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Σ

τις 21 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια ημέρα
αντιφασιστικής και αντιρατσιστικής δράσης. Η οργάνωση διαδηλώσεων, εκδηλώσεων κ.τ.λ. που φέτος έγιναν το Σάββατο 19
Μάρτη ανά τον κόσμο ήταν ένα πολύ μεγάλο
στοίχημα για το αντιρατσιστικό- αντιφασιστικό
κίνημα αφού έπρεπε να αντικρούσει τη ρατσιστική πολιτική που ολοένα και περισσότερες χώρες
ακολουθούν. Παρόλες τις δυσκολίες όμως το
στοίχημα το κερδίσαμε και αυτό φάνηκε από την
συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων
από ολόκληρο τον πλανήτη στις διαδηλώσεις!
Στο εξωτερικό μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις έγινε στη Βιέννη όπου 18.000 κόσμος διαδήλωσε ενάντια στη σκληρή, απάνθρωπη στάση που κρατάει η Αυστρία στο προσφυγικό. Αξιοσημείωτη ήταν η διαδήλωση που έγινε
στη Βρετανία στην οποία συμμετείχαν 20.000 καθώς και συγκέντρωση των 15.000 στην Βαρκελώνη. Στο Παρίσι συγκεντρώθηκαν 2.000 αντιρατσιστές δείχνοντας έτσι σε όλον τον κόσμο πως οι
τρομοκρατικές επιθέσεις δεν τους λύγισαν και
πως είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους συνανθρώ-

πους τους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Επίσης
διαδηλώσεις έγιναν στη Λιουμπλιάνα, στη Γενεύη,
στη Ζυρίχη, στη Γλασκώβη, στο Άμστερνταμ, στη
Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ και αλλού. Ακόμα και στη
Βηρυττό! Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με διαδηλώσεις και δράσεις μάχονται ενάντια σε κάθε λογής διακρίσεις και τον φασισμό, καταδικάζουν τις
τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIS που πλήττουν
την Ευρώπη και στέκονται αλληλέγγυοι προς τα
θύματα των επιθέσεων αυτών. Με τον ίδιο τρόπο
όμως συμπονούν και συμπαραστέκονται στους
κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες της
Μέσης Ανατολής. Διεκδικούν μια καλύτερη ζωή
για όλους τους συνανθρώπους τους και είναι
έτοιμοι να πολεμήσουν οτιδήποτε και οποιονδήποτε στέκεται εμπόδιο στην ευτυχία τους!

του στην πλατεία Ομονοίας. Στη συνέχεια ξεκίνησε η συγκέντρωση την οποία παρουσίαζαν και
συντόνιζαν η Ντίνα Καφτεράνη από τις Αδέσποτες Σκύλες και ο ηθοποιός Βασίλης Σπυρόπουλος. Οι Quilombo ανέβηκαν πρώτοι στη σκηνή με
τους εκρηκτικούς τους ρυθμούς, μετά το λόγο
πήρε η ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου διαβάζοντας Μπρεχτ και Σεφέρη, ενώ στη συνέχεια οι
Αλέξανδρος Μαρτζούκος, Σούλα Μπαλατσούρα,
Παγώνα Καράμπελα, Νατάσα Φράγκου και Κώστας Καπετάνος έπαιξαν δραματοποιημένο το
τρομερό ποίημα “Χωρίς πατρίδα”. Τέλος υπήρξαν
χαιρετισμοί και ομιλίες από καθηγητές, δασκάλους, πανεπιστημιακούς, δικηγόρους κ.τ.λ. Γύρω
στις 16:00 ξεκίνησε η πορεία στην οποία συμμετείχαν Κοινότητες Μεταναστών, Σχολεία, Σωματεία Εργαζομένων, Σχολές, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και πολλοί άλλοι. Την παράσταση έκλεψαν οικογένειες
προσφύγων από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το
Ιράκ που διαδήλωναν με πικέτες και σημαίες της
ΚΕΕΡΦΑ στα χέρια. Το κλίμα της διαδήλωσης
ήταν πολύ ευχάριστο και συγκινητικό αφού διαδηλώσαμε όλοι μαζί και φωνάξαμε με μία φωνή
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Καλοδεχούμενοι
Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μια μεγαλειώδης διαδήλωση, η οποία ξεκίνησε από την Ομόνοια και κατέληξε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Από νωρίς το μεσημέρι το πανό «Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες» είχε πάρει τη θέση
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Δίκη, καταδίκη
της Χρυσής Αυγής!

