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Ανακοίνωση νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση
Σχεδόν μια δεκαετία ολοκληρώνεται από τον «Δεκέμβρη της εξέγερσης», του μαζικού, νεολαϊίστικου
ξεσηκωμού απέναντι στην καταστολή, την κρατική βία και σε ότι μας κλέβει την ζωή. Η νεολαία
αποτέλεσε τον κρίσιμο «παλμογράφο» βγαίνοντας δυναμικά στο προσκήνιο με το ξέσπασμα της
καπιταλιστικής κρίσης. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις και συγκρούσεις απέναντι στην κυβέρνηση και την
καταστολή μετά τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου από την αστυνομία,
εξέφρασαν μαζικά την οργή της νεολαίας απέναντι σ’ αυτούς που καταδικάζουν τη ζωή και το
μέλλον της.
Σήμερα, λαός και νεολαία βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ακόμη πιο αναβαθμισμένη επίθεση του
κεφαλαίου που επιδιώκει να καταστήσει κανόνα την ανεργία, την επισφάλεια και την απουσία κάθε
προοπτικής. Η περίπτωση της άδικης φυλάκισης της Ηριάννας και του Περικλή, οι συλλήψεις
αγωνιστών από τη Τουρκία και το Κουρδιστάν, καθώς και η εντεινόμενη καταστολή απέναντι στο
εργατικό και νεολαιΐστικο κίνημα αποδεικνύουν με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο ότι τα σύγχρονα
δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες έχουν μπει για τα καλά στο στόχαστρο
κυβέρνησης-Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «πανηγυρίζει» για το γρήγορο κλείσιμο της 3η
αξιολόγησης, που θα φέρει νέα μέτρα στην πλάτη του λαού και της νεολαίας, χτύπημα στο δικαίωμα
στην απεργία, πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας κ.α. Πανηγυρίζει για την μείωση των επίσημων
δεικτών της ανεργίας με 5μηνα και 8μηνα προγράμματα, με πρόσφατο κυνικό «επίτευγμα» τη νέα
εργατική δολοφονία συμβασιούχου στο Δήμο Ζωγράφου. Είναι φανερό πως η «πρώτη φορά αριστερά»
κυβέρνηση, όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με το εξεγερτικό μήνυμα του Δεκέμβρη, αλλά βρίσκεται
οριστικά και αμετάκλητα στην απέναντι όχθη, απέναντι στη νεολαία και τους εργαζόμενους.
Η 6η Δεκέμβρη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το εξεγερτικό πνεύμα του 2008 αλλά και την
αναγκαιότητα για νέους αγώνες κόντρα στην ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση που γεννά ο
καπιταλισμός και η κρίση του. Ειδικά στη νεολαία, οι πολιτικές των μνημονίων, της Ε.Ε. και των
κυβερνήσεων του κεφαλαίου καταδικάζουν τη νέα γενιά σε ένα μέλλον ανεργίας, επισφάλειας και
μετανάστευσης, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα για λίγους και εκλεκτούς, σε μια ζωή χωρίς προοπτική.
Οι διαδηλώσεις στις 6 Δεκέμβρη, η μάχη κόντρα στην 3 η αξιολόγηση και την εκπαιδευτική
αναδιάρθρωση, αλλά και η απεργία στις 14 Δεκέμβρη μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν κόμβους
επανεκκίνησης των αγώνων για το εργατικό και νεολαιΐστικο κίνημα, κόντρα στα μέτρα που προωθεί
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την πολιτική της εξαθλίωσης και της καταστολής των σύγχρονων
δημοκρατικών ελευθεριών.
Απέναντι στο σφαγείο κεφαλαίου-Ε.Ε.-κυβέρνησης, το νεολαιΐστικό και εργατικό κίνημα
θα δώσουν τη μάχη για εργασία-ειρήνη-ελευθερία-ζωή με αξιοπρέπεια. Απέναντι σε ένα
σύστημα που το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί είναι σφαίρες στη νεολαία και λεφτά στις
τράπεζες και τους πολεμικούς εξοπλισμούς, η νεολαία, οι εργαζόμενοι και ο λαός έχουν
συμφέρον και μπορούν να παλέψουν για τη ζωή και το μέλλον που τους αξίζουν!
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Όλοι στις διαδηλώσεις στις πόλεις όλης της χώρας!
Όλοι στην μάχη κόντρα στην Τρίτη αξιολόγηση και στην κατάργηση της απεργίας.
Όλοι στην απεργία στις 14 Δεκέμβρη.

νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση,
5 Δεκέμβρη 2017
Tweet

