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Η
Χρυσή Αυγή διώκεται για τις εγκληματικές
της πράξεις και όχι για την ιδεολογία της.
Από το Μάιο του 2012 με τις πλάτες της

ακροδεξιάς κυβέρνησης του Σαμαρά και την ανο-
χή-συγκάλυψη της αστυνομίας τα τάγματα εφόδου
έβγαιναν για «κυνήγι κεφαλών».

Με εκατοντάδες επιθέσεις σε μετανάστες, αρι-
στερούς, αντιφασίστες φτάνουμε στον Σεπτέμ-
βρη του 2013 όπου το τάγμα εφόδου της Νίκαιας
δολοφονεί τον Παύλο Φύσσα. Αυτή η ενέργεια εί-
χε σκοπό να τρομοκρατήσει το αντιφασιστικό κί-
νημα, αλλά αυτό που είχε ως αποτέλεσμα ήταν
να εξοργίσει τον κόσμο και να δείξει σε όλους
πως η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα νόμιμο πολιτικό
κόμμα, αλλά μία εγκληματική οργάνωση.

Υπό τις πιέσεις του κινήματος που βγήκε
στους δρόμους και έπειτα απ’ την αντιφασιστική

απεργία των δεκάδων χιλιάδων που έγινε στις
25/9, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να προφυλακί-
σει όλη την ηγεσία της οργάνωσης, όσους ήταν
βουλευτές μετά το 2012 και τα βασικά μέλη των
ταγμάτων εφόδου των κεντρικών πυρήνων της
σε Αθήνα και Πειραιά.

Έχοντας μια δικογραφία πάνω από 1000 σελί-
δες και περίπου 70 μέλη της εγκληματικής οργά-
νωσης στην φυλακή, απαιτούμε να ξεκινήσει
άμεσα η δίκη της Χρυσής Αυγής. Σε λίγο καιρό
συμπληρώνεται το 18μηνο της προφυλάκισης
των ναζιστών. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν έχει ξε-
κινήσει η δίκη θα αποφυλακιστούν και έτσι θα
έχουν την άνεση και την ελευθερία να στήσουν
ξανά τα τάγματα εφόδου στις γειτονιές μας προ-
καλώντας τον τρόμο.

Η 21 Μάρτη είναι πολύ καθοριστική ημερομη-

νία καθώς είναι πολύ κοντά στην λήξη του 18μή-
νου, αλλά και της αναμενόμενης έναρξης της δί-
κης. Ένας από τους βασικούς στόχους της Χρυ-
σής Αυγής είναι οι μετανάστες, τώρα είναι η πε-
ρίοδος που πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήμα-
τά τους για νομιμοποίηση, κλείσιμο των στρατο-
πέδων συγκέντρωσης και ιθαγένεια για τα παι-
διά των μεταναστών.

Το μαθητικό κίνημα απ’ την μεριά του, πρέπει
να είναι εκεί για να δείξει ότι οι νεοναζί δεν χω-
ράνε στα σχολεία και τις γειτονιές μας. Για να
μην υπάρξουν άλλοι μαθητές θύματα φασιστι-
κών επιθέσεων όπως στο Φάληρο και την Αργυ-
ρούπολη. Για να τελειώνουμε με τους φασίστες
και το ρατσισμό, μια για πάντα.

Ηλίας Παπαδημητρίου, 2ο ΓΕΛ Μπραχαμίου

Ημέρα κατά του φασισμού και του ρατσισμού



Το 2014 ήταν η χρονιά της ανατροπής των
σαμαροβενιζελων και με τους φασίστες της

χρυσής αυγής στην φυλακή. Η παγκόσμια αντιφα-
σιστική ήμερα 22 Μάρτη πέρυσι έπαιξε σημαντικό
ρόλο στην μάχη απέναντι στους φασίστες και έφε-
ρε σε επαφή πολλά αντιφασιστικά κινήματα σε
όλον τον πλανήτη.

Οι μαθητές συμμετείχαν με μαζικά μπλοκ, ξε-
χωριστά πανό για κάθε σχολείο και με κεντρικό
σύνθημα ούτε στα σχολεία ούτε πουθενά, τσακί-
στε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Στα σχολεία
οργανώθηκε με μαθητικές συναυλίες, εξορμή-
σεις, τρικάκια και με εκδηλώσεις- αντιμαθήματα.

Οι αντιφασιστικές μάζες συνεχίστηκαν με την
επέτειο της δολοφονίας του Φύσσα  από τους
χρυσαυγίτες. Οι μαθητές και ιδιαίτερα του Κερα-
τσινίου κατέβηκαν και έδωσαν δυναμικό παρών
ζητώντας ισόβια στους φονιάδες. Την επόμενη
ημέρα ακολούθησε αντιφασιστική συναυλία από
τους φίλους του Φύσσα και την κίνηση ΔΕΝ ΞΕ-
ΧΝΑΜΕ βρεθήκαμε εκεί με το εφημεριδάκι, η αν-
ταπόκριση από τον κόσμο ήταν τεράστια.

Τον Νοέμβρη το μαθητικό κίνημα προχώρησε
σε καταλήψεις και κινητοποιήσεις πανελλαδικά.
Πάνω από 500 σχολεία τελούνταν υπό κατάλη-
ψη με αίτημα την ανατροπή του νέου λυκείου
με τους μαθητές Anticapitalista στην πρώτη

γραμμή της μάχης. Οι μαθητές αυτόν τον 1 μή-

να των καταλήψεων πορευτήκαμε μαζί με τους

φοιτητές που αγωνιζόντουσαν ενάντια στις δια-

γραφές στις σχολές τους αλλά και με την ερ-

γατική τάξη.