«Ανοιχτά σύνορα για όλους. Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι»!!

Στα σχολεία!
Τα σχολεία έκαναν αισθητή την
παρουσία τους τόσο κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης όσο και όλους
τους προηγούμενους μήνες που με
διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες
οι μαθητές προετοιμάζαμε το έδαφος για τις 19 Μαρτίου. Στη διαδήλωση ήρθαν πολλοί μαθητές από
πολλές περιοχές της Αθήνας και
άφησαν το στίγμα τους με τις φωνές
και τα χαμόγελά τους.
Το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να κινητοποιηθούν τα σχολεία για τις 19
Μάρτη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σχολείων, ΕΛΜΕ αλλά και μεμονωμένων μαθητών που αποφάσισαν να
παλέψουν με το κίνημα ενάντια στους
ρατσιστές και τους φασίστες. Έτσι
λοιπόν μαθητές και καθηγητές έκαναν
πολλά μικρά και μεγάλα πράγματα
στα σχολεία τους. Για παράδειγμα
στο σχολείο μου, το 1ο ΓΕΛ Καλλιθέας, δημιουργήθηκε μία ομάδα 40 μαθητών και καθηγητών που αποφασίσαμε να οργανώσουμε μία αντιρατσιστική εκδήλωση στα πλαίσια της 21
Μαρτίου. Άλλα σχολεία διοργάνωσαν
επίσης συζητήσεις και βιντεοπροβολές, μαθητικές συναυλίες με είσοδο
είδη για τους πρόσφυγες, εκθέσεις
φωτογραφίας και ό,τι άλλο μπορεί να
φανταστεί κανείς. Στο 6ο ΓΕΛ Ιλίου οι
μαθητές έφτιαξαν με τις τσάντες τους
το σύνθημα Refugees Welcome!

Ε

νώ ο κόσμος συγκλονίζεται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIS και την
προσφυγική κρίση που βρίσκεται στο
απόγειό της, συμβαίνει και άλλο ένα δυσάρεστο γεγονός. Αποφυλακίζεται ο Ρουπακιάς!
Παρόλο που είναι αναγνωρισμένο πως είναι ο
δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, το Τριμελές
Συμβούλιο Εφετών αποφασίζει να τον αφήσει
ελεύθερο αφού έχει εξαντληθεί το ανώτατο
όριο προσωρινής κράτησής του. Έτσι στις 18
Μαρτίου αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς
όρους.
Πλέον κανένας χρυσαυγίτης δεν βρίσκεται
στη φυλακή και οι αυστηροί περιοριστικοί
όροι που είχαν επιβληθεί στους βουλευτές,
έχουν αρθεί σχεδόν για όλους. Όλα αυτά που
συμβαίνουν μας δείχνουν πως κάποιοι, είτε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είτε ο οποιοσδήποτε, προσπαθούν να καλύψουν για ακόμα μια
φορά τη νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση
Χρυσή Αυγή. Αυτό εμείς δεν πρέπει να το
αφήσουμε να περάσει έτσι. Το επόμενο διάστημα θα ανοίξουν πολλές μάχες ενάντια
στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής και εμείς
πρέπει να είμαστε μέσα σε αυτές. Μέσα σε
κάθε γειτονιά αλλά και έξω από τα δικαστήρια του Κορυδαλλού.
Αυτή την περίοδο η δίκη της Χρυσής Αυγής που κατηγορείται σαν εγκληματική οργάνωση για τις δολοφονίες και τις επιθέσεις
που έχει οργανώσει, έχει διακοπεί λόγω της
απεργίας διαρκείας των δικηγόρων. Όμως
κάποια στιγμή θα ξαναρχίσει. Και οι μαθητές
θα πρέπει να είμαστε εκεί μαζικά. Όπως στις
20 Απρίλη του 2015 που ξεκίνησε η δίκη και
γινόταν αντιφασιστική απεργία, πολλοί μαθητές με τα πανό τους βρέθηκαν εκεί για να
διεκδικήσουν την καταδίκη των νεοναζί. Το
ίδιο θα πρέπει να κάνουμε ξανά.
Ήρθε επιτέλους η ώρα να ξεκαθαρίσουμε
πως δεν θέλουμε φασίστες ούτε στα σχολεία
μας, ούτε στις γειτονιές μας ούτε πουθενά
και είμαστε έτοιμοι να τους σταματήσουμε
για ακόμα μια φορά!

