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Η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, χαιρετίζει τις μαζικές και μαχητικές
κινητοποιήσεις μαθητών – φοιτητών – εργαζομένων στο χώρο της παιδείας. Το
τελευταίο διάστημα τα επικοινωνιακά κλιμάκια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, φάνηκε πως
λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Οι μεγάλες διεργασίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της
εκπαίδευσης (συνελεύσεις σχολείων και φοιτητικών συλλόγων, κινητοποιήσεις αναπληρωτών,
απεργίες εργαζομένων σε πανεπιστήμια κλπ.), καθιστούν το μέτωπο της παιδείας σε εν
δυνάμει αχίλλειο πτέρνα της σκληρής «μεταρρυθμιστικής» πολιτικής της κυβέρνησης και
της Ε.Ε, που μετατρέπει την εκπαίδευση σε φτηνή ευέλικτη κατάρτιση σε όφελος των
δυνάμεων της «αγοράς», εντείνει τους ταξικούς φραγμούς, και μετατρέπει τους φοιτητές σε
«πελάτες» που πληρώνουν δίδακτρα, καταργώντας την δημόσια δωρεάν εκπαίδευση.
Ένα πρώτο ελπιδοφόρο στιγμιότυπο της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί αυτή τη
στιγμή στην παιδεία, αποτέλεσε η δυναμική κατάληψη του Υπουργείου Παιδείας από κόσμο
του αγώνα. Οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής, η πολύωρη παραμονή των
συλλογικών φορέων (σωματεία από όλη την Ελλάδα, σχολεία, φοιτητικοί σύλλογοι,) εντός
του Υπουργείου και η διεξαγωγή μαζικής συνέλευσης αγώνα, φέρνουν στο προσκήνιο όχι
απλά εικόνες αναζωπύρωσης του πανεκπαιδευτικού κινήματος “από τα παλιά”, αλλά εικόνες
από το μέλλον που έχουμε ανάγκη. Το συγκέρασμα μαθητικών – φοιτητικών - εργατικών
αιτημάτων σε ενιαία πολιτική κατεύθυνση, που αρνείται να συνδιαλλαγεί στα δοσμένα
ασφυκτικά πλαίσια αλλά αντίθετα προβάλλει έναν “από τα κάτω” αγωνιστικό συντονισμό,
δεν μπορεί παρά να μας γεμίσει ελπίδα και αισιοδοξία για ακόμα δυναμικότερη αντεπίθεση
του κινήματος.
Η υπομονή και η προσμονή για μια καλύτερη διαπραγμάτευση των όρων ύπαρξης μαθητών –
φοιτητών – εργαζομένων, μπορεί να δώσει τη θέση της στη μαχητική και ανυποχώρητη πάλη
απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και τις επιταγές του κεφαλαίου και της ΕΕ. Στην
επιδιωκόμενη μετατροπή της γνώσης σε εμπόρευμα, στη μετεξέλιξη του δημόσιου
χαρακτήρα της παιδείας σε επιχειρηματικό, στην καταστρατήγηση των εργασιακών
σχέσεων, το πανεκπαιδευτικό κίνημα φαίνεται πως δεν θα σηκώσει τα χέρια ψηλά αλλά
αντίθετα θα σφίξει τη γροθιά του. Η ενίσχυση μιας τέτοιας κατεύθυνσης θεωρούμε
πως αποτελεί καθήκον τόσο για τις δυνάμεις της νΚΑ όσο και για όλες τις
αγωνιστικές δυνάμεις του κινήματος.
Από την πλευρά μας, θεωρούμε πως παρά την πρόσφατη σχετική νηνεμία στον χώρο της
παιδείας, οι πρόσφατες κινητοποιήσεις αποδεικνύουν στη πράξη πως οι πανεκπαιδευτικοί
αγώνες όχι μόνο δεν έχουν υποστεί στρατηγική ήττα αλλά αντίθετα μπορούν, με
αναβαθμισμένη – πρωτοπόρα δράση της αντικαπιταλιστικής – μαχόμενης αριστεράς, να

αναδυθούν ξανά στην επιφάνεια με σύγχρονα και επικίνδυνα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σαν
οργάνωση που παρεμβαίνει στη νεολαία, δηλώνουμε πως θα κινηθούμε με όλες μας τις
δυνάμεις προκειμένου οι πρόσφατες κινηματικές εξάρσεις όχι μόνο να μην σβήσουν, αλλά να
γιγαντωθούν από τις ευρύτερες δυνατότητες ενίσχυσης ενός νεολαιίστικου
κινήματος που θα θέτει στο στόχαστρο την καπιταλιστική βαρβαρότητα και επί τάπητος
την ανάγκη επιβολής των αναγκών και δικαιωμάτων της νέας γενιάς για ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ.
Πιάνοντας το νήμα από την ελπιδοφόρα συγκέντρωση της Παρασκευής στο Υπουργείο, το
φοιτητικό κίνημα πρέπει να σηκώσει το γάντι! Με νέο γύρο Γενικών Συνελεύσεων στους
συλλόγους, με σκοπό να διοργανωθεί πανελλαδική μέρα δράσης των ΦΣ για την
εργασιακή προοπτική στις 8 Μάρτη, κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας στις 9 Μάρτη
μαζί με τα πρωτοβάθμια σωματεία της εκπαίδευσης, έχοντας ως τελικό στόχο πανελλαδική
εμφάνιση του φοιτητικού κινήματος μέσα στο Μάρτη. Είναι αναγκαίο το φοιτητικό κίνημα να
βγει μπροστά:
- στη μάχη ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
- στην κινητοποίηση στις 8 Μαρτίου για τη Μέρα της Γυναίκας απέναντι στο
σεξισμό και την έμφυλη καταπίεση
- με τη στήριξη των 5 φοιτητών-αγωνιστών (FREE5) στη δίκη τους στις 9 Μαρτίου
- στην κινητοποίηση στις 13 Μάρτη εν όψη της δίκης των διοικητικών
- στην αντιρατσιστική-αντιφασιστική κινητοποίηση με διεθνιστικά και
αντιπολεμικά χαρακτηριστικά στις 17 Μάρτη
- στις κινητοποιήσεις για την δίκη Ηριάννας-Περικλή.
Σε αυτή την κατεύθυνση, θα επιδιώξουμε τόσο η Ε.Α.Α.Κ. όσο και οι ευρύτερες δυνάμεις του
κινήματος να πρωτοστατήσουν και να συντονίσουν τη δράση τους ώστε να δοθεί ηχηρή
απάντηση σε όλα τα ζητήματα που πλήττουν τη ζωή και το μέλλον μας.
νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Μάρτιος 2018
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