Αυτός ο ένας μήνας κινητοποιήσεων κορυφώ-

θηκε στις 6 Δεκέμβρη με τα πολύ μεγάλα μπλοκ

των μαθητών όπου οι μαθητές Anticapitalista αλ-

λά και συνολικότερα το μαθητικό κίνημα έχει

πρωτοστατήσει σε αυτόν τον αγώνα. Οι μαθητές

συνέβαλαν στην ανατροπή της κυβέρνησης και η

νέα θα πρέπει να κάνει πράξη τα αιτήματα που

πάλευαν και παλεύουν. 1ον κατάργηση της τρά-

πεζας θεμάτων που ενισχύει την παραπαιδεία και

αναγκάζει τους μαθητές να δίνουν πανελλήνιες

και στις 3 τάξεις του λυκείου. 2ον ιθαγένεια για

όλα τα παιδιά μεταναστών γιατί βλέπουμε συμ-

μαθητές μας, που μεγαλώνουμε μαζί όταν πάνε

στα 18 να ερχοντε αντιμέτωποι με τον κίνδυνο

της απέλασης. Και λεφτά στην παιδεία όχι στους

τραπεζίτες και στους πολεμικούς εξοπλισμούς.

Η επόμενη μεγάλη μάχη που έχουμε να δώ-

σουμε στα σχολεία είναι να έχουμε μαζικά μπλοκ

με ξεχωριστά πανό το κάθε σχολείο για τις 21

Μάρτη την φετινή παγκόσμια αντιφασιστική ήμε-

ρα. Έχουμε την εμπειρία από την 22 μαρτη πέρσι.

Δηλαδή οργανώνουμε τον ξεσηκωμό στα σχολεία

με μοιράσματα και εκδηλώσεις.

Ανέστης Γεωργάκας, 2ο ΓΕΛ Βριλησσίων
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Είμαστε Anticapitalista γιατί
πιστεύουμε ότι η κρίση και η
διάλυση της Παιδείας πηγάζει
από την κρίση του συστήμα-
τος, γι’ αυτό παλεύουμε για
την ανατροπή του καπιταλι-
σμού!

Κόντρα στην προσπάθεια
των κυβερνήσεων να απομο-
νώσουν και να συκοφαντή-
σουν τις μαθητικές καταλή-
ψεις, εμείς αντιτάσσουμε την
ενότητα των μαθητών με
τους καθηγητές, τους εργα-
ζόμενους και τους φοιτητές.
Παλεύουμε για κλιμάκωση
του αγώνα μέχρι τη νίκη, όχι
συμβολικά, αλλά και σύνδε-
ση 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 διαλυ-
θούν οι φασιστικές δολοφο-
νικές συμμορίες της Χρυσής
Αυγής.

Έξω οι νεοναζί 
απ’ τα σχολεία μας!
Για να έχουν καλύτερα

αποτελέσματα οι αντιφασι-
στικές και αντιρατσιστικές
μας δράσεις, συμμετέχουμε
στην ΚΕΕΡΦΑ.

Εμπνεόμαστε από τους αγώ-
νες και τις επαναστάσεις των
εργατών και της νεολαίας διε-
θνώς. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα
της επαναστατικής Ρωσίας
του 1917 κατάργησε τις αντι-
παιδαγωγικές μεθόδους των
απουσιών, τιμωριών, βαθμών
και δουλειάς στο σπίτι. Το τι
μαθήματα, τι ύλη και με τι δι-
δακτικές μεθόδους θα διδά-
σκονται οι μαθητές το αποφά-
σιζαν συλλογικά μαζί με τους
καθηγητές και τους εργαζό-
μενους της γειτονιάς.

Αυτή η σοσιαλιστική προ-
οπτική είναι το μέλλον για το
οποίο παλεύουμε.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ
ΓΙΑ

l Ενωμένοι με τους εργά-
τες και τους καθηγητές για
ανατροπή των Μνημονίων,
όχι στις απολύσεις καθηγη-
τών, να διαγραφεί το χρέος
και όχι τα σχολεία μας

l Δημόσια και δωρεάν Παι-
δεία για όλους με το 15%
του προϋπολογισμού, όχι άλ-
λα λεφτά για πολεμικούς
εξοπλισμούς και τραπεζίτες,
κατάργηση των πανελλαδι-
κών εξετάσεων

l 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 Αυ-
γής

l Να σταματήσουμε το ΝΑ-
ΤΟ, να γυρίσει ο ελληνικός
στρατός απ' τις δυνάμεις κα-
τοχής, να κλείσει η βάση της
Σούδας και του Άκτιου, λευ-
τεριά στην Παλαιστίνη-νίκη
στην Ιντιφάντα

l Να κτίσουμε ομάδες Μα-
θητών AntiCapitalista στα
σχολεία

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Αθήνα κέντρο:
Κων/να, 6980 905219
Βόρεια: 
Ανέστης, 6975 624402
Νότια:
Ηλίας, 6989 804033
Δυτικά:
Δανάη, 6981 744389
Πειραιάς:
Μάριος, 6976 634204
Πάτρα: 
Μαρία, 6979 138388

Στείλτε mail στο
mathites.ac@gmail.com

τηλ. 6972 177727

mathites-ac.blogspot.gr

www.facebook.com/mathite-
santicapitalista

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑ ΣΤΕ

Το μαθητικό κίνημα, μαζί με το εργατικό κίνημα, έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην πτώση της μισητής αυτής κυβέρ-

νησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Η κυβέρνηση αυτή, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων
για να ξεπληρώνει το χρέος στις τράπεζες και την Τρόικα,
έβαλε την Παιδεία στο στόχαστρο των μνημονιακών με-
ταρρυθμίσεων. Συγχωνεύσεις και καταργήσεις ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ, απολύσεις καθηγητών, θεσμός του «Νέου Λυ-
κείου». Αυτό σημαίνει τη διάλυσή της δημόσιας Παιδείας
με θύματα εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και φοιτητές.

