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Μακθτζσ και μακιτριεσ,  
Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,  
Αγαπθτοί γονείσ,  
 
Στισ 28 του Οκτϊβρθ ο λαόσ μασ γιορτάηει. Πριν από 71 χρόνια, μια μζρα ςαν κι αυτι, οι 

εργάτεσ άφθςαν τισ δουλειζσ τουσ, οι ζμποροι ζκλειςαν τα μαγαηιά τουσ και οι αγρότεσ άφθςαν 
τα χωράφια τουσ. Απειλοφνταν θ κυριαρχία μασ, θ ανεξαρτθςία μασ, θ αξιοπρζπεια του λαοφ μασ. 
Ο ιταλο-γερμανικόσ ιμπεριαλιςμόσ, το μαφρο μπλοκ του φαςιςμοφ, επιτζκθκαν ςτθ χϊρα μασ. 
Χωρίσ κανζναν διςταγμό, όλοσ ο λαόσ μασ είπε το «ΟΧΙ». Δεν κα περάςουν!  Και τα νιάτα τθσ 
πατρίδασ μασ βρζκθκαν ςτθν πρϊτθ γραμμι. Οι γυναίκεσ ςτισ πόλεισ και πρϊτα απ’ όλα ςτα 
χωριά ανζλαβαν τθν τροφοδοςία. Όλοσ ο λαόσ ςικωςε το μπόι του. Κι όταν ο λαόσ μασ 
ορκϊνεται, λυγίηουν τα ςίδερα.  

Οι Ιταλοί φαςίςτεσ βρικαν το μπελά τουσ:  
«ΟΧΙ, δεν κα μασ πάρετε τα ςπίτια μασ, που με ιδρϊτα ζχουμε χτίςει».  
«ΟΧΙ, δεν κα μασ πάρετε τα χωράφια μασ, που με αίμα τα ζχουμε οργϊςει».  
«ΟΧΙ, δεν κα μασ πάρετε το βιόσ μασ που με τόςο κόπο δθμιουργιςαμε».  
«ΟΧΙ, δεν κα παραχωριςουμε οφτε μια ςπικαμι από τα δικαιϊματα μασ, τθν ανεξαρτθςία 
μασ, τθν πατρίδα των γονιϊν μασ».  

Και νίκθςε το δίκιο! Οι Ιταλικζσ μεραρχίεσ δεν πζραςαν! Χρειάςτθκε να κατζβουν οι 
φαςιςτικζσ ορδζσ του Χίτλερ για να κάμψουν τθν θρωικι αντίςταςθ του λαοφ μασ. Και παρά το 
ότι με φωτιά και ςίδερο οι κατακτθτζσ άρχιςαν να λθςτεφουν τθ χϊρα, παρά το ότι ο λαόσ 
πζκαινε από τθν πείνα, παρά το ότι οι επαγγελματίεσ πολιτικοί εγκατζλειψαν το λαό και 
λοφφαξαν, ο λαόσ μασ ξαναςθκϊκθκε. Οργανϊκθκε ςτισ πόλεισ και ςτα χωριά και βγικε ςτο 
βουνό. Η Εκνικι Αντίςταςθ απλϊκθκε ςε όλθ τθ χϊρα. Μακθτζσ και μακιτριεσ, φοιτθτζσ και 
φοιτιτριεσ, εργάτεσ και εργάτριεσ, αγρότεσ και αγρότιςςεσ πιραν το όπλο.  

Η ηωι των κατακτθτϊν ζγινε μαφρθ. Δεν ςτζκονταν πουκενά. Το νζο για τθν ανατίναξθ τθσ 
γζφυρασ του Γοργοπόταμου ζκανε το γφρο του κόςμου. Ο ανυπότακτοσ λαόσ μασ οργάνωςε τθν 
αντίςταςθ του. Ζςωςε τον κόςμο από τθν πείνα. Ζςωςε τθν αξιοπρζπεια μασ. Με χιλιάδεσ 
κφματα. Με Καλάβρυτα, με Δίςτομο, με δεκάδεσ ολοκαυτϊματα. Και νίκθςε! Τον ζδιωξε τον 
κατακτθτι, γράφοντασ τισ πιο φωτεινζσ ςελίδεσ ςτθν ιςτορία του, τθν Εκνικι Αντίςταςθ. 

Η αγωνιςτικι ςτάςθ ηωισ, θ ανιδιοτζλεια και θ αυτοκυςία εκείνων που επζλεξαν το δρόμο 
τθσ προςφοράσ και του κοινωνικοφ χρζουσ ζδωςαν πολφτιμουσ καρποφσ. Καταξίωςαν διαχρονικά 
πανανκρϊπινεσ αξίεσ και ιδανικά, ζκεςαν ιςχυρζσ βάςεισ για τθν οικοδόμθςθ  τθσ ειρινθσ, τθ 
κεμελίωςθ τθσ δθμοκρατίασ και τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και τθν προαγωγι  του πολιτιςμοφ.  

Σιμερα, 71 χρόνια μετά, ςτρεφόμαςτε για μια ακόμα φορά ςτο παρελκόν για να 
αντλιςουμε κάρροσ και δφναμθ, ϊςτε να μπορζςουμε να αντιμετωπίςουμε μια εξαιρετικά 
δφςκολθ ςυγκυρία. Γιατί θ εφετινι επζτειοσ τθσ 28θσ του Οκτϊβρθ βρίςκει τθν Ελλάδα ςε μια 
κρίςιμθ καμπι τθσ ιςτορίασ μασ.  