mathites-genova.blogspot.com
τηλ. επικοινωνίας 6978 671192

Συνεχίζουμε
Εννοείται πως συνεχίζουμε να μαζεύουμε τρόφιμα, ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής κ.τ.λ. με σκοπό να τα
πάμε εμείς οι ίδιοι στο λιμάνι του Πειραιά. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε να είμαστε κομμάτι αυτού του κινήματος
που παλεύει και διεκδικεί άσυλο, στέγη, παιδεία και υγεία για τους πρόσφυγες και για όλους. Διαδηλώνοντας, παλεύοντας ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές, διεκδικούμε ανοιχτά
σύνορα και ανοιχτά σχολεία.
Από τις 19 Μάρτη ένα στοιχείο που
όλοι μας πρέπει να κρατήσουμε και
να αξιοποιήσουμε είναι το ότι μέσα
στα σχολεία μας μπορούμε να κάνουμε αμέτρητα πράγματα μάζι με τους
φίλους και τους καθηγητές μας.
Έχουμε τη δυνατότητα να παλέψουμε
όλοι μαζί και να διεκδικήσουμε έναν
κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα, πολέμους, θανάτους. Μπορούμε να φωνάξουμε πως δεν θα αφήσουμε τους
ρατσιστές, τους φασίστες, τους καπιταλιστές, τους ιμπεριαλιστές να σκοτώνουν ανθρώπους. Πρέπει να το κάνουμε εμείς! Γιατί εάν δεν το κάνουμε
εμείς, που είμαστε το μέλλον αυτού
του κόσμου, ποιός θα το κάνει;

Τζένη Μισαηλίδη,
1ο ΓΕΛ Καλλιθέας

Άσυλο και στέγη, όχι ρατσιστικές απελάσεις!

Η

κυβέρνηση έδωσε εντολή από εδώ και πέρα όποιος περνάει τα σύνορα, να θεωρείται παράνομος. Άρα
από τα κέντρα φιλοξενίας απομακρύνονται όλοι οι αλληλεγγυοι και οι ΜΚΟ, στους πρόσφυγες απαγορεύεται η έξοδος από αυτά, και άρα μετατρέπονται σε φυλακές. Ο στρατός αναλαμβάνει τη σίτιση και
τη φροντίδα τους.
Στη Λέρο από τις 4 Απρίλη έχει σταματήσει κάθε προσπάθεια ταυτοποίησης, ενώ παράλληλα οι πρόσφυγες που έχουν μείνει στο νησί, έχουν μειωθεί πολύ. Αυτό γίνεται γιατί το τελευταίο διάστημα ένα πλοίο του
ΝΑΤΟ φουλ εξοπλισμένο με κανόνια κλπ, αλλά και ένα της FRONTEX με κοντέινερ, περιπολούν συνεχώς μην
αφήνοντας κανένα πλοίο να πλησιάσει στο λιμάνι αν πρώτα δεν το έχει τσεκάρει το λιμενικό.
Πολύς κόσμος ήταν και είναι αλληλέγγυος στο νησί, και το έδειχνε αυτό με κάθε τρόπο. Από τη βοήθεια
στο κέντρο φιλοξενίας, μέχρι αντιρατσιστικές δράσεις. Στο σχολείο μας βάλαμε πανό και κάναμε αφισοκόλληση για τις 19 Μάρτη και τις διεθνείς κινητοποιήσεις. Είμαστε μια ομάδα 10 παιδιών που μοιράζουμε προκηρύξεις, βάζουμε αφίσες και κολλάμε αυτοκόλλητα για να διεκδικήσουμε ανοιχτά σύνορα.
Με αφορμή τη μέρα δράσης στα σχολεία, στις 21 Μάρτη οργανώσαμε βιντεοπροβολές και συζητήσεις σε
σχέση με το ρατσισμό, το σεξισμό, την ομοφοβία και την ισλαμοφοβία. Κάναμε βιωματικές ασκήσεις, αντιπολεμικά ποιήματα και ζωγραφιές για τους πρόσφυγες.
Θέλουμε σαν συνέχεια να φτιάξουμε ένα πανό στα αγγλικά και να το βάλουμε έξω από το κέντρο φιλοξενίας για να τους πούμε ότι είμαστε μαζί τους. Διεκδικούμε από το κράτος να καλύψει τις ανάγκες όλων αυτών των ανθρώπων και οργανώνοντας το μαθητικό κίνημα μπορούμε να βάλουμε μεγάλες πιέσεις.

