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«Η δικτατορία των μονοπωλίων θα γεννά και θα αναπαράγει το φασισμό» 

«Να εντείνουμε τη μάχη με το φασισμό σε κάθε τάξη, σε κάθε σχολείο» 

Οι εξελίξεις με τις συλλήψεις και τις διώξεις των στελεχών της Χρυσής Αυγής δεν πρέπει να 
μας εφησυχάσουν. Το αστικό σύστημα ακόμα κι αν ήθελε δε θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 

τη Χρυσή Αυγή. Δε θα γίνει παιδοκτόνο. Οι πρωθυπουργικές δηλώσεις για αντιμετώπιση της 
άλλης ακραίας αντιπολίτευσης, που λέει να βγούμε από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, αφορούν όλο το 

οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Η εξίσωση των αγώνων για το δίκιο του λαού με τη δολοφονική 

δράση των νεοναζί είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη. 

Η Χρυσή Αυγή ως αντιλήψεις και ως πρακτικές γεννήθηκαν, γαλουχήθηκαν, αντρώθηκαν με 

την ανοχή και τη στήριξη του αστικού συστήματος. Η δικτατορία των μονοπωλίων – γιατί 
αυτό είναι το αστικό σύστημα – θα γεννά και θα αναπαράγει το φασισμό, έστω κι αν τον 

ζήσουμε με άλλη μορφή από εκείνη του κόμματος της Χρυσής Αυγής. 

Χωρίς κανέναν εφησυχασμό, να υπάρξει ένταση της δράσης μας, της δράσης των σωματείων.  

Η φωνή του δίκιου και της αλήθειας, η αποκατάσταση των ιστορικών δεδομένων θεωρούνται 

έγκλημα από φασίστες, αλλά και από υπερασπιστές της «δημοκρατικής» καπιταλιστικής 
νομιμότητας. Ο Σύλλογός μας  θα συνεχίσει με στοχευμένη δράση και με αποφασιστικότητα 

εκεί που η Χρυσή Αυγή υπάρχει είτε ως οργανωμένη φυσική παρουσία είτε ως αντιλήψεις. 

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες θαρρετά να ανοίξουν τη συζήτηση με τους 

μαθητές στην τάξη. Να κάνουμε πράξη αυτό που έχουμε πει: Η Χρυσή Αυγή να λουφάξει. Να 

την ξεριζώσουμε εντελώς από τους τόπους δουλειάς και μόρφωσης, από τις λαϊκές γειτονιές. 

Σε μία περίοδο, που η επίθεση ενάντια στο λαό δυναμώνει, που χιλιάδες 

εργαζόμενοι απολύονται και το δικαίωμα των νέων στη μόρφωση τσακίζεται, είναι 
εχθροί του λαού αυτοί που χτυπάνε τους εργάτες και τους νεολαίους, που 

αγωνίζονται για την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. 

Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τις απειλές και την τρομοκρατία μπορούν να 

σπείρουν το φόβο και την υποταγή. 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ  ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ! 

Ο λαός και η νεολαία πρέπει να δώσουν αποστομωτική απάντηση στους πολιτικούς απογόνους 

του Χίτλερ, των δοσίλογων ταγματασφαλιτών και της χούντας, παλεύοντας μέσα από τα 
σωματεία τους, το οργανωμένο εργατικό κίνημα, γενικότερα μέσα από μορφές συλλογικής κι 

αγωνιστικής συγκρότησης,  βάζοντάς τους στο περιθώριο και την απομόνωση. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουμε ευθύνη να αποκαλύψουμε στους μαθητές μας το ρόλο της, να μην 
τους παραδώσουμε στα δόντια του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής. Να ρίξουμε 

στο κάλαθο των αχρήστων την αντιδραστική για το λαό, ανιστόρητη θεωρία των δυο άκρων. 

Όλοι πρέπει να πάρουμε θέση. Καλούμε τους συναδέλφους να ανοίξουν την κουβέντα με 

θάρρος μέσα στην τάξη για το ρόλο του φασισμού, για τον πραγματικό χαρακτήρα της ΧΑ. 

ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟΝ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΜΟΝΟΣ. 

ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΝ! 

ΤΟ Δ.Σ. 


