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Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χαιρετίζει τους χιλιάδες διαδηλωτές εκπαιδευτικούς που κατέκλυσαν το χώρο
μπροστά στη βουλή, σε μια συγκλονιστική απεργιακή διαδήλωση, που υπογράμμισε πως το
νομοσχέδιο Γαβρόγλου δεν μπορεί και δεν πρόκειται να περάσει. Ειδικά η μαχητική παρουσία των νέων
γενιών εκπαιδευτικών, μονίμων και αναπληρωτών, η μαζικότατη προσυγκέντρωση στα
Προπύλαια μπροστά στην κατειλημμένη Πρυτανεία, μετά από κάλεσμα της Κατάληψης, του
Συντονιστικού Αγώνα των Αναπληρωτών και πρωτοβάθμιων σωματείων, η διάθεση των
αγωνιζόμενων εκπαιδευτικών να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, απαιτώντας από τις ομοσπονδίες
ΟΛΜΕ και ΔΟΕ αποφάσεις κλιμάκωσης, αναδεικνύουν μια ισχυρή τάση ριζοσπαστικοποίησης για αγώνα
νικηφόρο. Ελπιδοφόρο σημάδι είναι και η συμμετοχή στην πορεία εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις από
τους ΟΤΑ και άλλους κλάδους, καθώς και του φοιτητικού κινήματος. Είναι ώρα για ένα κοινό απεργιακό
αγώνα σε εκπαίδευση, υγεία, ΟΤΑ, με τους αγωνιζόμενους κλάδους.
Καταγγέλλουμε την προκλητική καταστολή της αστυνομίας, σύμφωνα με τις κυβερνητικές
οδηγίες. Οι διαδηλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι ξανά με αστυνομικό φραγμό, ενώ δέχθηκαν ξανά
κτυπήματα με κλομπ, ψεκασμό με χημικά στο πρόσωπο(!) και βομβίδες κρότου-λάμψης πάνω στα σώματα
των διαδηλωτών! Η εκπαιδευτικός Βενετία Ρέππα, μέλος των Παρεμβάσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τραυματίστηκε όταν έσκασε πάνω της βομβίδα, της έκαψε τα
ρούχα και προκάλεσε εγκαύματα! Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να δεχθεί ιατρική φροντίδα. Την
Παρασκευή η υπουργός Προ.Πο. διέταξε ΕΔΕ για την επίθεση των ΜΑΤ και τη ρίψη κρότου λάμψης μέσα
στους διαδηλωτές. Σήμερα, τα ΜΑΤ έριξαν ξανά κρότου λάμψης και ψέκασαν κιόλας! Η υποκρισία έχει
γίνει δεύτερη φύση αυτής της κυβέρνησης.

Οι αγωνιζόμενοι εκπαιδευτικοί, ο κόσμος της δουλειάς ευρύτερα δεν δίνουν ψήφο
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Α. Τσίπρα και στην αντιλαϊκή πολιτική της, αντιπαλεύουν την
αντεργατική μνημονιακή πολιτική που υπηρετούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η αστική «αντιπολίτευση» ΝΔ, ΚΙΝΑΛ κλπ.
Οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί, όλες οι γενιές της εκπαίδευσης, έχουν κηρύξει ανένδοτο αγώνα ενάντια στο
αντιδραστικό νομοσχέδιο Γαβρόγλου, που ουσιαστικά απολύει χιλιάδες ελαστικά εργαζόμενους και
θεσμοθετεί έναν αδυσώπητο ανταγωνισμό πάνω σε αγοραία «προσόντα».
Στις νέες κινητοποιήσεις και στην κλιμάκωση του αγώνα είναι ανάγκη να συμπαραταχθεί όλο το
εργατικό, λαϊκό, νεολαιίστικο κίνημα για να νικήσει ο δίκαιος αγώνας της εκπαίδευσης, για να
ανοίξει ο δρόμος για την αντεπίθεση του κινήματος συνολικά.
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