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Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και μι-
κρά παιδιά αναγκάζονται να εγακταλείψουν το τελευταίο
διάστημα την εμπόλεμη Συρία και να αναζητήσουν άσυλο
στις χώρες της Ευρώπης. Είναι καλοδεχούμενοι!

Οι πολιτικές του ρατσισμού και της λιτότητας «υποδέχον-
ται» αυτό τον κόσμο με φράχτες στον Έβρο, κλειστά σύνορα
και πνιγμούς στη Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή, οι νεοναζί της
Χρυσής Αυγής προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατά-
σταση στήνοντας επιτροπές «αγανακτισμένων πολιτών» που
ουρλιάζουν για τα προβλήματα υγείας που τάχα δημιουρ-
γούν οι πρόσφυγες στις περιοχές που μένουν. Η εργατική
τάξη, όμως, και η νεολαία δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό
για να οργανώσουν την αλληλεγγύη κόντρα στις ρατσιστικές
κορώνες.

Εμείς, οι μαθητές, έχουμε δώσει τεράστιες μάχες όλα τα
τελευταία χρόνια ενάντια στη διάλυση της Παιδείας και
ενάντια στις ρατσιστικές διακρίσεις. Με καταλήψεις στο
πλευρό των καθηγητών μας ενάντια στο κλείσιμο εκατοντά-
δων σχολείων και τις απολύσεις. Με αντιρατσιστικές κινητο-
ποιήσεις που διεκδικούσαν ιθαγένεια για όλα τα παιδιά των
μεταναστών. Κόντρα στο κλείσιμο των Διαπολιτισμικών σχο-
λείων όπου χιλιάδες παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα μας
μπορούν να φοιτούν χωρίς περιορισμούς. Με αντιφασιστικές
δράσεις για να μην καταφέρουν οι φασίστες να πατήσουν το
πόδι τους μέσα στα σχολεία διαιρώντας μας.

Το κίνημα της νεολαίας έπαιξε τεράστιο ρόλο για να μην
εφαρμοστούν όλα τα μνημονιακά μέτρα που έβαζαν στο
στόχαστρο τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Τώρα, περισσό-
τερο από ποτέ, έχουμε να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη. Η φε-
τινή χρονιά που μόλις ξεκίνησε, βρήκε εκατοντάδες σχολεία
ρημαγμένα. Χωρίς καθηγητές, χωρίς βιβλία. Τα μέτρα που

προβλέπει το νέο μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
για την Παιδεία είναι καταστροφικά και πρέπει να τα σταμα-
τήσουμε. Ήδη έχουν ξεκινήσει αντιστάσεις σε διάφορες πό-
λεις όπου μαθητές μαζί με γονείς και καθηγητές διεκδικούν
το αυτονόητο: λεφτά για την Παιδεία, όχι για το χρέος.

Χρειάζεται να συνεχίσουμε, μπορούμε να νικήσουμε! Βγαί-
νοντας ξανά στο δρόμο και συνδέοντας τους αγώνες. Λέμε
ΟΧΙ στη διάλυση της Παιδείας. Διεκδικούμε προσλήψεις δα-
σκάλων και καθηγητών, να ανοίξουν τα σχολεία που έκλεισαν
και να χτιστούν καινούρια για να καλύψουν τις ανάγκες όλων
των μαθητών, ντόπιων και μεταναστών.  ΟΧΙ στο ρατσισμό,
τους φράχτες και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άσυλο και
στέγη στους πρόσφυγες, νομιμοποίηση όλων των μετανα-
στών, ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά. Λέμε ΝΑΙ στην ισόβια κατα-
δίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής που αυτή την περίο-
δο δικάζονται στον Κορυδαλλό για τα εγκλήματά τους.

Παλεύουμε για να δυναμώσουμε το κίνημα αντίστασης, να
βάλουμε στο κέντρο του την αντικαπιταλιστική προοπτική. Την
ανατροπή δηλαδή αυτού του σάπιου συστήματος που στο κυ-
νήγι του κέρδους δολοφονεί εκατομμύρια ανθρώπους.

Στις 10-11 Οκτώβρη η ΚΕΕΡΦΑ (Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια
στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή) οργανώνει στο γήπε-
δο του Ρουφ, Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντηση. Με τη συμμε-
τοχή αγωνιστών από όλες τις χώρες της Ευρώπης όπου το κί-
νημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες έδωσε μάχες και συνε-
χίζει. Με τη συμμετοχή αγωνιστών από όλη την Ελλάδα. Θα
έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το ρατσισμό και πώς
παλεύεται, για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και την εξέλιξή της,
για το διεθνή συντονισμό του κινήματος. Να συμμετέχουμε
και να αποφασίσουμε από κοινού τα επόμενά μας βήματα. 

Δηλώστε συμμετοχή και καλέστε τους όλους!

mathites-genova.blogspot.com
     τηλ. επικοινωνίας  6978 671192
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Ξεκινάμε τη Διεθνή συνάντηση!
Σάββατο 10 Οκτώβρη στις 3μμ, Κυριακή 11 Οκτώβρη στις 11πμ

με τις συζητήσεις:
•Oι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι.  Όχι στη ρατσιστική Ευρώπη-φρούριο
•Η καμπάνια για τη δίκη-καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής
•Πανελλαδική συνέλευση κατά του φασισμού και του ρατσισμού
* Το Σάββατο βραδιά με μουσική και εθνικές κουζίνες 


