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Ανακοίνωση της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση
για την προσπάθεια εθνικιστικών καταλήψεων σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα
Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μια συντεταγμένη προσπάθεια από δυνάμεις της
ακροδεξιάς ώστε να μπουν τα σχολεία σε ένα χορό εθνικιστικών κινητοποιήσεων. Πέρα από
τα γνωστά περιστατικά σε σχολείο του Γέρακα, ειδικά σε πόλεις της Βορείου Ελλάδας έχει
εμφανιστεί ένας ορισμένος αριθμός καταλήψεων σχολείων και πορείες με εθνικιστικά και
φασιστικά συνθήματα.
Οι «καταλήψεις αυτές» σε πολλές περιπτώσεις δεν αποφασίζονται από τους
μαθητές. Επιβάλλονται, ακόμα και με τραμπουκισμούς, από ομάδες μαθητών,
εξωσχολικών και «αγανακτισμένων γονιών», με στόχο να γίνουν και άλλες τέτοιες
καταλήψεις έως τις 29 Νοεμβρίου.
Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ετοιμάζει να κατεβάσει στη Βουλή το
νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που στην ουσία χτυπάει τα μορφωτικά
δικαιώματα και την εργασιακή προοπτική των μαθητών, μετατρέπει το σχολείο σε ένα
ακόμα πιο καταπιεστικό εξεταστικό κάτεργο, σπρώχνει την πλειοψηφία των μαθητών στην
υποβαθμισμένη τεχνική εκπαίδευση, τη μαθητεία και τη σκληρή εξειδίκευση, φασιστικοί
κύκλοι και παρακράτος προσπαθούν να φύγει η αντιπαράθεση από την κυβερνητική πολιτική
παίζοντας το παιχνίδι του συστήματος.
Αλλά αυτό είναι το λιγότερο! Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, οι τραπεζίτες
και οι επιχειρηματίες, η ΕΕ και η τρόικα έπεσαν με την πολιτική τους και τα μνημόνιά τους
πάνω στη νεολαία, για να μας κάνουν «πειραματόζωα» στην πιο βάρβαρη εκμετάλλευση, σε
μια πολιτική που μας στερεί το μέλλον, τη δουλειά, τα όνειρα. Που μας έσπρωξε στις
δουλειές των 300 ευρώ, στη μαύρη εργασία..
Και τώρα, λοιπόν, οι αστοί και η κυβέρνηση, το ΝΑΤΟ και οι αμερικάνοι θέλουν να μας
κάνουν κρέας για τα κανόνια τους. Θέλουν να μας βάλουν να σφαχτούμε στην περιοχή μας
για τα συμφέροντά τους! Αυτό τον βρώμικο ρόλο παίζουν για μια ακόμα φορά οι
φασίστες!
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ! Εμείς οι νέοι και οι νέες στη χώρα δεν θα αποδεχτούμε σαν
λύση το μίσος και τον κανιβαλισμό απέναντι στους γειτονικούς λαούς. Η νεολαία και οι
εργαζόμενοι και των υπόλοιπων χωρών αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς,
ανασφαλή εργασιακή προοπτική, εκπαιδευτικό σύστημα που αντί να μορφώνει εξοντώνει,

φτώχεια, μετανάστευση κλπ. Έχουν τους ίδιους εχθρούς. Την ολιγαρχία του πλούτου, το
ΝΑΤΟ και τις μεγάλες δυνάμεις, την ΕΕ. Όλους αυτούς που δεν διστάζουν να σύρουν τους
λαούς σε πολέμους για να αυξηθούν τα κέρδη των αστικών τάξεων.
Αυτούς υπηρετούν πιστά οι φασίστες. Κάνουν ότι μπορούν για να μην ενωθούν οι λαοί
σε ένα μεγάλο διεθνιστικό αγώνα ενάντια στους εκμεταλλευτές τους και τους
πολεμοκάπηλους «προστάτες», αλλά να στραφούν ο ένας ενάντια στον άλλον, όπως ακριβώς
επιδιώκουν και τα αφεντικά τους. Οι φασίστες, όσο και αν στα λόγια στοχοποιούν το
«σύστημα», στην πράξη προωθούν τα σχεδία του, αφού ο εθνικισμός αποτελεί σήμερα
αναγκαία προϋπόθεση ώστε να συστρατευθεί η νεολαία πίσω από τα πολεμικά επεκτατικά
σχέδια του κεφαλαίου νομίζοντας ότι υπερασπίζεται το συμφέρον της »πατρίδας». Τον
ψευτο-τσαμπουκά τους ή και τα μαχαίρια τους ξέρουν να τον στρέφουν μόνο στους
αδύναμους, στους κατατρεγμένους και σε όσους αγωνίζονται.
Δεν θα τους αφήσουμε ελεύθερους να χύνουν το φασιστικό, εθνικιστικό δηλητήριο μέσα στα
σχολεία. Δεν ξεχνάμε την ιστορία μας και την ιστορία όλων των λαών. Ο εθνικισμός
έχει αποτελέσει το απαραίτητο γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη του φασισμού που έχει
αφήσει πίσω του μόνο πολέμους, εκατομμύρια νεκρούς και καταστροφή. Φωνάζουν για την
πατρίδα οι απόγονοι των δοσίλογων και των προδοτών την περίοδο της κατοχής, οι
απόγονοι της Χούντας, οι γερμανοτσολιάδες που στράφηκαν ενάντια στον λαό την ώρα που
οι κομμουνιστές, το ΕΑΜ, και ο ΕΛΑΣ έχυναν το αίμα τους για την απελευθέρωση αυτής της
χώρας!!
Ο λαός και η νεολαία θα τσακίσουν το φασισμό. Δεν ξεχνάμε το Φύσσα, ή τον Αλέξη
Γρηγορόπουλο και όλα τα υπόλοιπα θύματα του φασισμού και του ολοκληρωτισμού.
Ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός μας, είναι το μαύρο μέτωπο κυβερνήσεων-ΕΕ-ΝΑΤΟ
και τα πιστά του τσιράκια, οι φασίστες. Απέναντι σε αυτούς να παλέψουμε για την
παιδεία των αναγκών μας για δουλειά με δικαιώματα, για να κοιτάμε το μέλλον μας με
αισιοδοξία και όχι με ανασφάλεια. Είμαστε αλληλέγγυοι με τους πρόσφυγες και τους
κατατρεγμένους του πολέμου. Παλεύουμε για την ειρήνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη των
λαών, δεν θα πολεμήσουμε για τις πολυεθνικές και τα κέρδη τους.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!!
-ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΦΑΣΙΣΜΟΥ.
– Δίνουμε την μάχη εδώ και τώρα για ΓΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΓΙΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ». Για να μην γίνουν τα σχολεία μας
εξεταστικά κάτεργα με διπλές πανελλήνιες, για να μην μας πετάνε στο καλάθι της φτηνής
ανειδίκευτης δουλειάς
-ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΝΑΤΟ, ΌΧΙ ΣΤΙΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥΣ. ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ, ΤΟ ΜΙΣΟΣ, ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.
-ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ! ΟΥΤΕ

ΣΠΙΘΑΜΗ ΣΤΑ ΜΑΝΤΡΟΣΚΥΛΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η 29/11 να μην γίνει φιέστα του εθνικισμού.
Να μετατραπεί από το μαθητικό, το νεολαιίστικο και το εργατικό κίνημα σε μέρα
πολύμορφης αγωνιστικής αντιφασιστικής αντιπολεμικής δράσης σε όλα τα σχολεία
και πόλεις της Ελλάδας.
νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Νοέμβρης 2018
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