Γιάννης Νούλας, λύκειο Λέρου
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να θέμα για το οποίο γίνεται συνέχεια λόγος τα τελευταία (και όχι
μόνο) χρόνια είναι το Ισλάμ. Κάθε
μέρα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρουσιάζονται επιθέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων που φορούν την "κουκούλα"
της θρησκείας και χτίζουν τις βάσεις για την δημιουργία μιας αρνητικής εικόνας ως
προς μια απο τις μεγαλύτερες πλέον, μονοθεϊστικές θρησκείες. Πριν μπούμε στο
θέμα της Ισλαμοφοβίας, ας ξεκαθαρίσουμε λίγο την έννοια του Ισλάμ.
Όπως οι περισσότερες θρησκείες, το Ισλάμ κατά βάση κυρήττει την ειρήνη. Η
ίδια η λέξη "Ισλάμ" απλουστευμένα σημαίνει "αποδοχή και υπακοή στον τρόπο
ζωής και στις διδαχές του Κορανίου" και έχει την ίδια ρίζα με το "salaam" που είναι συνώνυμο της ειρήνης και της ηρεμίας. Το Κοράνι, για τους πιστούς, είναι το
Ιερό βιβλίο που παρουσιάζει το "θέλημα του Θεού" όπως παρουσιάστηκε στον
προφήτη Μωάμεθ. Για την ισλαμική κοινωνία, το Κοράνι αποτελεί οδηγός για τον
τρόπο ζωής του κάθε πιστού, τονίζοντας την έννοια της αποδοχής παρα τις διαφορές που μπορούν να προκύψουν ανάμεσα σε άτομα μιας κοινωνίας ενώ ακόμα
είναι σημαντικές οι αρετές της υπομονής και της ταπεινότητας.
Βέβαια, όταν η πίστη στηρίζεται πάνω σε ένα κείμενο χιλιάδων ετών, η αλλοίωση του αρχικού νοήματος γίνεται πιο εύκολα , πόσο μάλλον αν αυτό θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των εκάστοτε κεφαλαίων. Οι μουσουλμάνοι στον πλανήτη
φτάνουν τα 2,6 δισεκατομμύρια, απο τους οποίους μόνο 100.000 περίπου άτομα
σχετίζονται με εξτρεμιστικές οργανώσεις που έχουν εκφυλίσει την θρησκεία για
να προκαλέσουν φόβο στις διάφορες κοινωνίες στις οποίες κυριαρχεί έντονα το
φαινόμενο της ημιμάθειας, στοιχείο που κάνει πιο εύκολη την δουλειά των όσων
αποσκοπούν κέρδος μέσα στο χάος της τρομοκρατίας. Μέσα απο τις πιο γνωστές
τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων χρόνων(Δίδυμοι Πύργοι, μετρό Λονδίνου το 2005, ακόμα πιο πρόσφατα οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και
Βέλγιο) έχει γίνει ευρέως γνωστή η σύνδεση του Ισλάμ με την βία και τον ρατσισμό που αντιμετωπίζεται φυσικά με περισσότερο ρατσισμό.
Ο φόβος για κάτι που είναι άγνωστο ή ακόμα χειρότερα ο φόβος που βασίζεται σε
λάθος αντίληψη που απέχει απο την πραγματικότητα, μπορεί να αποτελέσει βάση για
κάτι καταστροφικό, ειδικά εαν βασίσουμε πάνω σε αυτό την ιδέα του οτι η δική μας "δυστυχία" πηγάζει απο αυτό. Ουσιαστικά,
λειτουργεί όπως και οι ιμπεριαλιστικοί
πόλεμοι που αποσκοπούν στην διάλυση λαών και στην ενίσχυση του διαχωρισμού μέσα στην εργατική τάξη, αφοπλίζοντας την μόνη δύναμη που μπορεί
να αντιταχθεί της ενίσχυσης κεφαλαίων και κατεστημένου.
Εξαιρετικό παράδειγμα είναι και οι
συνεχείς πόλεμοι που διαρκούν εδώ
και πολλά χρόνια για την εκμετάλλευ-
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ση πετρελαιοπηγών που έχουν οδηγήσει στην πλήρη εξαθλίωση και ισοπέδωση πολλών λαών και τώρα που
όλες αυτές οι ενέργειες άρχισαν να
φέρνουν "επιπτώσεις" στην "πολιτισμένη Ευρώπη", τροφοδοτείται ακόμα περισσότερο η ιδέα της Ισλαμοφοβίας τυφλώνοντας τον λαό που αγνοεί το πραγματικό πρόβλημα και στρέφει την μάχη σε λάθος μέτωπο.
Η εκμετάλλευση των περιοχών εκείνων είχε ως αποτέλεσμα την ανικανότητα της
πολιτισμικής και κοινωνικής ανάπτυξης αφού οι συνεχείς πόλεμοι φρόντισαν να διατηρηθουν "υποανάπυκτοι"`, την ίδια στιγμή που προβάλλονται συνεχώς στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να ενισχυθεί η μεσαιωνική εικόνα των "μη προοδευτικών" παραλείποντας να παρουσιάσουν τα πραγματικά αίτια για την υποανάπτυξη, αλλά αντιθέτως παρουσιάζουν ως "ρίζα του κακού" το Ισλάμ. Μπορούμε να διακρίνουμε την διαφορά της ανάπτυξης αν πάρουμε ως παράδειγμα την Ινδονησία όπου το 13% του παγκόσμιου μουσουλμανικού πληθυσμού διαμένει εκεί ενώ το 87% του πληθυσμού της
χώρας είναι μουσουλμάνοι, αποτελεί μια εξαίρετη εικόνα εκσυγχρονισμένης χώρας
που είναι "ανοιχτή" σε επιρροές γειτονικών πολιτισμών, διατηρώντας κάποια πολιτισμικά της στοιχεία αμετάβλητα. Εδώ επίσης μπορούμε να προσθέσουμε το γεγονός της
τρομοκρατικής επίθεσης που έγινε στην πρωτεύουσα της πριν μερικούς μήνες, σε μια
χώρα όπου η πλειοψηφία έχει ασπαστεί το Ισλάμ αλλά και πάλι δέχτηκε εξωτερική επίθεση απο τρομοκράτες που υποτίθεται έχουν τα ίδια θρησκευτικά πιστεύω. Φυσικά και
οι Ινδονήσιοι δεν το αντιμετώπισαν ως μια επίθεση θρησκευτικού χαράκτηρα, εφόσον
δεν έβγαζε νόημα.