Όπωσ και τότε ζτςι και τϊρα ο λαόσ μασ, οι εργαηόμενοι, δεχόμαςτε μια τεράςτια επίκεςθ 
που αμφιςβθτεί τισ κατακτιςεισ μασ, τθν κυριαρχία μασ, τθ δυνατότθτα μασ να χαράηουμε το 
μζλλον μασ.  



Η οικονομικι κρίςθ που προκάλεςαν οι ιςχυροί του χριματοσ και οι πολιτικοί εκφραςτζσ 
τουσ, για να κερδοςκοπιςουν αςφςτολα ςε βάροσ των λαϊν του κόςμου, οδιγθςε τθ χϊρα μασ 
ςε μεγάλθ δοκιμαςία. 

 Στο όνομα τθσ κρίςθσ καταργοφνται κατακτιςεισ και δικαιϊματα που χρειάςτθκαν 
πολφχρονοι, ςκλθροί κοινωνικοί αγϊνεσ για να διαςφαλιςτοφν.  

 Με πρόςχθμα τθν κρίςθ υπονομεφονται και διαλφονται βαςικζσ κοινωνικζσ 
υπθρεςίεσ και δθμόςια αγακά, όπωσ θ υγεία, θ εκπαίδευςθ, θ κοινωνικι αςφάλιςθ. 

 Τθν κρίςθ επικαλοφνται οι κρατοφντεσ ςτθ χϊρα μασ και ςε άλλεσ χϊρεσ για να 
μειϊςουν τουσ μιςκοφσ και τισ ςυντάξεισ και να οδθγιςουν εργαηομζνουσ κάκε θλικίασ ςτθν 
εργαςιακι εφεδρεία, ςτθν ανεργία και τθν υποαπαςχόλθςθ, και τισ οικογζνειζσ τουσ ςτθ 
φτϊχεια και τθν εξακλίωςθ.  

 Για τθν αντιμετϊπιςθ, τάχα, τθσ κρίςθσ ξεπουλιζται εκνικόσ πλοφτοσ, 
παραδίδονται ςτο κερδοςκοπικό κεφάλαιο δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, υποβακμίηεται και 
εγκαταλείπεται το περιβάλλον. 

 Και το πιο ςθμαντικό: Στο βωμό τθσ κρίςθσ περιορίηεται αςφυκτικά θ δθμοκρατία, 
ςυρρικνϊνεται θ εκνικι κυριαρχία και δίνεται το δικαίωμα ςε όργανα και μθχανιςμοφσ τθσ 
ευρωπαϊκισ και τθσ παγκόςμιασ πλουτοκρατίασ να διαφεντεφουν τθ ηωι μασ. 

 
  Όταν ετοιμάηεται για μασ και τα παιδιά μασ ζνα εφιαλτικό μζλλον, μζςα από τθ διόγκωςθ 

τθσ ανεργίασ, τισ ιδιωτικοποιιςεισ και τθν υποβάκμιςθ τθσ ηωισ μασ, τότε πρζπει να 
αντιδράςουμε. Να αναλογιςτοφμε τθν ευκφνθ που ζχουμε, ιδίωσ εμείσ οι μεγαλφτεροι, να μθν 
παραδϊςουμε ςτθν επόμενθ γενιά μια κοινωνία χειρότερθ από αυτι που παραλάβαμε.  

Πρζπει να ξαναςθκωκοφμε! Ήδθ οι εργαηόμενοι δίνουν μια θρωικι μάχθ. Δεν είναι δυνατόν 
να δεχτοφμε να ςβιςει το γζλιο από τα πρόςωπα των παιδιϊν μασ. Δεν είναι δυνατόν να 
μετατραποφμε ςε ζναν λαό χωρίσ μζλλον. Πρζπει να βγοφμε όλοι ζξω. Όςο δφςκολο κι αν 
φαίνεται πρζπει να πάρουμε τισ τφχεσ μασ ςτα χζρια μασ. Να ποφμε ξανά ΟΧΙ! Δεν κα περάςουν. 

Κάκε γενιά και κάκε εποχι καλείται να διακθρφξει και να υπεραςπιςτεί τα δικά τθσ «ΟΧΙ». 
Εμείσ ςιμερα καλοφμαςτε να ποφμε «ΟΧΙ» ςτθν εξακλίωςθ, ςτθν εκποίθςθ του εκνικοφ πλοφτου, 
ςτθν ιδιωτικοποίθςθ των δθμόςιων και κοινωνικϊν αγακϊν, ςτθν καταρράκωςθ των ανκρϊπινων 
δικαιωμάτων, ςτθν κατάργθςθ των εργαςιακϊν και κοινωνικϊν κατακτιςεων. Να ποφμε «ΟΧΙ» ςε 
κάκε πολιτικι που ςτθρίηει εκμεταλλευτικζσ ςχζςεισ και άνομα ςυμφζροντα.  

"Ο αγώνασ δεν κα είναι εφκολοσ, μα το ζπακλό του αξίηει κάκε κυςία. Και το ζπακλο αυτό 
κα είναι μια Νζα Ελλάδα, ελεφκερθ και ανεξάρτθτθ, κτιμα του λαοφ τθσ".  

Το μινυμα αυτό απευκφνεται και ςτθν Ελλάδα του ςιμερα. Φωτίηει το δρόμο για μια Νζα 
Ελλάδα, ανεξάρτθτθ, δθμοκρατικι και αυτάρκθ, μια Ελλάδα τθσ ειρινθσ, τθσ κοινωνικισ 
δικαιοςφνθσ, τθσ αλλθλεγγφθσ τθσ  προόδου και τθσ ευθμερίασ. 

 
Το ΔΣ τθσ ΟΛΜΕ 

Ακινα, 24/10/11 
 


