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1.Μέλη Συλλόγου,
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2.ΔΟΕ

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ αποτελεί μια φασιστική, αντιδημοκρατική οργάνωση-συμμορία
ιδεολογικών και πολιτικών απογόνων του ναζισμού. Όχι μόνο δεν είναι αντισυστημική, όπως
θέλει δήθεν να παρουσιάζεται, αλλά είναι γέννημα - θρέμμα του καπιταλιστικού
συστήματος. Αξιοποιείται από το αστικό πολιτικό σύστημα, για να συσκοτίσει τις
πραγματικές αιτίες των προβλημάτων που βασανίζουν την εργατική λαϊκή οικογένεια, να
στρέψει τον έναν εργάτη απέναντι στον άλλο με στόχο την ενίσχυση του συστήματος.

Η δράση τέτοιων οργανώσεων πραγματοποιείται όταν το αστικό πολιτικό σύστημα
δυσκολεύεται να ενσωματώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια που γεννάει η όξυνση των λαϊκών
προβλημάτων. Τότε αναλαμβάνουν πιο ενεργό δράση τέτοιες φασιστικές οργανώσεις σαν
τη Χρυσή Αυγή, που σπέρνουν το μίσος ανάμεσα στους εργάτες, αναγορεύοντας σαν εχθρό
τον εργάτη που έχει άλλο χρώμα, θρησκεία, πατρίδα.

Κρύβουν με αυτόν τον τρόπο το μίσος που τρέφουν συνολικά για όλους τους εργάτες
Έλληνες και μετανάστες και μετατρέπονται σε μεσάζοντες των αφεντικών που θέλουν
πάμφθηνη την εργατική δύναμη. Αυτό το ρόλο τον παίζει πολύ καλά η Χρυσή Αυγή με τα
γραφεία ευρέσεων εργασίας που έχει φτιάξει για να στέλνει στους επιχειρηματίες
φθηνούς, ανασφάλιστους εργάτες που διαθέτουν το "προσόν" να είναι ‘Έλληνες(!).

Κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτεται ο ρόλος τους στα μάτια των εργαζομένων. Και
εμείς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παλέψουμε για την ολόπλευρη αποκάλυψη του βρώμικου
ρόλου τους, ιδιαίτερα απέναντι στη νέα γενιά , στο μυαλό της οποίας στοχεύουν χύνοντας
το φασιστικό τους δηλητήριο.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να απομονώσουν τέτοιες φασιστικές οργανώσεις που με
τρομοκρατικές επιθέσεις και αντικομουνιστική υστερία επιχειρούν να γονατίσουν συνολικά
τους εργαζόμενους.. Που μισούν θανάσιμα τον ταξικά προσανατολισμένο αγώνα. Μην
ξεχνάμε ότι τέτοιου είδους φασιστικές δυνάμεις δρουν από κοινού με παρακρατικούς,
κουκουλοφόρους κλπ, ενάντια στις λαϊκές κινητοποιήσεις.
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Να τους σταματήσουμε. Να τους ξεσκεπάσουμε στη «βιομηχανία» ενοχοποίησης και
κατασκευής "ευάλωτων" στόχων. Σήμερα είναι ο μετανάστης, αύριο ο δημόσιος υπάλληλος,
μεθαύριο ο μικροπωλητής... αρκεί να μη φταίει ποτέ ο βιομήχανος, ο εφοπλιστής, ο
επιχειρηματίας. Είναι δεδομένο ότι κάπου σε αυτή τη λίστα είμαστε όλοι.

Η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωσή μας στα σωματεία και στις γειτονιές, στην
αλληλεγγύη στους εργαζόμενους ανεξαρτήτως εθνικής ταυτότητας και στη γνώση
ότι όταν αποφασίσει ο λαός να πάρει την κατάσταση στα χέρια του δεν μπορεί να
τον σταματήσουν ούτε οι εργοδότες και το κράτος τους, ούτε οι παρακρατικές
φασιστικές ομάδες.
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