OXI ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ
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Προπαγάνδα
Βέβαια, είναι άδικο να θεωρήσουμε έναν πολιτισμό που απλά διαφέρει απο τον
δυτικό ως μη προοδευτικό, μόνο και μόνο επειδή διαφέρει απο εμάς, την ίδια στιγμή που στις δυτικές χώρες κυριαρχούν ακόμα αντιλήψεις που ανήκουν στον Μεσαίωνα. Αν αναφερθούμε σε ένα πολύ πρόσφατο γεγονός, στη μαθήτρια που συμμετείχε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, οι αντιδράσεις που δέχτηκε σχετικά με
το "σύμβολο καταπίεσής" της ήταν, μπορούμε να πούμε, ντροπιαστικές για τους
ημιμαθείς κριτές της καθώς στήριξαν τα "επιχειρήματά" τους πάνω σε γνώσεις που
ριζώνουν βαθιά στη χριστιανική προπαγάνδα που εδώ και δεκαετίες άπλωνε ένα
πέπλο φόβου πάνω σε οτιδήποτε διαφορετικό, πόσο μάλλον αν το "διαφορετικό"
σχετιζόταν με μια άλλη θρησκεία.
Η Ισλαμοφοβία τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιείται σαν όπλο ενάντια στην αλληλεγγύη μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν στην εργατική τάξη. Οι "ισχυροί" στοχοποιούν άτομα χωρίς βάσιμους λόγους, στηρίζοντας τα επιχειρήματα τους πάνω στην
άγνοια των πολιτών, γι αυτό και είναι τόσο σημαντικό να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα απέναντι στο φαινόμενο, προκειμένου να αποκτήσουμε μια
ακράδαντη στάση στο αντιρατσιστικό κίνημα.

