
Να μην πληρώσει η νεολαία τις συνέπειες της εγκληματικής διαχείρισης
της πανδημίας από την κυβέρνηση! Απαιτούμε ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ

Εχει γι�νει πια φανερό�  σε ό� λόυς. Η διαχει�ριση από�  την κυβε�ρνηση της πανδημι�ας δεν ει�ναι
απλα�  λαθεμε�νη. Ει�ναι βαθια�  αντιλαϊκή και εγκληματική!

Απότελει� κεντρικη�  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ της κυβε�ρνησης και ό� χι τυχαι�α γεγόνό� τα:

 η πεισματικη�  από� φαση�  της να μην πα� ρει όυ� τε μισό�  με�τρό πρόστασι�ας τόυ λαόυ�  και
της νεόλαι�ας από�  την πανδημι�α, 

 η α� ρνηση�  της να πρόσλα� βει γιατρόυ� ς και νόσηλευτικό�  πρόσωπικό� , να φρόντι�σει την
πρωτόβα� θμια περι�θαλψη και να φτια� ξει ΜΕΘ,

 η  αδιαφόρι�α  της  να  δόκιμα� σει  δια� φόρόυς  τρό� πόυς  να  ανόι�ξόυν  τα  σχόλει�α  με
ασφα� λεια, και, πα� νω απ’ ό� λα

 η πόλιτικη�  της απόσυρσης του κράτους από κάθε υποχρέωση παροχής στό λαό�
και η μεταφόρα�  ό� λης της ευθυ� νης σε αυτό� ν. Από�  την ατόμικη�  ευθυ� νη, πη� γαμε στα self-
test. Ισως μας περιμε�νει η… αυτό-νόσηλει�α και η… αυτό-εγχει�ριση,

 η  επιμόνη�  να  μην  ανακόινω� νει  τό  καταφανω� ς  αναγκαίο  μέτρο  να
προαχθούν/απολυθούν  όλοι  οι  μαθητές χωρι�ς  εξετα� σεις,  μετα�  τό  φια� σκό  της
πόλυ� μηνης τηλε-«εκπαι�δευσης»,

 τό θρα� σός της να  επιμένει στη δραματική μείωση εισακτε�ων με�σω των βα� σεων
εισαγωγη� ς.

Όλα  αυτα�  συμπυκνω� νόνται  στην  πρόσπα� θεια  τόυ  συστη� ματός  και  της
κυβε�ρνησης να πληρω� σει ό λαό� ς  και η νεόλαι�α την κρι�ση πόυ δημιόυ� ργησαν
αυτόι�,  με�σω  της  εγκληματικη� ς  τόυς  πόλιτικη� ς.  Θε�λόυν  ε�να  κρα� τός  πόυ  θα
δε�ρνει,  θα  ελε�γχει  και  θα  τρόμόκρατει�.  Και  θε�λόυν  τα  απότελε�σματα  της
αντιδραστικη� ς  πόλιτικη� ς  τόυς   να  στρω� νόυν  τό  δρό� μό  για  τα  επό� μενα
χτυπη� ματα τόυς.

Οι  εκπαιδευτικόι�  ε�χόυμε  υπόχρε�ωση  να  αντισταθόυ� με  σε  αυτη�  την  πόλιτικη� .  Έχόυμε
υπόχρε�ωση να απαιτη� σόυμε ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ για εμα� ς και τόυς μαθητε�ς μας.

 Να  μην  πληρώσει  η  νεολαία  τις  συνέπειες  της  πανδημίας:  Προαγωγή  –
απολυτήριο όλων των μαθητών χωρίς εξετάσεις. Αναπροσαρμογή της ύλης για
όλες τις τάξεις την επόμενη χρονιά.

 Μείωση  της  ύλης  των πανελλαδικών  –  ανατροπή της  μείωσης  εισακτέων  –
γενναία αύξησή τους.

 Διεκδικούμε  μέτρα προστασίας  από την πανδημία.  Μικρά τμήματα – μαζικά
τεστ.

 Κάτω το αντιδραστικό ιδεολόγημα της ατομικής ευθύνης.
 ΚΑΤΩ ΟΙ ΝΟΜΟΙ 4692/4763/4777.
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