Στις καταλήψεις και τις διαδηλώσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν τους προηγούμενους μήνες ήταν φανερό πως
απαιτούνταν η κατάργηση των συγχωνεύσεων, της Τράπε-
ζας Θεμάτων, των Πανελλαδικών εξετάσεων από Α’ και Β’
Λυκείου. Ζητούνταν επίσης η επιστροφή των απολυμένων
και διαθέσιμων καθηγητών, καθώς και των σχολικών φυλά-
κων.

Η νέα κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού
Παιδείας Α. Μπαλτά δεν έχει σκοπό να φέρει σύντομα με-
γάλες αλλαγές «για να μη διαταραχτεί η σχολική χρονιά».

Όπως φαίνεται θα πρέπει να μην επαναπαυθούμε και να
συνεχίσουμε τους αγώνες μας για μια αξιοπρεπή Παιδεία,
για να επιβάλουμε τις διεκδικήσεις του μαθητικού κινήμα-
τος, για να διαγραφούν τα χρέη και όχι τα σχολεία μας!

Δανάη Κατριμουστάκη
1ο ΓΕΛ Αν. Λιοσίων

Παιδεία και νέα κυβέρνηση

Ας πούμε τώρα πως έχου-
με μια "αριστερή'' κυ-

βέρνηση. Δεν αλλάζει σχεδόν
τίποτα όταν σκεφτόμαστε την
ομοφοβία εδώ στην Ελλάδα.
Ακόμα υπάρχει η ομοφοβική
απειλή και αυτός ο ρατσισμός
απέναντι στους ομοφυλόφι-
λους. Οι ρίζες της καταπίεσης
δεν βρίσκονται στα μυαλά των
ανθρώπων. Ούτε στην ανθρώ-
πινη φύση.

Έχει αποδειχτεί ότι το σεξ
ανάμεσα σε άτομα του ίδιου
φύλου και οι διεμφυλικές
πρακτικές ήταν αποδεκτές
επί αιώνες σε διάφορες κοι-
νότητες. Η σεξουαλικότητα
δεν είναι μια και σταθερή. Αλ-
λάζει διαρκώς και καθορίζε-
ται από την κοινωνική θέση,
τις εμπειρίες και την κουλτού-
ρα του καθενός και καθεμιάς.

Στην δικιά μας εποχή, την
εποχή του 2015, ο ομοφυλό-
φιλος είναι θύμα των διακρί-
σεων και της καταπίεσης του
καπιταλισμού εις βάρος του,
δεν έχει τα ίδια δικαιώματα
που έχει ο ετερόφυλος. Είναι
η ίδια ιδεολογία που έχει βά-
λει στο στόχαστρο την ΛΟΑΤ
κοινότητα. Το ίδιο διάστημα
που η τελευταία κυβέρνηση
έδειχνε το ρατσιστικό της
πρόσωπο ενάντια στα δι-
καιώματα των ομοφυλόφιλων

εξαιρώντας τους από το
σύμφωνο συμβίωσης, στους
δρόμους και τις γειτονιές οι
φασιστικές επιθέσεις σε ομό-
φυλα ζευγάρια πολλαπλα-
σιάζονταν. 

Άμα δούμε λίγο τα πράγ-
ματα στην Γαλλία, βλέπουμε
πως δεν υπάρχουν σοβαρά
τέτοια προβλήματα, διότι με-
τά από μεγάλη πάλη κατάφε-
ραν να πάρουν το δικαίωμα
στον γάμο. Εδώ ακόμα ούτε
να περπατήσουν χέρι χέρι
μπορούνε. Ο αγώνας των
ομοφυλόφιλων για δικαιώμα-
τα είναι αγώνας όλων μας.
Στηρίζουμε και απαιτούμε να
πάρουνε τα δικαιώματα τους
και να μην φαίνονται πια σαν
κάτι κακό στα μάτια της κοι-
νωνίας.

Μια "αριστερή" κυβέρνηση,
θα έπρεπε να έχει εξαφανί-
σει κάθε ήχο της καπιταλιστι-
κής σκέψης, μα βλέπουμε
όλοι μας ότι αυτά δεν τελει-
ώσανε, γι’ αυτό ο μόνος δρό-
μος για την σεξουαλική και
κοινωνική απελευθέρωση εί-
ναι οι αγώνες μας. Η 21
Μαρτίου είναι ημέρα γιορτής
για όλους τους καταπιεσμέ-
νους!

