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Την άγρια καταστολή της μεγάλης διαδήλωσης των απεργών εκπαιδευτικών καταγγέλλουν
δεκάδες σωματεία, εργατικές συλλογικότητες και οργανώσεις. Το χτύπημα του δίκαιου
αγώνα ενάντια στο κυβερνητικό νομοσχέδιο για το προσοντολόγιο, η επίθεση σε απεργιακή
διαδήλωση για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και της δουλειάς των εκπαιδευτικών
αποτελεί άλλη μια αντιλαϊκή επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της βάρβαρης πολιτικής
που ασκεί.
Διαβάστε τις ανακοινώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων
Σωματείων για τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και την επίθεση που
δέχθηκαν:

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγγέλλει την άγρια καταστολή της διαδήλωσης των
απεργών εκπαιδευτικών στην Αθήνα
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χαιρετίζει τους χιλιάδες απεργούς εκπαιδευτικούς που διαδήλωσαν
μαχητικά την Παρασκευή 11/1, δεν έσπασαν από την τρομοκρατία των ΜΑΤ και
επέβαλαν κλιμάκωση της κινητοποίησης και νέα απεργία για τη Δευτέρα 14/1.
Καταγγέλλει την άγρια καταστολή στην Αθήνα και τους σοβαρούς τραυματισμούς
διαδηλωτών εκπαιδευτικών.
Σε συνέχεια των αυταρχικών μέτρων της απαγόρευσης των κινητοποιήσεων λόγω της
επίσκεψης Μέρκελ και της επίθεσης της αστυνομίας στη διαδήλωση, στήθηκε μια νέα
επιχείρηση τρομοκράτησης του αγωνιζόμενου λαού. Η κυβέρνηση πιστή στο μήνυμα της
συνάντησης Μέρκελ-Τσίπρα για συνέχιση της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής των μνημονίων,
επιδεικνύει γραμμή ωμής καταστολής απέναντι στον αγωνιζόμενο λαό. Η προσχηματική ΕΔΕ
που ξεκίνησε η κυβέρνηση για τα μάτια του κόσμου δεν αλλάζει τίποτα και ως συνήθως θα
βγάλει λάδι τα ΜΑΤ.
Με σιδερόφρακτα τείχη από τα ΜΑΤ, μπροστά στη βουλή και στο Μέγαρο Μαξίμου, με κλομπ,
χημικά, βομβίδες κρότου-λάμψης, τραυματισμούς εκπαιδευτικών απάντησε στον δίκαιο
αγώνα τους ενάντια στο κυβερνητικό νομοσχέδιο για το προσοντολόγιο, υπέρ του δημόσιου
σχολείου, του δικαιώματος των αναπληρωτών στη σταθερή και μόνιμη εργασία. Παράλληλα
υπερασπίζονται την αξία του πτυχίου και τα εργασιακά δικαιώματα που προκύπτουν από την
προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση.
Αυτούς δε θέλησε να συναντήσει ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας που μόλις χτες υποδέχτηκε με
τεμενάδες στο Μαξίμου την καγκελάριο της Γερμανίας Μέρκελ, που πρωταγωνιστεί στην

επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής τύπου μνημονίων σε όλη την ΕΕ. Υποδέχεται ο Α. Τσίπρας
τους εκπροσώπους της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ιμπεριαλιστών, των βιομηχάνων και των
τραπεζών, ενώ στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία που αγωνίζεται
απαντάει με ωμή αστυνομική βία και καταστολή.
Δε θα περάσει ο αυταρχισμός! Είναι ώρα να κλιμακωθεί ο αγώνας. Για να δουλέψουν όλοι οι
αναπληρωτές και να καλυφτούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών. Με νέο απεργιακό βήμα και
αποφασιστικότητα μέχρι η κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο.
Είναι ώρα το εργατικό-λαϊκό κίνημα να σταθεί δίπλα στους εκπαιδευτικούς και τα σωματεία
τους και με τη δύναμη της αλληλεγγύης να δώσει ώθηση στον αγώνα. Η διεκδίκηση της
δημόσιας δωρεάν παιδείας για όλα τα παιδιά και η υπεράσπιση των εργασιακών
δικαιωμάτων είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Και η νίκη των εκπαιδευτικών θα είναι μια
σημαντική ρωγμή στην αντιλαϊκή πολιτική που ανοίγει δρόμο στις δίκαιες λαϊκές και
εργατικές διεκδικήσεις.
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων
Η πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων χαιρετίζει την μαζική συμμετοχή χιλιάδων
εκπαιδευτικών στη συγκέντρωση και την πορεία της Παρασκευής 11/01 που ξεχύθηκε από τα
Προπύλαια και έφτασε μέχρι τη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου. Οι εκπαιδευτικοί παλεύουν
ενάντια στο άθλιο προσοντολόγιο Γαβρόγλου, που οδηγεί σε απολύσεις
αναπληρωτών, απαξιώνει την προϋπηρεσία και το πτυχίο και οδηγεί σε ένα αέναο κυνήγι
τίτλων και προσόντων με όρους ανισότητας.
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που εξαπέλυσε άγρια καταστολή με χημικά και
κρότου λάμψης, που είχε σαν αποτέλεσμα δύο τραυματίες. Εξάλλου η καταστολή αποτελεί
την μόνιμη απάντηση της κυβέρνησης σε κάθε εργατική διεκδίκηση και κινητοποίηση.
Καλούμε τους εργαζόμενους, την νεολαία και όλο το λαό να στηρίξουν το Κέντρο Αγώνα που
λειτουργεί από το πρωί της Παρασκευής 11/01 στο κατειλημμένο κτήριο της Πρυτανείας
του Πανεπιστημίου στα Προπύλαια. Το κτήριο κατέλαβαν το Συντονιστικό Αναπληρωτών
μαζί με εκπαιδευτικά σωματεία και φοιτητές.
Καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία να σταθούν δίπλα στους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς
και τα σωματεία τους: Για δημόσια και δωρεάν παιδεία, για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Η
νίκη των εκπαιδευτικών θα είναι νίκη για όλο το λαό.
Η γραμματεία της πρωτοβουλίας σωματείων, Παρασκευή 11/01/2019
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