Καταστολή από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ
της απεργιακής κινητοποίησης των εκπαιδευτικών
Καταδικάζουμε την άγρια και βάρβαρη καταστολή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ενάντια στους
διαδηλωτές εκπαιδευτικούς στη συγκέντρωση στις 11 Γενάρη που απαιτούσαν την απόσυρση του
ν/σ, που στέλνει στην ανεργία χιλιάδες αναπληρωτές και τσακίζει το δικαίωμα μας στη μόνιμη και
σταθερή εργασία.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για να ολοκληρώσει το βρόμικο έργο της έδειξε για μια ακόμα
φορά το αδίστακτο πρόσωπο της χτυπώντας με βροχή από χημικά και χειροβομβίδες κρότουλάμψης τους διαδηλωτές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο εκπαιδευτικός και βουλευτής
του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, και η εκπαιδευτικός Θοδώρα Δριμάλα, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ και στέλεχος
του ΠΑΜΕ. Η αντιμετώπιση αυτή φανερώνει τον στόχο της κυβέρνησης να καταστείλει όσους
κινητοποιούνται και οργανώνουν την πάλη τους κόντρα στην αντεργατική πολιτική της. Άλλωστε το
τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει τα χτυπήματα από τις δυνάμεις καταστολής σε εργαζόμενους
και σε άλλους κλάδους που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ακολουθώντας την πρακτική
και των προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Δεν μας τρομοκρατούν.
Η μαζικοποίηση του αγώνα είναι η απάντηση στον αυταρχισμό και την καταστολή!
Τη Δευτέρα 14 /1 ψηφίζεται στη βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το νέο
σύστημα προσλήψεων των εκπαιδευτικών. Είναι «μακριά νυχτωμένη» η κυβέρνηση αν νομίζει ότι
με τις επιθέσεις των ΜΑΤ, τα χημικά και τις χειροβομβίδες κρότου – λάμψης θα βάλει φρένο στον
αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στο νομοσχέδιο - λαιμητόμο για “προσλήψεις” - απολύσεις
αναπληρωτών, στον αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, για ζωή με δικαιώματα!
Συνεχίζουμε τον αγώνα για την απόσυρση του νομοσχεδίου και τη μονιμοποίηση
όλων των αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση !
Δίνουμε τη μάχη με όλες μας τις δυνάμεις για την
επιτυχία της 24ωρης απεργίας τη Δευτέρα 14 Γενάρη.
Απέναντι στην κοροϊδία για διορισμούς σε βάθος τριετίας και κριτήρια απαντάμε:
 Πάρτε πίσω τώρα το σχέδιο λαιμητόμο!
 Δε διαπραγματευόμαστε τη δουλειά ούτε ενός αναπληρωτή, δεν παζαρεύουμε ούτε μια ώρα
δουλειάς κανενός συναδέλφου.
 Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συμβασιούχων – αναπληρωτών συναδέλφων που
εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Κανένας απολυμένος!
 Τουλάχιστον 30.000 άμεσοι μόνιμοι διορισμοί για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των
σχολείων. Μόνο έτσι μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος στους νεότερους συναδέλφους!
 Κατάργηση του νόμου ν. 3848 και όλου του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου, που
οδηγεί σε λογική προσόντων για τους διορισμούς. Το πτυχίο να είναι το μοναδικό εφόδιο για
την εργασία.