Ίρις Παπαϊωάννου
LFHED

(Ελληνογαλλικό Λύκειο)

Όχι στην ομοφοβία



Υπήρξε λοιπόν και στο 2ο Πρότυπο
Πειραματικό Λύκειο η ιδέα για μια

αντιρατσιστική εκδήλωση την ημέρα
πριν τις 21 Μάρτη (Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Φασισμού και του Ρατσισμού).
Έτσι, αρχικά το 15μελές αποφάσισε να
βάλει αυτό το σχέδιο σε εφαρμογή. Κεί-
μενα, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά
άλλα.. Στο internet ακόμα, υπάρχει φω-
τογραφικό υλικό σχετικά με το θέμα, κα-
θώς και πληθώρα πληροφοριών για την
σύνθεση κειμένων. Μόνο η διάθεση να
υπάρχει και η συμμετοχή παιδιών. Όλα
τα υπόλοιπα είναι εύκολα.

Είναι πολύ σημαντικό τα σχολεία να
παίρνουν θέση απέναντι στον ρατσι-
σμό, διότι πρέπει να δημιουργούν
ελεύθερους ανθρώπους με ανοιχτούς
ορίζοντες. Όπως όλοι ξέρουμε υπάρ-
χουν σε όλα τα σχολεία και οι νέοι
που αποφεύγουν να πάρουν θέση, για
διάφορους λόγους. Ο σκοπός της εκ-
δήλωσης δεν είναι να αλλάξει την
άποψη των παιδιών που πιστεύουν
στον φασισμό. Αυτό είναι πολύ δύ-
σκολο και δεν επιτυγχάνεται μόνο με
μία εκδήλωση. Θέλουμε οι συμμαθη-
τές μας, που δεν έχουν διαμορφώσει
σαφή άποψη, να μην στραφούν προς
τον ρατσισμό. Προσπαθούμε να «αγ-
καλιάσουμε» τους αδύναμους εκεί-
νους νέους που δέχονται ρατσιστικά
σχόλια. Θέλουμε ακόμη, να ξεχωρί-
σουμε τις διάφορες έννοιες που συν-
δέονται με τον ρατσισμό. Να τις ορί-
σουμε και να παραθέσουμε παραδείγ-
ματα ώστε να γίνουν ξεκάθαρες και
κατανοητές σε όλους.

Είτε τα καταφέρουμε είτε όχι, αξίζει
η προσπάθεια. Έστω και ένας νέος να
νοιώσει ασφάλεια στο σχολείο του,
έστω και ένας συμμαθητής μας να αρ-
χίσει να αγωνίζεται για να εξαλειφθεί ο
ρατσισμός και ο φασισμός, και από τα
σχολεία και από παντού, είναι μεγάλο
κατόρθωμα.

Σοφία Σισμάνη, 2ο Πειραματικό
Λύκειο Αμπελοκήπων

<Μάρτης
20153

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑ ΣΤΕ

Το θέμα της ιθαγένειας είναι μεί-
ζον θέμα που πρέπει να λυθεί

άμεσα στης σημερινές κοινωνίες στις
οποίες τo θέμα της μετανάστευσης
δεν είναι πρόσφατο γεγονός αλλά μα-
κροχρόνια υπόθεση, που έχει ως συνέ-
πεια τα παιδιά των μεταναστών να γεν-
νιούνται και να μεγαλώνουν σε άλλες
χώρες στης οποίες εντάσσονται στις
ρίζες της κοινωνίας έχοντας πάρει τα
εφόδια, την κουλτούρα, τα έθιμα και
όλα τα χαρακτηριστικά του λάου και
της κοινωνίας στην όποια έχουν ζήσει
τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους.

Κι όμως, όλα τα παραπάνω παρα-
βλέπονται απ’ τις κυβερνήσεις, κρί-
νοντας με ρατσιστικά κριτήρια το θέ-

μα της ιθαγενείας.
Μας λένε ότι σ’ αυτή τη χώρα δεν

χωράνε άλλοι. Είναι ψέμα. Η Ελλάδα
είναι μια χώρα στην οποία ο πληθυ-
σμός μειώνεται καθώς οι θάνατοι ξε-
περνούν τις γεννήσεις. Είναι μια χώ-
ρα που συνεχώς γερνάει. Η είσοδος
των μεταναστών όλα αυτά τα χρόνια
έχει βοηθήσει στην αντιστροφή αυ-
τής της τάσης, τα 200.000 παιδιά
δεύτερης γενιάς είναι η ζωντανή
απόδειξη. Το ίδιο και οι αυλές των
σχολείων του κέντρου της Αθήνας ή
στα χωριά που μένουν ανοιχτά μόνο
χάρη στα παιδιά των μεταναστών.

Όμως αυτό το ταμπού του ρατσι-
σμού έχει σπάσει με τα χρόνια. Γιατί
οι γενιές άλλαξαν και η νεολαία έχει

μεγαλώσει με τα παιδιά των μετανα-
στών βλέποντας τους έτσι όπως εί-
ναι. Πολίτες της ίδιας κοινωνίας χω-
ρίς καμία διαφορά όμως το θέμα πα-
ραμένει ανοιχτό μέτωπο.

Αυτό το οποίο καθιστά σήμερα
τους μετανάστες «περιττούς» είναι
το ίδιο που καθιστά περιττούς τους
ντόπιους εκτοξεύοντας την ανεργία
τους στα ύψη και δημιουργώντας
μετανάστευση πλέον και από την Ελ-
λάδα: Είναι η πολιτική που λέει ότι
την κρίση του καπιταλισμού πρέπει
να την πληρώσουν οι απλοί άνθρω-
ποι. Όταν μας λένε ότι δεν χωράνε
άλλοι εργάτες και νέοι μετανάστες
εμείς αντιμετωπίζουμε την άρχουσα
τάξη διεκδικώντας ιθαγένεια για όλα

τα παιδιά, νομιμοποίηση όλων των
μεταναστών, να κλείσουν τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης!

