Γιατί ΔΕΝ θα συμμετέχω
στις εθνικιστικές μαθητικές
καταλήψεις την Πέμπτη 29/11

Το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα την περασμένη βδομάδα, κυκλοφορεί ένα κάλεσμα εθνικιστικού
χαρακτήρα στα σχολεία. Συγκεκριμένα, εθνικιστικές και
φασιστικές ομάδες υποκινούν μία εκστρατεία με σκοπό
την κατάληψη Γυμνασίων και Λυκείων σε πανελλαδικό
επίπεδο την Πέμπτη 29/11 για εθνικά ζητήματα και κυρίως με αφορμή το Μακεδονικό. Η όλη υποκίνηση γίνεται
βέβαια στα κρυφά, όπως μας έχουν συνηθίσει αυτές οι
ομάδες και κυρίως μέσω sms στα κινητά τηλέφωνα των
μαθητών.
Η προώθηση που γίνεται με event στα social media γράφει: ΠΕΜΠΤΗ 29/11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και κάλεσμα
μέσω μηνυμάτων και στην Βόρεια Ελλάδα, με μερικούς
μαθητές να κατεβαίνουν ήδη σε πορείες και να κάνουν
κάποιες μέρες κατάληψη στα σχολεία τους (Σταυρούπολη, Ωραιόκαστρο). Το μήνυμα που κυκλοφόρησε στα
κινητά έγραφε: «Έκτακτο. Την επόμενη Πέμπτη 29/11 κάλεσμα για πανελλαδική κατάληψη σε όλα τα σχολεία της
χώρας με θέμα εθνικά θέματα, Μακεδονικό, Κατσίφας και
Β. Ήπειρος. Μιλήστε όλοι με τα 15μελή σας και τους συλλόγους γονέων και κανονίστε την κατάληψη. Μην φοβάστε
για ποινικά θέματα. Δεν υπάρχει ανησυχία». Η σελίδα
στο Facebook «Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα» επικροτεί το κάλεσμα δίνοντας και οδηγίες για την κινητοποίηση όπως η ανάρτηση σημαίας, το να λένε οι μαθητές
το «Μακεδονία ξακουστή» μετά την προσευχή και τον
εθνικό ύμνο και άλλα παρόμοια. Να σημειωθεί ότι και η
Χρυσή Αυγή στηρίζει το κάλεσμα για εθνική κινητοποίηση των μαθητών και θαυμάζει τις «αυθόρμητες» κινητοποιήσεις τους για την Μακεδονία.

Ε λοιπόν δεν περνάνε αυτά σε μας! Δεν θα κάτσουμε στα
αυγά μας αφήνοντας όσους δηλητηριάζουν με το ρατσιστικό τους μίσος τους μαθητές να παρεμβαίνουν στα
σχολεία μας! Μας θέλουν κοιμισμένους, χωρίς γνώσεις
και άβουλους απέναντι σε ό,τι μας αφορά! Εμείς με τη
σειρά μας θέλουμε να αντισταθούμε σε όλα τα παραπάνω και η Πέμπτη να είναι μια μέρα αντιφασιστικής
δράσης και όχι «εθνικού ξεσηκωμού» όπως θα ήθελαν
οι Χρυσαυγίτες νοσταλγοί του Χίτλερ! Οι μαθητές δεν
έχουν τίποτα να χωρίσουν με τους μαθητές γειτονικών
χωρών ή με τους πρόσφυγες, ίσα ίσα έχουν πράγματα
που τους ενώνουν, όπως η ανάγκη να αλλάξει αυτό το
σύστημα που μας καταπιέζει είτε σαν μαθητές, είτε σαν
γυναίκες, είτε σαν μετανάστες, είτε σαν μελλοντικούς
εργαζόμενους…
Είναι χρέος μας σαν μαθητές και μαθήτριες να αντισταθούμε σε αυτό το κάλεσμα και να ενημερώσουμε όλο και
περισσότερους πάνω στο θέμα. Είναι ανησυχητικό το
ποσοστό των μαθητών που δεν γνωρίζει για την κατάληψη στις 29/11 και την εμπλοκή φασιστικών ομάδων σε
αυτό. Παρόλα αυτά, ως μαθητές λυκείου διδασκόμαστε
διαρκώς κείμενα κατά του ρατσισμού που μένουν όμως
στο χαρτί, γιατί ο αντιρατσισμός τελικά φαίνεται στην
πράξη. Παρακινούμε όλους τους μαθητές να κινητοποιηθούν στα σχολεία τους ενάντια στη χειραγώγηση από
φασιστικές ομάδες. Το σχολείο είναι ένας χώρος για να
διευρύνει τους ορίζοντες και να δημιουργεί μεγάλα όνειρα και όχι για να κατευθύνει πολιτικά εφήβους προς τον
εθνικισμό και τον ρατσισμό. Εμείς λοιπόν λέμε όχι, όχι
στον εθνικισμό και όχι στο κάλεσμα της Πέμπτης 29/11.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρωτοβουλία μαθητών ενάντια
στις εθνικιστικές καταλήψεις κινείται στην σωστή κατεύθυνση, καλώντας σε συλλογή υπογραφών ενάντια
στις εθνικιστικές καταλήψεις και σε άμεση αντιφασιστική δράση στα σχολεία. Το ζήτημα πρέπει να ανοίξει
σε όλα τα σχολεία, στις συνελεύσεις των μαθητών, που
πρέπει να απευθυνθούν και στις ΕΛΜΕ και στους συλλόγους γονέων, προκειμένου να οργανωθούν αποτελεσματικές αντιφασιστικές δράσεις που θα συνδέονται με
τον αγώνα για μια καλύτερη παιδεία και μια καλύτερη
κοινωνία, χωρίς ρατσισμό και εθνικισμό!
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