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ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΕΞΕΓΕΡΣΗ

- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
- ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΒΙΑΣ

- ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
- ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΧΙ “ΑΥΤΟΚΛΗΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ”

ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: 
ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ 

Παγκόσμια και ιδιαίτερα στις χώρες της Δύσης, η υγειονομική 
κρίση αλλά και η δομική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος 
έχουν εκραγεί. Οι αδυναμίες διαχείρισής τους από τα αστικά 
επιτελεία είναι ολοφάνερες. Η κατάρρευση των συστημάτων 
υγείας, τα εκατομμύρια νεκρών, οι ανταγωνισμοί αντί της 
συνεργασίας, το τάισμα των φαρμακευτικών πολυεθνικών με 
δισεκατομμύρια, το διεθνές φιάσκο των εμβολιασμών κ.ά. 
αποκάλυψαν τη γύμνια και σαπίλα του καπιταλιστικού 
συστήματος. Την χρεωκοπημένη λογική της «ελεύθερης αγοράς» 
και του «ιδιώτη επιχειρηματία».
  Καπιταλιστές και αστικές, νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις 
μετατρέπουν την πανδημία σε ευκαιρία. Φορτώνουν τα βάρη 
στις πλάτες μας. Δισεκατομμύρια ζεστού κρατικού χρήματος 
χαρίζονται σε κεφάλαιο και ελίτ. Κατευθύνονται στην 
κερδοσκοπία των χρηματιστηρίων, ενώ τα χρέη κρατών και 
επιχειρήσεων έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Γι’ αυτό οι επιθέσεις σε 
θεμελιώδη εργασιακά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα 
γίνονται όλο και πιο βάρβαρες. Οι ανταγωνισμοί, ιδιαίτερα με τη 
νέα επιθετικότητα του Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού (πολιτική 
Μπάιντεν ενάντια σε Ρωσία-Κίνα) φουντώνουν την απειλή νέων 
πολέμων. Μαζί με την οικολογική καταστροφή από το σύστημα 
του κέρδους, το μέλλον της ανθρωπότητας απειλείται δραματικά.                    
   Η ΕΕ βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης. Η μάσκα της 
«ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» έπεσε και η πανδημία καλπάζει. 
Ολόκληρες οικονομίες αποτελούν βόμβες χρέους. Ύφεση, 
ανεργία, φτώχεια, αντεργατικά και αντιδημοκρατικά μέτρα 
εξαπλώνονται πανευρωπαϊκά. ΕΕ σημαίνει παντού Δικτατορία 
του Χρέους, των Μνημονίων, μιας ζάπλουτης ελίτ. 
      Όμως παγκόσμια υπάρχουν ελπιδοφόρες κοινωνικές εκρήξεις 
και κινήματα: Χιλή, ΗΠΑ, Γαλλία, Ισπανία, Ινδία, Μιανμάρ… Το 
φαινόμενο μεγαλώνει διαρκώς. Οι λαοί, και πρώτη η νεολαία, 
ξεσηκώνονται ενάντια στις κυβερνήσεις, τους επίσημους 
πολιτικούς, την αστυνομοκρατία, τα αντιλαϊκά μέτρα.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9.000 ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
«Α(Χ)ΡΙΣΤΟΥΣ» ΤΗΣ ΝΔ