Και αυτό θα το καταφέρουμε μόνο
οργανωμένα.

Πανελλαδικά και παγκόσμια μέσω
της αντιρατσιστικής δράσης ανοίγον-
τας το θέμα παντού, στα σχολεία, τις
γειτονιές, σε όλους τους γύρω μας
θεσμούς και κύκλους ως βασικό κοι-
νωνικό ζήτημα.

21 Μαρτη παίρνουμε μέρος μαζικά
στο συλλαλητήριο στην Ομόνοια
2μμ, την παγκόσμια ημέρα κατά του
φασισμού και του ρατσισμού!

Μάριος Ζέκιο
4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου

Στις μέρες μας, ο καπιταλισμός αναπτύσσει σταδιακά
τον κοινωνικό ρατσισμό. Χρέος όλων μας είναι να βοη-

θήσουμε στον αγώνα για να σταματήσουμε το ρατσισμό!

Οι χρυσαυγίτες χύνουν ρατσιστικό δηλητήριο για το
χρώμα δέρματος, για την εξωτερική εμφάνιση, για την
καταγωγή, για τα πιστεύω, τα θέλω, την θρησκεία, για
την σεξουαλική προτίμηση και πολλά άλλα. Φτάνουν
στο σημείο ακόμα και να δολοφονούν με βάση το ρα-
τσιστικό τους μίσος, όπως τον Παύλο Φύσσα.

Ως σωστός πολίτης και κυρίως άνθρωπος πρέπει να
βρεις ένα τρόπο να το σταματήσεις ή να το εμποδίσεις
να συμβεί. Μαζί σου εμείς μπορούμε να σε βοηθήσου-
με σε κάθε σου κίνηση και προσπάθεια προφανώς και
με την δικιά σου θέληση! Τι σημαίνει αυτό;

Γνωρίζουμε όλοι ότι στις 21 Μαρτίου είναι παγκό-
σμια ημέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού.
Ένα πρώτο βήμα για σένα είναι να έρθεις μαζί μας για
να διαδηλώσουμε για τα θέλω μας και τα πιστεύω μας.
Ο άνθρωπος από την στιγμή που γεννιέται έχει άποψη
για το οτιδήποτε! Πλέον τον τελευταίο καιρό υπάρχει
και βία απέναντι στα παιδιά κυρίως με την διαφορετική
σεξουαλική προτίμηση, τους ομοφυλόφιλους.

Δεν έχουν δικαίωμα να επέμβουν στην προσωπική
μας ζωή να την διαμορφώσουν με τον τρόπο που θέ-
λουν αυτοί. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΑΙ να γίνεστε πιόνια του κρά-
τους και δώστε στον εαυτό σας δύναμη και δικαίωμα
γνώμης. Αξίζει να έρθεις για να αγωνιστείς!

Γιώργος Μιχαηλίδης, 1ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

Σχολεία ενάντια στον Ρατσισμό και τον Φασισμό

Όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε
βιώσει περιστατικά φασισμού

ή ρατσισμού. Είτε μέσα από τους φί-
λους μας, τους γείτονές μας, γενικά
με τον περίγυρό μας. Θα το αφήσου-
με έτσι; Όλοι ξέρουμε ότι πολλοί άν-
θρωποι που γεννήθηκαν και μεγάλω-
σαν στην Ελλάδα είναι άνθρωποι χω-
ρίς δικαιώματα, άνθρωποι χωρίς δι-
καίωμα στην ιθαγένεια. Θα αφήσουμε
αυτούς και τα παιδιά τους να ζουν με
τον φόβο της απέλασης; Πολλοί από
εμάς έχουμε γνώση πάνω στο τι είναι
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τι
γίνεται μέσα σε αυτά. Εσύ δεν νιώ-
θεις θυμό;

Με όλα αυτά που έχουν γίνει
στην χώρα μας τον τελευταίο καιρό
αρκετός κόσμος έχει βγει στους
δρόμους, γιατί καταλαβαίνει. Γιατί
νοιάζεται και προσπαθεί. Απαιτού-
με από την κυβέρνηση να κλείσει
τώρα την Αμυγδαλέζα και όλα τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, να δώ-
σει άσυλο και στέγη στους πρό-
σφυγες και χαρτιά στους μετανά-
στες. Ζητάμε δικαιοσύνη για την
αυτοκτονία του Ναντίμ Μοχάμεντ.
Ενός μετανάστη από το Πακιστάν,
ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στο
στρατόπεδο της Αμυγδαλέζας την
Παρασκευή 13/2. 

Οι συνθήκες που επικρατούν εί-
ναι τραγικές! Όλα αυτά που βιώ-

νουν καθημερινά οι άνθρωποι εκεί
είναι εξευτελιστικά. Τα παιδιά τους
όταν ενηλικιωθούν μετατρέπονται
αυτομάτως σε μετανάστες χωρίς
χαρτιά. Καταδιώκονται και συλλαμ-
βάνονται από την αστυνομία και
φοβούνται την απέλαση. Φτάνουν
στο σημείο που βρίσκονται τώρα οι
δικοί τους γονείς καταφέρνοντας
τι; Απαιτούμε ιθαγένεια στα παιδιά
των μεταναστών!

