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Ανακοίνωση της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση για τις μαθητικές
κινητοποιήσεις της 29 Νοεμβρίου
Σαν νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες μαθητές και τις
χιλιάδες μαθήτριες πανελλαδικά που σήμερα σήκωσαν ανάστημα απέναντι στο
φασισμό και τον εθνικισμό. Με ποικιλία μέσων και τρόπων, με φαντασία και
δημιουργικότητα, το μαθητικό κίνημα έδειξε ότι δε «μασάει» στις απειλές των ναζί,
είτε με αντιφασιστικές καταλήψεις, είτε με μετατροπή εθνικιστικών καταλήψεων σε
αντιφασιστικές – αντιεθνικιστικές, είτε με καταψήφιση των αντιδραστικών καταλήψεων σε
γενικές συνελεύσεις. Αποκορύφωμα αυτών των προσπαθειών ήταν το μαζικό συλλαλητήριο
μαθητών και φοιτητών στα Προπύλαια, που έβαλε μπλόκο σε κάθε σκέψη εμφάνισης
φασιστών στο κέντρο της Αθήνας.
Πρέπει να τονιστεί ότι η «πανελλαδική μέρα καταλήψεων για τη Μακεδονία» δεν υπήρξε
κάποια αυθόρμητη κίνηση των μαθητών, αλλά καλά οργανωμένο σχέδιο της Χρυσής
Αυγής και άλλων μικρότερων φασιστικών ομάδων. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η
σύμπραξη αυτών με την Εκκλησία και με κομμάτια του κρατικού μηχανισμού δημιουργούσε
έναν πολύ αρνητικό συσχετισμό. Ακόμα και εκεί όμως η πλειοψηφία των σχολείων δεν
προχώρησε σε εθνικιστικές καταλήψεις, ενώ το εθνικιστικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη
δεν κατάφερε να συγκεντρώσει μεγάλο πλήθος μαθητών.
Η συνολική εικόνα δείχνει, ότι εκεί που οι μαθητές και οι μαθήτριες ήρθαν σε επαφή με το
κίνημα, σκέφτηκαν και συζήτησαν, οι εθνικιστικές καταλήψεις αποτράπηκαν. Η εμπειρία
αυτή είναι πολύτιμος οδηγός για τα επόμενα βήματα του μαθητικού κινήματος και την
παρέμβαση των πρωτοπόρων δυνάμεων σε αυτό. Αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχουν «απόρθητα
κάστρα», «φασιστικά άνδρα» κ.ο.κ., αλλά αντίθετα αναδείχθηκαν οι τεράστιες δυνατότητες
για το κίνημα της νεολαίας το επόμενο διάστημα.
Δεν είναι ωστόσο ώρα για πανηγυρισμούς και για εφησυχασμό. Το τέρας μπορεί
σήμερα να μη νίκησε, ωστόσο δε νικήθηκε κιόλας. Με επόμενο κόμβο την 6η
Δεκεμβρίου, και τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου, το μαθητικό κίνημα πρέπει να βγει ξανά στο προσκήνιο, για να διεκδικήσει
τις «δικές του μέρες». Δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτήν την
κατεύθυνση, εμπνεόμενοι και εμπνεόμενες από την εικόνα των μαθητών και των μαθητριών
που σήμερα βγήκαν μπροστά.
Το γραφείο τύπου της ν.Κ.Α., 29/11/2018

Tweet