Βυθιζόμαστε σε Χρεωκοπία Διαρκείας και 
Κοινωνική Βαρβαρότητα

Στην Ελλάδα, μετά το μακρύτερο λοκ–ντάουν πανευρωπαϊκά, 
έχουμε μια από τις χειρότερες υγειονομικές επιδόσεις! Η 
κυβέρνηση επωφελήθηκε για να προχωρήσει σε ολομέτωπη 
επίθεση σε εργαζόμενους και νεολαία. Η εξυπηρέτηση της ελίτ, 
των «ημετέρων», των δανειστών τοκογλύφων της ΕΕ και των 
Αγορών, η αρπαγή κάθε πλούτου… αυτός είναι ο 
αποκλειστικός τους στόχος, ενώ δίνουν δισεκατομμύρια σε 
Αστυνομία, ΜΜΕ, Εξοπλισμούς!  Μόνο εγκλήματα μπορούν να 
χαρακτηριστούν όσα (δεν) έκαναν για την προστασία της 
δημόσιας υγείας σε χώρους δουλειάς, μέσα μαζικής 
μεταφοράς, σχολεία, νοσοκομεία… Και ενώ έχουμε 
εμβολιαστικό φιάσκο, ο Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, οι 
πλούσιοι και γαλαζοαίματοι φίλοι τους, γλεντοκοπάνε ανέμελα 
σε εκκλησίες, τραπεζώματα, «πατριωτικές» φιέστες. Αντίθετα, 
ενάντια στους εργαζόμενους, νέους, φτωχούς οργιάζει η 
προπαγάνδα της «Ατομικής Ευθύνης»! Μ’ αυτή ενοχοποιούν 
τους πάντες, εκτός από τον εαυτό τους! Kυνικά ονομάζουν 
«μικρό» το 20% που πεθαίνει εκτός ΜΕΘ, επειδή αρνούνται να 
ακουμπήσουν τους φίλους τους ιδιώτες της υγείας, ενώ το ΕΣΥ 
καταρρέει. Με αυτή την κατάσταση, ετοιμάζουν «άνοιγμα» της 
οικονομίας, έναν ακόμα εγκληματικό τυχοδιωκτισμό…
      Η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού θεριεύει ξανά: Βαθιά 
ύφεση, σαρωτικό κύμα λουκέτων και ανεργίας, γενίκευση των 
μισθών πείνας 200 ευρώ και των «δουλικών» εργασιακών 
σχέσεων, κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου και των 
κοινωνικών υπηρεσιών (υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, 
πρόνοια), αρπαγή σπιτιών και περιουσιών από τράπεζες και 
funds… Ενώ η παραγωγή συρρικνώνεται διαρκώς, τα 
ελλείμματα και χρέη του κράτους, των νοικοκυριών, ακόμα και 
πάρα πολλών επιχειρήσεων ολοένα μεγαλώνουν. Μια νέα 
χρεωκοπία ετοιμάζεται. Διαρκώς αποκαλύπτονται σκάνδαλα, 
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που δείχνουν την παρακμή και ανηθικότητα του συστήματος, της 
κυβέρνησης και των εκπροσώπων τους (Λιγνάδης, Φουρθιώτης 
κ.ά.). 
      Παρά αυτή την παταγώδη αποτυχία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
συνεχίζει μια ούλτρα επιθετική – νεοφιλελεύθερη πολιτική. Σωρεία 
νομοσχεδίων τσακίζουν κάθε δικαίωμα και κατάκτηση των 
εργαζομένων και του λαού, μειώνουν την πρόσβαση στη 
δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία, εξαπλώνουν την φτώχεια και 
εξαθλίωση.  Αποκορύφωμα το νέο νομοσχέδιο για τα 
Εργασιακά, που επιβάλλει ένα μαύρο Νέο Σύστημα 
Εκμετάλλευσης: ατομικές συμβάσεις, κατάργηση 8ώρου, μέτρα 
αντιαπεργιακά και αντισυνδικαλιστικά κ.ά. Σε αυτό το Μεσαίωνα, 
μόνος νόμος είναι το Δίκιο των Αφεντικών και των Πλουσίων!
Αυτό το μέλλον σύντομα περιμένει κι εμάς.

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

     Η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ – φερέφωνά της ξέρουν ότι δεν 
πείθουν. Ότι ο θυμός και η οργή μεγαλώνουν. Γι’ αυτό 
απαγορεύουν διαδηλώσεις, επιστρατεύουν αύρες και 
δολοφονικά πογκρόμ καταστολής. Εξοπλίζουν διαρκώς μια 
στρατιωτικοποιημένη αστυνομία και τα ειδικά σώματά της, που 
δρουν ανεξέλεγκτα (ΔΡΑΣΗ, ΜΑΤ). Στήνουν χουντοδικαστήρια, 
λογοκρίνουν και παραποιούν συστηματικά την πραγματικότητα. 
Αναβιώνουν μια προπαγάνδα ξεπλύματος της Χούντας, έναν 
«εμφύλιο» ενάντια στο κίνημα και τους αγώνες, ιδιαίτερα ενάντια 
στην άκρα / επαναστατική αριστερά αλλά και τη νεολαία. 
Εισβολές στα πανεπιστήμια και δεκάδες συλλήψεις, όργιο 
καταστολής των διαδηλώσεων αλληλεγγύης στον Δ. 
Κουφοντίνα και της Ν. Σμύρνης, παρακολουθήσεις και 
απαγωγές αγωνιστών, βασανιστήρια στη ΓΑΔΑ, εξοντωτικά 
πρόστιμα: στήνουν καθημερινά μια χούντα με κοινοβουλευτικό 
μανδύα – και θα συνεχίσουν. Είναι στρατηγική επιλογή της 
αστικής τάξης. Θα την εφαρμόσει και όποια άλλη αστική 
κυβέρνηση ή κόμμα απ’ αυτό το πολιτικό σκηνικό (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, 
ΜεΡΑ25). Γιατί είναι η μόνη απάντησή τους στην κρίση του 
ελληνικού καπιταλισμού, στη δική τους αποτυχία και σαπίλα.