Άισα Σέππαρντ, 2ο ΓΕΛ Ελευσίνας

Ποιοί είμαστε
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Είμαστε Anticapitalista γιατί πιστεύουμε ότι η κρίση και η διάλυση της Παιδείας πηγάζει από την κρίση του συστήματος, γι’ αυτό
παλεύουμε για την ανατροπή του καπιταλισμού!
Κόντρα στην προσπάθεια των κυβερνήσεων να απομονώσουν
και να συκοφαντήσουν τις μαθητικές καταλήψεις, εμείς αντιτάσσουμε την ενότητα των μαθητών με τους καθηγητές, τους εργαζόμενους και τους φοιτητές. Παλεύουμε για κλιμάκωση του αγώνα μέχρι τη νίκη, όχι συμβολικά, αλλά και σύνδεση των μαθητικών
αγώνων με τους αγώνες της εργατικής τάξης.

Ούτε στα σχολεία, ούτε πουθενά!
Όσο το σύστημα σαπίζει, τόσο σπέρνει ρατσιστικό και σεξιστικό δηλητήριο για να μας διαχωρίσει. Απαιτούμε και παλεύουμε
για να διαλυθούν οι φασιστικές δολοφονικές συμμορίες της Χρυσής Αυγής.
Έξω οι νεοναζί απ’ τα σχολεία μας!
Για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα οι αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές μας δράσεις, συμμετέχουμε στην ΚΕΕΡΦΑ.
Εμπνεόμαστε από τους αγώνες
και τις επαναστάσεις των εργατών
mathites-genova.blogspot.com
τηλ. επικοινωνίας 6978 671192
και της νεολαίας διεθνώς.
Το εκπαιδευτικό σύστημα της επαναστατικής Ρωσίας του 1917
κατάργησε τις αντιπαιδαγωγικές μεθόδους των απουσιών, τιμωριών, βαθμών και δουλειάς στο σπίτι. Το τι μαθήματα, τι ύλη και με
τι διδακτικές μεθόδους θα διδάσκονται οι μαθητές το αποφάσιζαν
συλλογικά μαζί με τους καθηγητές και τους εργαζόμενους της γειτονιάς.
Αυτή η σοσιαλιστική προοπτική είναι το μέλλον για το οποίο παλεύουμε.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ
• Ενωμένοι με τους εργάτες και
τους καθηγητές για ανατροπή των
Μνημονίων, όχι στις απολύσεις καθηγητών, να διαγραφεί το χρέος
και όχι τα σχολεία μας
• Δημόσια και δωρεάν Παιδεία για
όλους με το 15% του προϋπολογισμού, όχι άλλα λεφτά για πολεμικούς εξοπλισμούς και τραπεζίτες,
κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων
• Ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά μεταναστών, νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, άσυλο στους πρόσφυγες, να
διαλυθεί η Frontex και τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, να τσακίσουμε τους
φασίστες της Χρυσής Αυγής
• Να σταματήσουμε το ΝΑΤΟ, να
γυρίσει ο ελληνικός στρατός απ' τις
δυνάμεις κατοχής, να κλείσει η βάση της Σούδας και του Άκτιου, λευτεριά στην Παλαιστίνη-νίκη στην Ιντιφάντα
• Να κτίσουμε ομάδες Μαθητών
AntiCapitalista στα σχολεία