Εκλέγοντας πρώτη φορά μετά
από τόσα χρόνια αριστερό κόμμα
φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι δεν
έχουν ‘’πέραση’’ οι Σαμαροβενιζέ-
λοι. Μετά, η πτώση των ποσοστών
της Χρυσής Αυγής, ιδιαίτερα στην
Αθήνα και το Πειραιά, οφείλεται
στο αντιφασιστικό κίνημα που δεν
τους άφησε κανένα περιθώριο να
κάνουν την οποιαδήποτε κίνηση με-
τά την δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν
μεγαλύτερη, αν δεν τους κάλυπταν
οι Μπαλτάκοι της ΝΔ που εμπόδι-
σαν να γίνει η δίκη μέχρι και σήμε-
ρα. Στα λόγια του Τσίπρα είχαν ει-
πωθεί πολλά που μετά, όχι απλά
δεν τα τήρησε, αλλά συμβιβάστηκε
με τους Τροϊκανούς. Απαιτούμαι τη
διαγραφή τους χρέους! Ο Τσίπρας
είχε πει σε προεκλογικές του δηλώ-
σεις ότι θα διαγράψουν το χρέος
και πως ότι κι αν πουν στο Eurogro-

up η Ελλάδα θα βγει από όλο αυτό.
Το μόνο που έκαναν είναι να πά-
ρουν μια παράταση του χρέους 4
μηνών. Και μετά από αυτό τι; Με
αφορμή, λοιπόν, και όλα τα παρα-
πάνω ένα διεθνές κύμα διαδηλώσε-
ων έρχεται στις 21 Μάρτη κατά του
φασισμού και του ρατσισμού! Μας
καλεί το κίνημα του Φέργκουσον
από τις Η.Π.Α, οι αντιφασίστες από
την Γαλλία και την Γερμανία, κινή-
ματα από την Καταλωνία, τη Δανία,
την Αυστρία και αλλού. Η προηγού-
μενη διεθνής μέρα δράσης κατά
του φασισμού και του ρατσισμού
στις 22 Μάρτη το 2014 έπαιξε τρο-
φοδοτικό ρόλο στο κίνημα της Δα-
νίας. Καλούμε και εμείς λοιπόν με
την σειρά μας όλους τους εργαζό-
μενους και τη νεολαία, τους φοιτη-
τικούς συλλόγους, τους εκπαιδευ-
τικούς και τους μαθητές, τα δημο-
τικά και περιφερειακά συμβούλια
και τις αντιφασιστικές και αντιρα-
τσιστικές κινήσεις, να οργανώσου-
με μαζί τα συλλαλητήρια στις 21
Μάρτη. Γιατί μαζικά μπορούμε να
καταφέρουμε πολλά! Να στείλουμε
το μήνυμα παντού ότι είναι ώρα να
τελειώνουμε με τους ναζί της Χρυ-
σής Αυγής, να τελειώνουμε με το
ρατσισμό, να καταχτήσουμε νίκες!

Κωνσταντίνα Καλαφάτη
56ο ΓΕΛ Αθηνών



Τ
ο Μάη του 1898 η 27χρονη Ρό-
ζα Λούξεμπουργκ, μεταφέρει
την επαναστατική της δράση

από την Πολωνία στην Γερμανία όπου
εγκαθίσταται και προσχωρεί στο Σο-
σιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), το με-
γαλύτερο κόμμα της αριστεράς που
εκείνη την περίοδο βρίσκεται σε μια
ιστορική καμπή της εξέλιξής του. 

Ο Εντουαρντ Μπερνστάιν, ένας
από τους βασικούς ηγέτες του κόμ-
ματος, είχε ήδη διατυπώσει για πρώ-
τη φορά καθαρά την θέση ότι ο σο-
σιαλισμός δεν θα έρθει με ανατροπή
του καπιταλισμού, αλλά σαν αποτέλε-
σμα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και
σταδιακών αλλαγών μέσα στον ίδιο
τον καπιταλισμό.

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ βρέθηκε
στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης
με αυτές τις ιδέες που ανέτρεπαν την
επαναστατική παράδοση που είχαν
αφήσει πίσω τους ο Μαρξ και ο Ένγ-
κελς. Η πολεμική της, μια σειρά από
άρθρα, σημειώσεις, διαλέξεις δημο-
σιεύτηκε ολοκληρωμένα το 1900 στο
βιβλίο κοινωνική «Μεταρρύθμιση ή
Επανάσταση».

Οι ιδέες του Μπερνστάιν θυμίζουν
σε πολλά τις θεωρίες που άνθησαν
ξανά πριν 15-20 χρόνια, για την «παγ-
κοσμιοποίηση» του καπιταλισμού που
είχε βρει τρόπο να «λύνει» τα προ-
βλήματά του μέσα από τον «εκσυγ-
χρονισμό».

Ο Μπερνστάιν πίστευε ότι μια γενι-
κή κατάρρευση του καπιταλισμού γί-
νεται όλο και πιο απίθανη λόγω της
ανάπτυξής του, καθώς το καπιταλι-
στικό σύστημα δείχνει όλο και μεγα-
λύτερη προσαρμοστικότητα.