5 ΜΗΝΕΣ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΩΣ ΕΔΩ!
Να σταματήσει ο εμπαιγμός με Self tests και 

«Ατομική Ευθύνη»

     Λόγω της εγκληματικής αδράνειας της κυβέρνησης, τα 
σχολεία είναι κλειστά τους τελευταίους 5 μήνες, μετά από 2 μήνες 
που λειτουργούσαν χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Τώρα 
τα σχολεία ανοίγουν, για άλλη μια φορά τυχοδιωκτικά, όχι επειδή 
νοιάζονται για τη Γ΄ Λυκείου, αλλά επειδή θέλουν να «ανοίξουν» 
την αγορά και τον τουρισμό.
    Το παράλογο και επικίνδυνο είναι πως βρισκόμαστε στην 
κορυφή του τρίτου κύματος της πανδημίας, με χιλιάδες 
κρούσματα και δεκάδες θανάτους καθημερινά, ενώ δεν έχει καν 
ξεκινήσει ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών, ούτε έχει ενισχυθεί το 
ΕΣΥ. Μόνη απάντηση της Κεραμέως, τα self-tests. Πέρα από τα 
σκάνδαλα, τη μετακύλιση στην «ατομική ευθύνη» και τις 
απανωτές κυβερνητικές γκάφες, το βασικότερο είναι πως 
πρόκειται για τεστ αμφίβολα, ενώ δεν είναι καν σίγουρο πως δεν 
απαιτείται βοήθεια ειδικού στη διενέργειά τους! Με μια περίπλοκη 
διαδικασία, τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών 
θα βρίσκονται αναρτημένα σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, 
αναγράφοντας αν είναι θετικοί. Όλα αυτά, για να μην αυξηθεί η 
δημόσια χρηματοδότηση της παιδείας, ώστε να υπάρξουν 
ουσιαστικά μέτρα προστασίας (15 μαθητές ανά τάξη, 
προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού κ.λπ.).
       Η τηλε-εκπαίδευση απέδειξε τα προφανή μειονεκτήματά της: 
Αποκλεισμός σημαντικού ποσοστού μαθητών από την 
εκπαιδευτική διαδικασία (προβλήματα σύνδεσης, εξοπλισμού, 
χώρων κ.ά.), υποκατάσταση της ζωντανής εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και του προοδευτικού-συλλογικού της χαρακτήρα, 
χτύπημα στην κοινωνικοποίηση και τους αγώνες των μαθητών, 
προώθηση της ατομικοποίησης και του εγκλεισμού των νέων 
στα σπίτια τους… Κορυφή του παγόβουνου η σκανδαλώδης 
σύμβαση Υπουργείου Παιδείας – Cisco. Η Κεραμέως αρχικά 

διατυμπάνιζε πως η «καλή» πολυεθνική παρείχε δωρεάν 
υπηρεσίες. Όμως, αποδείχτηκε ότι η κυβέρνηση έδωσε στην 
εταιρία όχι μόνο 2 εκ. ευρώ, αλλά και ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα περίπου 1,5 εκ. ανηλίκων μαθητών και εκπαιδευτικών, 
χωρίς καμία έγκριση. Αυτά είναι πολύτιμα για να πουληθούν σε 
εταιρείες μάρκετινγκ, τράπεζες, ασφαλιστικές, ιδιωτικής υγείας!

Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ – ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
–ΘΑΝΑΤΟΣ

    Η κυβέρνηση, όσο τα σχολεία ήταν κλειστά, δεν έμεινε άπραγη. 
Ψήφισε το νόμο έκτρωμα των Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη για τα 
πανεπιστήμια, που στοχεύει σε ένα συντριπτικό χτύπημα στη 
δημόσια δωρεάν παιδεία και τη νεολαία:
Α) Ταξικός αποκλεισμός: ελάχιστη βάση εισαγωγής(ΕΒΕ), 
τράπεζα θεμάτων, «προώθηση επαγγελματικής εκπαίδευσης» 
κ.λπ. Άμεσα θα έχουμε δραστική μείωση εισακτέων. Μόνο το 
2021-22, υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός πανεπιστημίων το 
30-40%. Οι νέοι από τα πιο φτωχά εργατικά και λαϊκά στρώματα 
πετιούνται μαζικά εκτός γ΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης. 
Όλο και πιο κυνικά, μας δηλώνουν: «Δεν κάνουν όλοι για όλα» – 
δηλ. οι εργάτες και φτωχοί να μην μορφώνονται, να μην 
σπουδάζουν!
Β) Σχολές α΄ και β΄ κατηγορίας (σύστημα εισαγωγής 2 φάσεων): 
μαζί με την «σύνδεση αξιολόγησης – χρηματοδότησης», θα 
μειώσει κι άλλο την χρηματοδότηση των σχολών, οδηγώντας 
πολλές σε κλείσιμο.
       Η κούρσα μετ’ εμποδίων, όπου υποβάλλεται η νεολαία από 
το υπουργείο παιδείας, δεν σταματάει εδώ… Όποιος καταφέρει 
να μπει στο πανεπιστήμιο, θα αντιμετωπίσει τα υπόλοιπα μέτρα 
του νόμου: Διαγραφές φοιτητών, ένα Πανεπιστήμιο – Φυλακή με 
αστυνομία, κάμερες, συστήματα παρακολούθησης, ελεγχόμενη 
πρόσβαση, πειθαρχικά, ποινές ενάντια στις καταλήψεις και τους 
αγώνες. Με πρόσχημα την «ανομία και βία», πασχίζουν να 
διαλύσουν το φοιτητικό κίνημα, να ποινικοποιήσουν τους 
φοιτητικούς συλλόγους, τους αγώνες της νεολαίας, τις μαχητικές 
μορφές πάλης. Ετοιμάζεται νέος «νόμος – πλαίσιο» για τις 
σχολές, που θα περιέχει μεταξύ άλλων κλείσιμο περίπου του 10% 
των σχολών, λειτουργία τους με μάνατζερ – δικτάτορες, αλλά και 
μέτρα διάλυσης του φοιτητικού συνδικαλισμού (ηλεκτρονικές 
ψηφοφορίες και συνελεύσεις, απαγόρευση αγωνιστικών 
παρατάξεων κ.λπ.).
   Σε συνδυασμό με όλα τα προηγούμενα μέτρα (εξίσωση 
πτυχίων ΑΕΙ – Κολλεγίων, μέτρα ΣΥΡΙΖΑ κ.ά.), πισωγυρίζουν την 
εκπαίδευση και τη νεολαία 60 χρόνια. Όλες οι εκπαιδευτικές 
μονάδες θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, μια 
Αγορά της Εκπαίδευσης, όπου σχολεία και σχολές θα 
αναγκαστούν υπολειτουργούν, να συρρικνώνονται, να κλείνουν 
ή να επιβάλουν ΔΙΔΑΚΤΡΑ. Όπως έχει αρχίσει ήδη σε 
ξενόγλωσσα, εξ’ αποστάσεως, καλοκαιρινά κ.λπ. προγράμματα 
σπουδών στα πανεπιστήμια. Με αγοραπωλησίες «πακέτων» 
υπηρεσιών και δεξιοτήτων, τύπου «σκοιλ ελικικού». Η λογική της 
«Ατομικής Ευθύνης» οδηγεί στην πλήρη εμπορευματοποίηση: 
Όσο μεγαλύτερο το πορτοφόλι του νέου – πελάτη, τόσα 
περισσότερα θα αγοράζει.
    Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η επίθεση στη β΄ βάθμια 
εκπαίδευση. Η κυβέρνηση θέλει να απαλλαγεί εξολοκλήρου από 
τη δημόσια συντήρηση και χρηματοδότηση της παιδείας, 
προωθώντας την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και της 
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σχολικής μονάδας. Η λογική είναι: Όποιο σχολείο ή εκπαιδευτικός 
εφαρμόζει τα μνημονιακά μέτρα, δηλ. βρίσκει πόρους 
αυτοχρηματοδότησης με «προσέλκυση» επενδυτών ή άλλους 
τρόπους, κόψιμο μαθητών, στοχοποίηση και τιμωρία όσων 
μαθητών / εκπαιδευτικών αγωνίζονται κ.ά., θα αξιολογείται θετικά 
και θα παίρνει μεγαλύτερο «μπόνους κρατικής επιδότησης». 
Αντίθετα, όσα σχολεία δεν εφαρμόζουν τα παραπάνω μέτρα θα 
παίρνουν λιγότερα χρήματα και άρα θα αναγκάζονται να 
συγχωνεύονται / κλείνουν, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα απολύονται.
        Με την Τράπεζα Θεμάτων, από την Α΄ Λυκείου φτιάχνεται ένα 
ακόμα χειρότερο εξεταστικό κάτεργο. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές 
θα πεταχτούν εκτός, επειδή δεν μπορούν να πληρώνουν τόσα 
πολλά φροντιστήρια. Θα καταφύγουν στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και την απλήρωτη μαθητεία – εργασία.
       Αυτή είναι η «εκπαίδευση» που μπορεί να σηκώσει σήμερα ο 
ελληνικός καπιταλισμός: με την σαρωτική κρίση και χρεωκοπία 
του, με την εποπτεία διαρκείας (μνημόνια) από τους δανειστές 
ιμπεριαλιστές της ΕΕ. Σε έναν τέτοιο καπιταλισμό, η νεολαία και οι 
λαϊκές μάζες, απλά και ωμά, δεν είναι δυνατό να μορφώνονται, 
να έχουν δημόσια και δωρεάν παιδεία. Αυτό θέλει να επιβάλλει η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη – και κάθε άλλη που θα την ακολουθήσει 
από αυτό το πολιτικό σκηνικό. Με αυτό το «Τέρας» έχουμε να 
συγκρουστούμε – και όχι απλά με μια υπουργό!