Απρίλης

2016

Ανοιχτά σχολεία, προσλήψεις καθηγητών, ΤΩΡΑ

Τ

ο προσφυγικό είναι ένα ζήτημα που έχει ευαισθητοποιήσει όλη την
Ευρώπη. Η ευαισθητοποίηση φυσικά, είναι χαρακτηριστικό των αλληλέγγυων και όχι των ηγετών της Ευρώπης με τα ρατσιστικά μέτρα
που ψηφίζουν. Στόχος τους, είναι ν’ αναγκάσουν τους πρόσφυγες να φύγουν από την Ειδομένη και τον Πειραιά κι ύστερα να μεταφερθούν στα hotspots. Στην πραγματικότητα αυτά, έχουν μετατραπεί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα οποία οι πρόσφυγες θα κρατούνται, σαν να είναι εγκληματίες. Εγκληματίες είναι αυτοί που προκαλούν τους πολέμους κι όχι ο άμαχος πληθυσμός που προσπαθεί να επιβιώσει. Επιπλέον, θα απαγορεύεται
η είσοδος σε κάθε εθελοντή και αλληλέγγυο.
Η εκτέλεση των παραπάνω μέτρων, αποτελεί μέρος της συμφωνίας
Ε.Ε.-Τουρκίας που ψηφίστηκε στις 18 Μάρτη. Η πρώτη πρόκειται να δώσει
6 δις στη δεύτερη, με σκοπό τη δημιουργία “κέντρων φιλοξενίας’’ των
προσφύγων που θα απωθούνται απ’ την Ελλάδα, και από την Τουρκία θα
απελαύνονται πίσω στη Συρία. Μ’ αυτή τη μέθοδο, προσπαθούν να τους
αποκόψουν απ’ τον υπόλοιπο κόσμο. Ξέρουν πως η σύνδεση των προσφύγων με την εργατική τάξη θα επιφέρει την ενδυνάμωση του αντιρατσιστικού κινήματος, κάτι που προσπαθούν να αποτρέψουν με κάθε τρόπο. Επίσης, θεωρούν πως έτσι θα σταματήσουν τις προσφυγικές ροές. Όσο ο πόλεμος συνεχίζεται όμως, οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τις
χώρες τους και να αναζητούν ένα ασφαλές περιβάλλον.
Ένα απ’ αυτά τα περιβάλλοντα, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν,
έχει γίνει και η Ελλάδα. Ο αριθμός των προσφύγων που είναι εγκλωβισμένος αυτή τη στιγμή στη χώρα, σίγουρα είναι υψηλός. Σ’ αυτόν, περιλαμβάνεται και το ποσοστό του 40%, το οποίο κατέχεται από παιδιά. Από αυτά,
ένα στα δέκα είναι ασυνόδευτο. Για την περίθαλψη αυτών των παιδιών
φροντίζουν μόνο εθελοντές. Όμως η θέληση δεν είναι αρκετή για ένα τόσο μεγάλο έργο και μάλιστα κάτω από τέτοιες άθλιες συνθήκες.
Γι’ αυτό, διεκδικούμε ν’ ανοίξουν τώρα τα κλειστά σχολικά κτίρια και να
προσληφθούν καθηγητές και μεταφραστές. Ήδη έχουν ανοίξει δυο σχολεία, ένα στα Χανιά και το 5ο Λύκειο Αθήνας, μέσα από τις δράσεις αλληλέγγυων και εθελοντών. Αυτό όμως χρειάζεται να γίνει από το δικό μας κί-

νημα. Των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Για να γίνει για όλα τα παιδιά
των προσφύγων και οι καθηγητές να πληρώνονται, όχι να είναι εθελοντές.
Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε
σε κανένα να το αναιρέσει. Ακόμα, ζητάμε ν’ ανοίξουν τα κλειστά κτίρια (
κλειστά νοσοκομεία, ακινητοποιημένα πλοία, κλειστά ξενοδοχεία) για την
πραγματική φιλοξενία των προσφύγων. Ζητάμε επίσης προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, για την ιατρική περίθαλψη.
• Λέμε ΟΧΙ στην Ευρώπη-Φρούριο
• ΟΧΙ στρατόπεδα συγκέντρωσης
• Δικαίωμα στο άσυλο
• STOP στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
Το μαθητικό κίνημα, ενωμένο με τους εκπαιδευτικούς και τους εργάτες
έχει τεράστια δύναμη. Πλέον, πρέπει να την κρατά ενωμένη και μ’ εκείνη
των προσφύγων, όπως έκανε στις 19 και στις 30 Μάρτη ( Διεθνής ημέρα
δράσης κατά του φασισμού και του ρατσισμού, ημέρα ψήφισης ρατσιστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης αντίστοιχα). Μόνο έτσι θα καταφέρουμε
να κερδίσουμε τις μάχες που έρχονται!

Μαρξισμός 2016, 19-22 Μάη στην ΑΣΟΕΕ

(αυτοί που ελέγχουν τον πλούτο, η
άρχουσα τάξη) και ένα κομμάτι εκμεταλλευόμενων (οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη). Κατανοώντας το πως
λειτουργεί αυτή η σχέση, μπορούμε
να εξηγήσουμε αυτά τα φαινόμενα.

mathites-genova.blogspot.com
τηλ. επικοινωνίας 6978 671192

Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο!
4 μέρες με επαναστατικές ιδέες