Η παραγωγή διαφοροποιείται συ-
νεχώς με το πιστωτικό σύστημα να
διογκώνεται, οι συγκοινωνίες βελτιώ-
νονται, νέες επιχειρήσεις κολοσσοί
μαζικοποιούν την παραγωγή, νέοι
κλάδοι της οικονομίας διευρύνουν τις
αγορές, ο καπιταλισμός συνεχώς
αναπτύσσεται. Oι ανώνυμες εταιρίες

με τις μετοχές και τα χρηματιστήρια
είχαν ήδη αντικαταστήσει τον παλιό
καπιταλιστή-ιδιοκτήτη-αφεντικό στην
κορυφή των μεγάλων επιχειρήσεων
ενώ οι τραπεζικοί οργανισμοί γίνον-
ταν τα εργαλεία συγκέντρωσης και
εξάπλωσης του κεφαλαίου - αμβλύ-
νοντας τους ανταγωνισμούς, θεω-
ρούσε ο Μπερνστάιν.

Ταυτόχρονα η εργατική τάξη, μπο-
ρούσε να κερδίζει συνεχώς περισσό-
τερα εργασιακά και δημοκρατικά δι-
καιώματα, υποστήριξε. Τα συνδικάτα,
με τον αγώνα τους για τις αυξήσεις,
περιόριζαν ολοένα και περισσότερο
την εκμετάλλευση, ενώ όλο και μεγα-
λύτερα στρωμάτων εργατών μετακι-
νούνται στη μεσαία τάξη.

Για τον Μπερνστάιν, τέλος, η αστι-
κή δημοκρατία γινόταν ολοένα και
πιο “πραγματική και ουσιαστική”. Η
σοσιαλιστική ανατροπή θα ερχόταν
σαν αποτέλεσμα κοινωνικών μεταρ-
ρυθμίσεων μέσα από τον κοινοβου-
λευτικό δρόμο.

«Στο Μεταρρύθμιση ή Επανάστα-
ση» η Ρόζα απαντάει στον Μπερν-
στάιν και την δεξιά πτέρυγα του SPD
και στα τρία σκέλη αυτού του συλλο-
γισμού.

Αλλαγές

H Ρόζα  δεν αμφισβητούσε τις αλλα-
γές στον καπιταλισμό. Χρησιμοποιών-
τας την θεωρία του Μαρξ, εξηγούσε ότι
ο καπιταλισμός είναι ένα άναρχο σύ-
στημα που όσο αναπτύσσεται τόσο
οξύνονται οι αντιθέσεις του. Θεωρούσε
ότι τα μονοπώλια, η επέκταση του τρα-
πεζικού συστήματος, η κρατική παρέμ-
βαση, δεν εξαφανίζουν την αναρχία
στην οικονομική παραγωγή που διέπει
το καπιταλιστικό σύστημα. Αντίθετα
απλώνουν και οξύνουν τους  ανταγωνι-
σμούς, μεταφέροντάς τους σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Αντί να συγκρούονται ανταγωνιστι-
κές επιχειρήσεις για την μοιρασιά της
αγοράς, θα συγ-

κρούονταν τα ραγδαία αναπτυσσόμε-
να κράτη, σε κολοσσιαίο επίπεδο,
όπως έδειξε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλε-
μος, μερικά χρόνια αργότερα.

Εξίσου  λανθασμένη ήταν η εικόνα
της σταδιακής κατάργησης της εκμε-
τάλλευσης που ζωγράφιζε ο Mπέρν-
σταϊν, μέσα από τη συνδικαλιστική
δράση. «Tα συνδικάτα», έγραφε η
Ρόζα, «δεν είναι παρά η οργανωμένη
αντίσταση της εργατικής δύναμης
ενάντια στις επιθέσεις του κέρδους».
Τα συνδικάτα προστατεύουν τους ερ-
γάτες από τον μεταξύ τους ανταγωνι-
σμό. H  αποστολή τους είναι να δια-
πραγματεύονται συλλογικά τις τιμές
στις οποίες οι εργάτες θα πουλάνε
την εργατική τους δύναμη. Αλλά αυ-
τό, όσο σημαντικό και αν είναι, δεν
έχει καμιά σχέση με της κατάργηση
της μισθωτής εργασίας. Όσο και να
ανέβουν τα μεροκάματα το αφεντικό
θα συνεχίζει να είναι αυτό που ελέγ-
χει την παραγωγή σε όλα τα επίπεδα.

«Όλες οι αντιθέσεις της σημερινής
κοινωνίας είναι αποτέλεσμα του καπι-
ταλιστικού τρόπου παραγωγής. Οι αν-
τιθέσεις θα κορυφώνονται και θα οξύ-
νονται αντί να αμβλύνονται» έγραφε η
Ρόζα. Η ίδια δεν έζησε για να δει τα
γραπτά της να επιβεβαιώνονται στο οι-
κονομικό μπουμ της δεκαετίας του ’20
που πλήρωσε σκληρά η ανθρωπότητα
με το κραχ του ’29, την ύφεση και ό, τι
επακολούθησε την δεκαετία του ‘30.

Ούτε στους «θεσμούς της δημο-
κρατίας» μπορούν να στηρίζονται οι
εργάτες, υποστήριζε η Ρόζα. O
Mπέρνσταϊν ξεχνάει, ότι η εξουσία
των καπιταλιστών δεν στηρίζεται
στον έλεγχο του κοινοβουλίου, του
«ορνιθώνα του αστικού κοινοβουλευ-
τισμού», όπως το ονόμαζε η Ρόζα,
αλλά στον έλεγχο της οικονομίας.
«Το ίδιο το γεγονός της εκμετάλλευ-
σης δεν στηρίζεται σε κάποιο νομικό
διάταγμα αλλά στο καθαρό οικονομι-
κό γεγονός της εμφάνισης της εργα-
τικής δύναμης σαν εμπόρευμα…»

Αυτόν τον «σεβασμό των κοινοβου-
λευτικών θεσμών», τον πλήρωσε πο-
λύ ακριβά το γερμανικό και παγκό-
σμιο προλεταριάτο, αν αναλογιστεί
κανείς ότι το SPD συνέχισε να δίνει
όρκους πίστης σε αυτόν, ακριβώς τη
στιγμή που η άρχουσα τάξη της Γερ-
μανίας τελείωνε με την Δημοκρατία
της Βαϊμάρης και παρέδιδε την εξου-
σία στον Χίτλερ και τους ναζί.

Για την Ρόζα, ο δρόμος για τον σο-
σιαλισμό δεν πέρναγε μέσα από τους
διαδρόμους του κοινοβουλίου, αλλά
μέσα από τον έλεγχο των μέσων πα-
ραγωγής από την εργατική τάξη και
την δημιουργία των δικών της οργά-
νων των εργατικών συμβουλίων - ιδέ-
ες που πρόλαβε να δει να παίρνουν
σάρκα και οστά στον γύρο των επα-
ναστάσεων που πυροδότησε η Οκτω-
βριανή Επανάσταση.

«Όποιος κηρύσσεται υπέρ της νο-
μοθετικής μεταρρύθμισης σ’ αντικα-
τάσταση και σε αντίθεση προς την
κατάληψη της πολιτικής εξουσίας και
της κοινωνικής ανατροπής, στην
πραγματικότητα δεν επιλέγει έναν
πιο ήρεμο, πιο ασφαλή και βραδύ
δρόμο προς τον ίδιο σκοπό, αλλά
έναν άλλο σκοπό…» έγραφε χαρα-
κτηριστικά η Ρόζα.

Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η
ίδια υποτιμούσε τις μεταρρυθμίσεις
που καλυτερεύουν την ζωή της εργα-
τικής τάξης μέσα στον καπιταλισμό.
Υπερασπιζόταν τις μεταρρυθμίσεις,
αλλά τονίζοντας ότι «Η πρόθεση για
την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας
από το προλεταριάτο πρέπει να προ-
πορεύεται μπροστά από τον συνδικα-
λιστικό και τον κοινωνικό-μεταρρυθμι-
στικό αγώνα σαν άστρο που οδηγεί…»

Στις σημερινές συνθήκες, της οικο-
νομικής κρίσης, της φτώχειας και της
ανεργίας, της όξυνσης των ανταγωνι-
σμών και των πολέμων, της κρίσης
του ιμπεριαλισμού και της άνοδος
του φασισμού - τώρα που όπως λέει
και το τραγούδι η Ιστορία αρχίζει να
καίει σαν πυρωμένο σίδερο-  η απάν-
τηση που έχει να δώσει  η Αριστερά
στο δίλημμα μεταρρύθμιση ή επανά-
σταση είναι καθοριστικής σημασίας.
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Τα βιβλία είναι όπλα

Το κράτος φαίνεται να
έχει κυρήξει τον πόλε-

μο σε όλα τα μήκη και πλάτη
της ελληνικής κοινωνίας:
από συνταξιούχους και ερ-
γαζόμενους μέχρι μαθητές
και φοιτητές, έχει ταχθεί

ενάντια σε μία νεολαία που
αγωνίζεται, διεκδικεί, απαι-
τεί, σε μια νεολαία που απο-
τελεί «πρόβλημα» και «εμπό-
διο» στην πραγμάτωση των

αντιλαϊκών του σχεδίων.

Δεν πάει πολύς καιρός

από τότε που το Υπουργείο

Παιδείας επιχείρησε να φι-

μώσει τις φωνές μας εκδί-

δοντας εισαγγελικα διατάγ-

ματα, οργανώνοντας μαθη-

τοδικεία και εξαπολύοντας

απειλές προς όλες τις κα-

τευθύνσεις. 

Στο πνεύμα αυτό, ο κος

Λοβέρδος εφήρμοσε πολιτι-

κές Ερντογάν άλλοτε με
ανήκουστες ηλεκτρονικές
παρακαλουθήσεις, αναζη-
τώντας τον «κομματικό εγκέ-
φαλο» του δικτύου των πα-
νελλαδικών καταλήψεων και
άλλοτε «ρίχνοντας» υποκριτι-
κά την αντίστοιχη σελίδα στο
facebook, αγνοώντας πάντα
ότι η αντίστασή μας είναι πα-
λαϊκή, γιατί είναι πάνω απ'
όλα αυτοκατευθυνόμενη.

Πάσχισε, πάντα με τη

βοήθεια των media, να απο-
κρύψει τις συλλήψεις και
τον ξυλοδαρμό συμμαθητών
μας στη Λαμία και στο Χο-
λαργό, αλλά και τις καταλή-
ψεις σε ολόκληρη την Ελλά-
δα, να υποβιβάσει τη δυνα-
μική και τη μαζικότητα των
κινητοποιήσεών μας.

Για άλλη μια φορά οι μα-
θητές ζήτησαν λύσεις και ει-
σέπραξαν καταστολή. 

Κι ολ' αυτά, προκειμένου

να εδραιωθεί η πολιτική υπο-
κατάστασης του δημόσιου
σχολείου από εξεταστικά
κέντρα., για να νομιμοποιηθεί
το καθεστώς φόβου σε μα-
θητές, καθηγητές και γονείς. 
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