Σε Ν. Σμύρνη, σε κάθε γειτονιά, 
σε σχολεία και σχολές…

ΕΞΩ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

      Η «πνοή δημοκρατίας» που θέλουν φάνηκε με τις εισβολές των 
ΜΑΤ στα πανεπιστήμια, τις επανειλημμένες επιθέσεις σε 
φοιτητικές καταλήψεις, τις μαζικές συλλήψεις και άγριους 
ξυλοδαρμούς φοιτητών – και πιο πριν την κινητοποίηση 
εισαγγελέων, «αγανακτισμένων» και αστυνομίας, στο 
μπαμπούλα των απουσιών ενάντια στις μαθητικές 
κινητοποιήσεις. Η πανεπιστημιακή αστυνομία έρχεται να επιβάλει 
αυτή την «κανονικότητα». Αυτοί θα είναι οι «έμπειροι» αστυνομικοί 
που θέλει να τοποθετήσει τον Απρίλη στα πανεπιστήμια ο 
Χρυσοχοΐδης. Γι’ αυτό ο υφυπουργός Συρίγος μας θύμισε ότι 
στη Χούντα υπήρχε Σπουδαστικό της Ασφάλειας! Αλλά και γι’ 
αυτό ΔΡΑΣΗ και ΜΑΤ, που μοιάζουν με στρατό κατοχής και 
δρουν ατιμώρητα, κυνηγάνε και τρομοκρατούν ιδιαίτερα τη 
νεολαία!
    Πρέπει να οργανώσουμε μια αποφασιστική σύγκρουση μ’ 
αυτή τη νέα χούντα. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη 
ενάντια στην εισβολή στο ΑΠΘ, οι δεκάδες χιλιάδες κόσμου που 
μετά τη Ν. Σμύρνη

βγήκαν στον δρόμο στις γειτονιές όλης της χώρας, ανοίγουν 
τον δρόμο και δείχνουν τη δύναμή μας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εμπόδιο η πολιτική της ΚΝΕ