Π

ως μπορούμε να σταματήσουμε τη φρίκη των πολέμων
και τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων; Πως απαντάμε στο
ρατσισμό και τα κλειστά σύνορα
των κυβερνήσεων; Μπορούν οι
απλοί άνθρωποι να καθορίσουν τις
ζωές τους απαλλαγμένοι από τη
βαρβαρότητα του καπιταλισμού;
Αυτά είναι μερικά από τα βασικά
ερωτήματα που απασχολούν εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά. Ζούμε
σε μια περίοδο που η κρίση του συστήματος βγάζει στην επιφάνεια τη
χειρότερη βαρβαρότητα, το πιο άγριο
πρόσωπο της εκμετάλλευσης και της
καταπίεσης και ταυτόχρονα μια τεράστια ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις.
Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται να κατανοήσουμε πως λειτουργεί ο κόσμος
γύρω μας. Όλα όσα χρειαζόμαστε
γι' αυτές τις εξηγήσεις, βρίσκονται
μέσα στη θεωρία του Μαρξισμού
και τις επαναστατικές ιδέες.
Για να μπορέσουμε να συνδέσουμε
διαφορετικά εκ πρώτης όψεως φαινόμενα (πόλεμος, λιτότητα, γυναικεία
καταπίεση, ρατσισμός, φασιστικά

Δανάη Κατριμουστάκη, 1ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων

Aπό τα κάτω!

μορφώματα, καταστροφή της φύσης) χρειάζεται να δούμε πώς αυτά
τα συνδέονται μεταξύ τους. Τόσο μέσα από τον τρόπο που λειτουργεί η
οικονομία όσο και μέσα από το πως
αυτό καθορίζει τις σχέσεις ανάμεσα
στους ανθρώπους. Ο τρόπος με τον
οποίο λειτουργεί η παραγωγή, έλεγε
ο Μαρξ, δημιουργεί τις τελευταίες χιλιετίες που υπάρχουν οι ταξικές κοινωνίες ένα κομμάτι εκμεταλλευτών

Πέρα όμως από την κατανόηση
και την εξήγηση των όσων συμβαίνουν γύρω μας, ο Μαρξισμός μας
βοηθάει να καταλάβουμε και το πώς
μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Αναδεικνύοντας αυτό που όλοι
οι “μεγάλοι άντρες”, τα κανάλια, τα
βιβλία της ιστορίας μας προσπαθούν να αντιστρέψουν. Ότι η ιστορία γράφεται από τα κάτω! Από την
συνεχή μάχη δηλαδή των απλών ανθρώπων να αντισταθούν και να τσακίσουν την εκμετάλλευση και την καταπίεσή τους, μέσα σε συνθήκες
που δεν έχουν καθορίσει οι ίδιοι.
Αυτή την περίοδο, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τη Συρία
προσπαθούν να επιβιώσουν από τον
πόλεμο χωρίς να έχουν επιλέξει οι
ίδιοι αυτές τις συνθήκες. Μέσα όμως
από την κίνησή τους και αυτή τους
την προσπάθεια να φτάσουν στην
Ευρώπη και να ξαναχτίσουν τις ζωές
τους έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
Πέρα από τους ίδιους, έχουν καθορίσει εκατομμύρια άλλους ανθρώπους

που θέλουν να τους βοηθήσουν και
με αυτό τον τρόπο όλοι μαζί κοντράρουν τις επιλογές των “μεγάλων”.
Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι
γεμάτη από τους αγώνες αντίστασης.
Από τα κινήματα ενάντια στον πόλεμο
και τη φτώχια, μέχρι την πάλη για τη
σεξουαλική απελευθέρωση. Από τις
εξεγέρσεις ενάντια σε φασιστικά καθεστώτα μέχρι τις εργατικές επαναστάσεις του περασμένου αιώνα.
Έχουμε τη δυνατότητα, αλλά και
την ανάγκη, να μάθουμε μέσα από
αυτές τις διαδικασίες. Πως κινήθηκε
η εργατική τάξη και έκανε τη Ρώσικη
επανάσταση το 1917; Τι ήταν το κίνημα του Μάη του '68; Γιατί ανέβηκε
στην εξουσία ο Χίτλερ στη Γερμανία
και πως πάλεψε η γερμανική εργατική τάξη ενάντια σε αυτό; Πως λειτουργεί η οικονομία και γιατί υπάρχουν κρίσεις στον καπιταλισμό;
Το φεστιβάλ του Μαρξισμού, με 4
μέρες και δεκάδες συζητήσεις πάνω στην ιστορία, τη θεωρία και τη
δράση των επαναστατών θα δώσει
την ευκαιρία σε όλους μας να ξεκαθαρίσουμε πως μπορούμε να οργανώσουμε τα κινήματα σήμερα και
να χτίσουμε την εναλλακτική προοπτική. Αυτή μιας διαφορετικής κοινωνίας, όπου όλοι οι άνθρωποι θα
είναι ίσοι. Ελάτε να συζητήσουμε!

