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ΟΧΙ 
ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ 

 

Το 1940, ο λαόσ μασ, όταν βροντοφώναξε το ΟΧΙ ςτον κατακτθτι, βροντοφώναξε το ΟΧΙ και 
ςτον φαςιςμό. Τον φαςιςμό που τόςο καλά γνώριηε γιατί τον υπζφερε από τθ Μεταξικι Δικτα-
τορία. Τον φαςιςμό, κιρυκα του μίςουσ και άγγελο του πολζμου. Και τον πολζμθςε, με κορφ-
φωςθ του αγώνα του τθν εποποιία τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ. 
 
Η ιςτορία μασ διδάςκει πωσ με τον φαςιςμό δεν ξεμπερδεφεισ τόςο εφκολα. Απαιτείται ςτακε-
ρι πάλθ για να ανατραποφν οι αιτίεσ που γενοφν και κρζφουν τον φαςιςμό: τθ φτώχεια, τθν 
πείνα, τθ δθμιουργία ςτρατιών ξεριηωμζνων, τθν υπονόμευςθ-ςυκοφάντθςθ του λαϊκοφ κινι-
ματοσ και τθ διαγραφι τθσ ιςτορικισ μνιμθσ. Γιατί ο Φαςιςμόσ είναι αποτζλεςμα μιασ βακιάσ 
άδικθσ κοινωνίασ, βυκιςμζνθσ ςτθν μοιρολατρία και το φόβο, με απαξιωμζνουσ τουσ ςυλλογι-
κοφσ δρόμουσ δράςθσ. 
 
Συνεχίηουμε τον αγώνα ενάντια ςτισ αιτίεσ που γεννοφν το φαςιςμό. Ενάντια ςε ζνα ςφςτθμα 
που ςτθρίηεται ςτθν εκμετάλλευςθ ανκρώπου από άνκρωπο, που τον φαςιςμό τον χρειάηεται 
και γι’ αυτό τον αξιοποιεί ςαν μακρφ χζρι, ςαν μπαμποφλα ενάντια ςτουσ λαϊκοφσ αγώνεσ. 
 
Μακαίνουμε τθν ιςτορία του τόπου μασ, απορρίπτουμε τθν κατάπτυςτθ και αντιδραςτικι κε-
ωρία των δφο άκρων που ταυτίηει το φαςιςμό, με τον λαϊκό αγώνα και ότι πιο προοδευτικό 
ζδωςε θ ανκρωπότθτα. Συηθτάμε με τα παιδιά μασ για το ρόλο τθσ Χρυςισ Αυγισ, για τθ ναηι-
ςτικι – φαςιςτικι και εγκλθματικι τθσ δράςθ. 
 
Καλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ, να πάρουν κζςθ, να τολμιςουν, να μιλιςουν κακαρά και ξά-
ςτερα μζςα ςτθν τάξθ για το φαςιςμό, τα εγκλιματα που ζχει διαπράξει ςε βάροσ τθσ ανκρω-
πότθτασ και για τισ αιτίεσ που τον γεννοφν. 
 
Καλοφμε τουσ Συλλόγουσ Γονζων να οργανώςουν τθ δράςθ τουσ, να πάρουν τα μζτρα τουσ. 
Δεν κάνουμε οφτε βιμα πίςω. Οργανώνουμε ςυηθτιςεισ, εκδρομζσ ςε ιςτορικοφσ τόπουσ και 
πολφμορφεσ εκδθλώςεισ (βιβλιοπαρουςιάςεισ, προβολζσ, εκκζςεισ φωτογραφίασ, κζατρο) ςε 
μόνιμθ και ςτακερι βάςθ κακ’ όλθ τθν ςχολικι χρονιά. 
 

Ζξω οι φασίστες από τα σχολεία και τις γειτονιές. 
 

«Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον. Δεν θα πεθάνει μόνος. Τσάκισέ τον» 

Το Δ.Σ τθσ Ζνωςθσ Συλλόγων Γονζων 


