
Λεφτά για Υγεία-Παιδεία – Όχι για εξοπλισμούς και αστυνομία

ΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ!
Με τις σχολικές καταλήψεις να είναι εκατοντάδες πανελλαδικά η μαζική αντίσταση στην, 
προκλητικά αδιάφορη για τις ζωές μας, κυβερνητική πολιτική είναι πλέον γεγονός. 

Σε αντίθεση με την απόπειρα συκοφάντησης του αγώνα τους, τα αιτήματα των καταλή-
ψεων δεν έχουν καμία σχέση με την άρνηση της μάσκας.  Αντίθετα, αυτά αφορούν στην 
προστασία των ίδιων αλλά και όλης της κοινωνίας: μείωση των ατόμων ανά αίθουσα, 
αύξηση του προσωπικού των εκπαιδευτικών και των καθαριστριών, μαζικά τεστ, 
χρήματα για την Παιδεία αλλά και την Δημόσια Υγεία. Η συμμετοχή μαθητικών μπλοκ 
στην κινητοποίηση των υγειονομικών στις 24/9 εκτός από «όμορφη» στιγμή είναι και ξε-
κάθαρη ως μήνυμα: Τα αιτήματα τους είναι στο κέντρο του αγώνα για κοινωνικό κράτος 
και ενάντια στην λιτότητα, είναι στο κέντρο του αγώνα για την υπεράσπιση της δημόσιας 
Υγείας, είναι αιτήματα όλων των εργαζομένων! 

Η επίθεση που δέχονται οι καταλήψεις από την κυβέρνηση και τους «παπαγάλους» τους 
στα Media είναι αναμενόμενη. Η ζωντάνια και τα ευρηματικά συνθήματα τους (αλήθεια, 
πόσο εκπληκτικό είναι το «Κορώνα ή Γράμματα»;) ανέδειξαν εμφατικά την πιο μεγάλη 
αλήθεια της περιόδου: τα κυβερνητικά μέτρα δεν είναι αποτέλεσμα ανικανότητας, αλλά 
πολιτικών προτεραιοτήτων. Όπως και με τα εκατομμύρια προς τα ΜΜΕ τα οποία μας ενη-
μέρωναν για την κόμμωση των υπουργών, αλλά για ΜΕΘ και υγειονομικούς τίποτα. Όπως 
άνοιξε ο τουρισμός χωρίς καμία προστασία και η πληρότητα στα αεροπλάνα ήταν στο 100% 
και στα πλοία στο 85%, αλλά οι νεολαίοι ξυλοκοπούνταν σε πλατείες γιατί έπιναν μπύρες 
με τους φίλους τους.  Ακριβώς όπως οι νέοι και οι μετανάστες στοχοποιούνται και σήμερα, 
την ώρα που οι εργαζόμενοι στοιβάζονται σαν σαρδέλες στις συγκοινωνίες. Όπως με το να 
δίνονται 10 δις για  εξοπλισμούς και να προσλαμβάνονται 15 χιλιάδες οπλίτες αλλά για την 
Παιδεία να αρκούνται σε παγουρίνο και μάσκες για γίγαντες . Ο πραγματικός υποκινητής 
των καταλήψεων είναι η κυβερνητική αδιαφορία και υποκρισία και κανένας άλλος.

Απέναντι στην λάσπη και τον αυταρχισμό, στις τραμπούκικες επιθέσεις από «αγα-
νακτισμένους» γονείς, τις εισαγγελικές παρεμβάσεις και τα ΜΑΤ,  οι καταλήψεις 
–ειλημμένες με δημοκρατικές διαδικασίες και υπευθυνότητα - χρειάζονται την συ-
μπαράστασή μας. Ακριβώς όπως η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει με ίδιο τρόπο όσους κινη-
τοποιούνται (η απόφαση της Κεραμέως να πραγματοποιηθεί υποχρεωτική τηλε-εκπαίδευ-
ση σε όσα σχολεία τελούν υπό κατάληψη, ανακοινώθηκε την ίδια μέρα με τον ξυλοδαρμό 
των συνδικαλιστών της ΠΟΕΔΗΝ έξω από το Υπουργείο Υγείας) έτσι και οι εργαζόμενοι 
πρέπει να ενώσουμε τις αντιστάσεις μας. Οι σχολικές καταλήψεις, οι απεργίες, ο μαζικός 
και δυναμικός αγώνας είναι ο μόνος τρόπος για να προστατέψουμε τις ζωές μας, για να 
απαντήσουμε στην βαθιά αυταρχική και νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης. 
Όλοι στον αγώνα για ουσιαστικά μέτρα προστασίας και στήριξης της νεολαίας και 
των εργαζομένων.
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