
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στο ξεκίνημα της σχολικής
χρονιάς φέρνει μαζί της και την εφαρμογή του 3ου Μνημο-
νίου. Ήδη εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω
έλλειψης εκπαιδευτικών. Ειδικά στην επαρχία, υπάρχουν
ολόκληρες πόλεις ή χωριά που τα σχολεία δεν έχουν ανοί-
ξει για μάθημα ούτε μια μέρα.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Υπουργό Παιδείας, Ν. Φίλη,
1.000 θέσεις θα παραμείνουν κενές γιατί δε θα γίνουν
προσλήψεις. Ακόμη όμως και στα ανοιχτά σχολεία δε λει-
τουργούν όλα ομαλά, αφού σε πάρα πολλά δεν υπάρχουν
βιβλία, αρκετοί καθηγητές και θέρμανση. Αντί λοιπόν ο
Υπουργός να προχωρήσει στην αποκατάσταση των ελλεί-
ψεων αυτών, εκείνος έχει σκοπό να προχωρήσει σε μει-
ώσεις μισθών και παραπάνω απολύσεις για να ξεπληρώσει
η κυβέρνηση το χρέος.

Την ίδια ώρα εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες πολέμου
που φτάνουν στη χώρα μας προσπαθώντας να σωθούν, αν-
τιμετωπίζονται σαν εγκληματίες. Η κυβέρνηση μαζί με την
Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζουν καινούρια στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης και γίνονται συνένοχοι στις δολοφονίες μικρών
παιδιών.

Σ’ όλη αυτή την υποβάθμιση της εκπαίδευσης και των
ζωών μας οι μαθητές δεν πτοούνται και μέσα απ’ τους αγώ-
νες τους διεκδικούν να ανοίξουν όλα τα σχολεία, να γίνουν
προσλήψεις, δείχνουν τρομερή αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες. Πολλά σχολεία που μάχονται ενάντια στα κλειστά
σύνορα έχουν ήδη πάρει την πρωτοβουλία να βοηθήσουν

τους πρόσφυγες συγκεντρώνοντας ρούχα και τρόφιμα.

Σαν μαθητές Anticapitalista θεωρούμε ότι αυτοί οι αγώ-
νες μπορούν να αναγκάσουν την κυβέρνηση να πάρει πίσω
τα μέτρα. Παλεύουμε μαζί με το εργατικό κίνημα για να βά-
λουμε μπροστά μια άλλη προοπτική από αυτή της φτώχιας
και του πολέμου. Την προοπτική ότι κουμάντο θα κάνουμε
εμείς! Οι απλοί άνθρωποι.

Καλούμε λοιπόν όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες
να οργανωθούν με τους καθηγητές και την εργατική τάξη
για να παλέψουμε όλοι μαζί, ξεκινώντας με τη μαθητική πο-
ρεία στις 2 Νοέμβρη στις 12:οο στα Προπύλαια.

Οργανώνοντας καταλήψεις τη μέρα της Πανεργατικής
Απεργίας στις 12 Νοέμβρη και διαδηλώνοντας στις 10:00
στο Μουσείο (στην Πατησίων). Εκείνη τη μέρα θα ενωθούν
στο δρόμο απεργοί από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
παλεύοντας να μην περάσουν τα μέτρα του μνημονίου. Οι
μαθητές θα είμαστε μαζί τους.

Παλεύουμε για:

• την ανατροπή των μνημονίων, νέων και παλιών

• ανοιχτά σύνορα 

• να καταδικαστούν οι φασίστες για τα εγκλήματά τους

• να πέσει ο φράχτης στον Έβρο 

• να πάρουν ιθαγένεια όλα τα παιδιά. 

Μπορούμε να τα επιβάλουμε και θα το κάνουμε οργανωμέ-
νοι!

Μαθητική πορεία
Προπύλαια 12μες
Πανεργατική Απεργία
Μουσείο (Πατησίων) 10πμ12/11
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Οι μαθητές μαζί με τους εργάτες
Να τσακίσουμε μνημόνια, φράχτες & νεοναζί 

Μαθητές
mathites-ac.blogspot.gr

www.facebook.com/mathitesanticapitalista
τηλ. 6989879719
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