Το ξέσπασμα μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων το 
περασμένο φθινόπωρο δεν υποχώρησε παρά τις 
τρομοκρατικές και δολοφονικές επιθέσεις της αστυνομίας. Με 
αιτήματα το άνοιγμα των σχολείων με τα απαραίτητα 
υγειονομικά μέτρα, αλλά και τη δημόσια και δωρεάν υγεία – 
παιδεία, καθώς και τη μη εφαρμογή του Πολυνομοσχεδίου, το 
μαθητικό κίνημα έδειξε δυναμικές προοπτικές, με πάνω από 700 
καταλήψεις σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Στο διάστημα όπου 
έκλεισαν τα σχολεία (Νοέμβρης – αρχές Απρίλη), ενώ 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικές φοιτητικές κινητοποιήσεις σε 
πολλές πόλεις, δυστυχώς δεν συμμετείχαν πολλοί μαθητές, 
παρότι ο νόμος τους αφορούσε άμεσα. Όλα τα παραπάνω δεν 
οφείλονται κυρίως σε αντικειμενικές δυσκολίες (π.χ. κλειστά 
σχολεία), που μπορούν να ξεπεραστούν, αν υπάρχει κατάλληλη 
και αποφασιστική πολιτική. Αλλά επειδή συγκεκριμένες πολιτικές 
δυνάμεις επιχειρούν να «πνίξουν» τους αγώνες της νεολαίας, με 
μόνο στόχο να τους εκμεταλλευτούν εκλογικά.
    Τεράστιες ευθύνες έχει η ΚΝΕ. Εσκεμμένα παίζει τον ρόλο 
«πυροσβέστη» και αποτρέπει την ενεργή συμμετοχή των 
μαθητών στο κίνημα. Στα τέλη Οκτώβρη, διατυμπάνιζε πως «οι 
μαθητές νίκησαν, γιατί ακούστηκαν τα αιτήματά τους», ώστε να 
κλείσουν άρον-άρον οι καταλήψεις και να μην δημιουργήσουν 
μεγαλύτερο πρόβλημα στην κυβέρνηση. Τη δήθεν «μαθητική 
νίκη» ακολούθησε το… κλείσιμο των σχολείων και η επιβολή της 
τηλε-εκπαίδευσης.
    Στη συνέχεια, έμεινε άπραγη και δεν οργάνωσεσχεδόν την 
παραμικρή κινητοποίηση, ακολουθώντας πιστά την κεντρική 
γραμμή για προσαρμογή στην «κανονικότητα». Οι «αυτόκλητοι 
εκπρόσωποι» των μαθητών κάνουν κινητοποιήσεις μόνο 
συμβολικές, που προωθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και τα ΜΜΕ. Στόχος τους: όχι η ανάπτυξη και μαζικοποίηση των 
αγώνων, αλλά η ανάδειξη της ίδιας της ΚΝΕ. Και μάλιστα την 
ίδια στιγμή που οργανώνονταν φοιτητικές κινητοποιήσεις, που 
οι κινητοποιήσεις πολλών κομματιών εργαζομένων 
μεγαλώνουν, αλλά έχουμε και κινητοποιήσεις – ξέσπασμα στις 
γειτονιές! Μοναδικό αποτέλεσμα: να μην ενωθούν οι φωνές των 
μαθητών με αυτές των φοιτητών, όλης της νεολαίας, των 
εργαζόμενων, άνεργων και φτωχών. Να μένει ανάπηρο το 
μαθητικό κίνημα!
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 Η Μαθητική Αντεπίθεση είναι μια αγωνιστική δύναμη του 
μαθητικού κινήματος, που πρόσκειται στην αντικαπιταλιστική / 
επαναστατική αριστερά. Συμμετέχει από την πρώτη γραμμή και 
πρωτοστατεί στις κινητοποιήσεις της νεολαίας, με ενεργό ρόλο 
στα σχολεία όπου βρισκόμαστε. Καλούμε τους μαθητές σε κάθε 
κινητοποίηση, πλάι σε φοιτητές  και εργαζόμενους. Γιατί πρέπει να 
οικοδομηθεί ένα μαχητικό μαθητικό κίνημα, που θα αναμετρηθεί 
με την κυβέρνηση της ΝΔ – και πιο συγκεκριμένα με τη σφοδρή 
επίθεση στη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία. Ένας αγώνας που 
απαιτεί σχέδιο και οργάνωση, ώστε να ανταπεξέλθει στη 
σημερινή δύσκολη καμπή.
    Με το άνοιγμα των σχολείων, πρέπει να συνεχίσουμε τον 
αγώνα μας. Με πιο οργανωμένες, μαζικές και δυναμικές 
καταλήψεις. Με συνελεύσεις και συντονιστικά. Με κεντρικές 
μαχητικές κινητοποιήσεις, όχι άνευρες και συμβολικές. Έτσι το 
μαθητικό κίνημα μπορεί να προσελκύσει και τα υπόλοιπα 
πληττόμενα στρώματα της κοινωνίας σε κοινή πάλη, για το 
δικαίωμά μας εντέλει στη ζωή!
    Η μεγάλη διαδήλωση της Νέας Σμύρνης, με αφορμή τον 
αναίτιο ξυλοδαρμό ενός νεαρού κατοίκου, οι διαδηλώσεις και 
κάθε είδους εκδηλώσεις που επακολούθησαν σε πολλές γειτονιές 
και πόλεις, έδειξαν ότι η κυριαρχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
κλονίζεται. Βήμα βήμα, οι αγώνες των εργαζομένων 
ξεμουδιάζουν. Ο θυμός για την εγκληματική διαχείριση της 
πανδημίας άρχισσε να γίνεται οργή και ξέσπασμα.
       Ωστόσο, ένα ξέσπασμα δεν αρκεί, πρέπει να συγκρουστούμε 
με τις ίδιες μας τις «αδυναμίες». Να παλέψουμε ενάντια στην 
ατομικοποίηση και αποπολιτικοποίηση, που προωθούν 
καπιταλισμός – αστικές κυβερνήσεις / κόμματα – ΜΜΕ.

