εκδρομζσ ςε ιςτορικοφσ τόπουσ και πολφμορφεσ εκδθλϊςεισ (βιβλιοπαρουςιά-

ςεισ, προβολζσ, εκκζςεισ φωτογραφίασ, κζατρο) ςε μόνιμθ και ςτακερι βάςθ κακ’ όλθ τθν ςχολικι χρονιά, με πρϊ-

το μασ μζλθμα να καταλάβουν οι μακθτζσ, τα παιδιά μασ ότι οι χρυαςαυγίτεσ δεν είναι μάγκεσ ... είναι απόγονοι 

των ναηιςτϊν. 

 Αποκαλφπτουμε με κάκε αφορμι, ότι με τον χυδαίο εκελοντιςμό και τθν επαιτεία που αναπτφςςουν μζςα 

ςτα ςχολεία και τισ γειτονιζσ (τθ ςτιγμι που φτιάχνουν δουλεμπορικά γραφεία για τα αφεντικά!) κζλουν να παρα-

πλανιςουν τουσ πιο αδφναμουσ.  

 Αναπτφςςουμε ςε κάκε ςχολείο και ςε κάκε γειτονιά ι χϊρο δουλειάσ πραγματικι αλλθλεγγφθ,  

 Δυναμώνουμε το κίνθμα που δεν ςυμβιβάηεται με τα ψίχουλα – απαιτεί τθ ηωι που ζχουμε δικαίωμα και 

ανάγκθ.  

 Με αφορμι τθν 28θ Οκτωβρίου κάκε ςφλλογοσ γονζων οφείλει να δθλϊςει κακαρά τθ κζςθ του, μζςα ςτο 

ςχολείο και ςτο πλαίςιο των ςχολικϊν εορτϊν.  

 

Το Δ.Σ. της ΑΣΓΜΕ 


