
ΟΥΤΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Από τον Μάρτη που ξεκίνησε η υπόθεση της πανδηµίας, το κράτος –µε 
την υποστήριξη συνδικάτων, πολιτικών κοµµάτων και τη γενική 
συµµόρφωση στην ιδεολογία της «ατοµικής ευθύνης»– διαχειρίζεται 
την κρίση µε ένα τρόπο φτηνό και επωφελή τόσο για το ίδιο όσο και για 
τους καπιταλιστές.

Και τώρα που το κράτος δεν µπορεί (για λόγους διαρκούς µείωσης των 
κερδών) να επιβάλλει ξανά γενικό lockdown, αναβαθµίζει το τροπάρι 
της «ατοµικής ευθύνης», της «κοινωνικής απόστασης», της «κρίσης της 
εθνικής οικονοµίας» και του «σφιξίµατος  του ζωναριού» (του δικού µας 
εννοείται).

Γι' αυτό σήµερα, µε διπλάσια «κρούσµατα» από τον Μάρτη, πάνε να 
στριµώξουν µαθητές και εκπαιδευτικούς σε τάξεις-κλουβιά των 25 
ατόµων µε µάσκες κλπ. Ταυτόχρονα θέλουν να επιβάλλουν στους 
εκπαιδευτικούς (µόνιµους και νέους τρίµηνους) να κάνουν, είτε µε 
κάµερες στην τάξη είτε επιπλέον του ωραρίου τους, την ίδια 
αποτυχηµένη τηλεκπαίδευση σε όσους µαθητές δεν πατήσουν για 
οποιουσδήποτε λόγους το πόδι τους στο σχολείο. Το ίδιο κάνουν και στα 
πανεπιστήµια που εξακολουθούν να τα κρατούν κλειστά.

Να µην υπακούσουµε. Να εκµεταλλευτούµε την κρίση προς όφελος της 
εργατικής τάξης, προς δικό µας όφελος.

Συζήτηση - Εκδήλωση Αγώνα 
ενάντια στην πολιτική διαχείριση της πανδηµίας στα σχολεία και παντού

ΟΥΤΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΛΟΥΒΙΑ 
ΤΩΝ 25 ΜΑΘΗΤΩΝ

Να απαιτήσουµε:
• Μικρά τµήµατα µαθητών χωρίς υποχρεωτική µάσκα ώστε να 
µπορεί να γίνει µάθηµα χωρίς αστυνόµευση και αξιολόγηση. 
Επίταξη χώρων φροντιστηρίων και ιδιωτικών σχολείων χωρίς 
αποζηµίωση των ιδιοκτητών τους, άµεση πρόσληψη των 
συναδέλφων εκπαιδευτικών των φροντιστηρίων που τους 
ξεζουµίζουν τόσα χρόνια και των πρόσφατα εκδικητικά 
απολυµένων µε τον νόµο Κεραµέως από τα ιδιωτικά σχολεία.

• Προσλήψεις µόνιµων εκπαιδευτικών και για διδασκαλία κατ' 
οίκον (έτσι ώστε να ανοίξουµε το δρόµο και στην θεσµοθέτηση 
και πρόσληψη νοσοκόµων στο σπίτι και το σχολείο)

• Πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας

• Μείωση της διδακτέας ύλης και της εντατικοποίησης

• Εγγυηµένο εισόδηµα σε όσους µείνουν άνεργοι και αύξηση των 
µισθών στους υπόλοιπους που θα τα καθορίσουν οι ίδιοι 
σύµφωνα µε τις ανάγκες τους

• Αύξηση των πληρωµένων γονικών αδειών
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Μόνο ένα διεκδικητικό κίνηµα που 
θα έχει ως στόχο την ικανοποίηση 
των άµεσων κοινωνικών αναγκών 
θα ανοίξει χώρο και για την πιο 
ουσιαστική κριτική στην 
εκπαίδευση και στην 
ιατρικοποίηση των κοινωνικών 
ζητηµάτων.

συνέλευση ενάντια στη βιοεξουσία και την κλεισούρα