Απαιτείται να συνειδητοποιήσουμε ότι η μάχη μπροστά μας είναι 
εξαιρετικά σκληρή, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα συντρίμμια του 
ελληνικού καπιταλισμού και ένα αδίστακτο πολιτικό προσωπικό 
(ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ κ.ά.) που θα κάνει τα πάντα για να 
πληρώσουμε εμείς οι «από κάτω» τα σπασμένα της κρίσης. 
Καμία επιστροφή στην «κανονικότητα» δεν υπάρχει. Μόνη 
διέξοδος είναι να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, με αγώνες, 
με την ένταξή μας σ’ έναν συλλογικό τρόπο ζωής, με κύρια 
χαρακτηριστικά την ενεργή συμμετοχή και δέσμευση στους 
αγώνες, την αλληλεγγύη μας. Για να γίνουμε από χαμένη γενιά, 
μια γενιά που θα βγάλει αγωνιστές, που θα παλέψει μέχρι την 
ανατροπή κ αι τη νίκη.
    Το μαθητικό κίνημα πρέπει να αποτελέσει εκφραστή, αλλά και 
πυροδότη μιας νέας Εξέγερσης ενάντια στην εγκληματική και 
συνάμα ανίκανη κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Στα δύο χρόνια 
διακυβέρνησης, η γαλάζια συμμορία της ΝΔ έχει επιτεθεί με 
πρωτοφανή ωμότητα και βαρβαρότητα σε όλες μας τις 
κατακτήσεις, δικαιώματα, ελευθερίες. Φτάνει πια! Αυτή η 
αποπνικτική εικόνα, δεν παίρνει άλλη απάντηση, παρά μόνο την 
εξέγερση και ανατροή. Να παλέψουμε για την ανατροπή του 
νόμου Κεραμέως, της κυβέρνησης της ΝΔ και του αστυνομικού 
κράτους. Για την ανατροπή αυτού του σάπιου καπιταλιστικού 
συστήματος και της βάρβαρης λογικής του κέρδους, για 
οικοδόμηση μιας άλλης, ριζικά διαφορετικής κοινωνίας. Μια 
κοινωνία με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, 
πραγματικά ριζοσπαστική κα δημοκρατική – μια κοινωνία 
Σοσιαλιστική.

Η ανάγκη και δυνατότητα μιας άλλης πολιτικής

ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ – ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

> ΚΑΤΩ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ-ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΤΑ ΧΟΥΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

> ΟΧΙ ΣΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ, ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

> ΡΙΖΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ - ΧΡΕΟΣ - ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ.
ΕΠΙΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

> ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
15 ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,
ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

> ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΜΑΤ-ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΚΑΘΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ.
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ, Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

> ΟΧΙ ΣΤΟ “ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ” ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ


