Κοινή ανακοίνωση-καταγγελία ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ, ΠΟΣ∆ΕΠ
Χτες, Πέµπτη 8/3 πραγµατοποιήθηκε η µεγαλύτερη διαδήλωση των
φοιτητών, εκπαιδευτικών και εργαζοµένων της τελευταίας περιόδου ενάντια
στον αντιδραστικό, αντιδηµοκρατικό και αντισυνταγµατικό νόµο - πλαίσιο. Η
κυβέρνηση µε εκτελεστή τις αστυνοµικές δυνάµεις και όλες τις υπηρεσίες της
κλιµάκωσε τη βία και την καταστολή, πέρα από κάθε προηγούµενο,
εκδηλώνοντας πρωτοφανή βαρβαρότητα.
Καθοδηγηµένες οι αστυνοµικές δυνάµεις µ’ αυτόν τον τρόπο, αξιοποιώντας
και

διευκολύνοντας

τη

δράση

συγκεκριµένων

οµάδων,

στράφηκαν

αποκλειστικά και µόνο κατά της πορείας και των διαδηλωτών µε καταιγισµό
χηµικών, µε ανελέητο ξύλο µε γκλόµπ και αθρόες συλλήψεις «στο σωρό»
φοιτητών και εκπαιδευτικών. Υλοποιώντας την κυβερνητική εντολή για
διάλυση µε κάθε τρόπο της διαδήλωσης, δε δίστασαν να επιτεθούν σε όλο το
µήκος της πορείας. Απέκοψαν και περικύκλωσαν σε πολλά σηµεία µπλοκ
διαδηλωτών, χωρίς ν’ αφήσουν διόδους διαφυγής. Εκδήλωσαν βάρβαρη και
απάνθρωπη συµπεριφορά, χτύπησαν και τραυµάτισαν δεκάδες φοιτητές/τριες, ακόµα και γνωστούς συνδικαλιστές και αγωνιστές του εκπαιδευτικού
κινήµατος.
Καταγγέλλουµε τις βάρβαρες µεθόδους καταστολής που χρησιµοποιήθηκαν
για να τροµοκρατήσουν όσους τολµούν να αντιδρούν στον επικίνδυνο,
αντιδηµοκρατικό κατήφορο της κυβέρνησης. Καταγγέλλουµε, ακόµη, την
αυθαιρεσία και τις απάνθρωπες πρακτικές του Εισαγγελέα υπηρεσίας, ο
οποίος δεν επέτρεψε σε όσους φοιτητές κρατούνταν στη ΓΑ∆Α να ασκήσουν
τα νόµιµα δικαιώµατά τους.
Το απερίγραπτο όργιο βίας αποδεικνύει τη σαφή πολιτική απόφαση της
κυβέρνησης να τροµοκρατήσει και να «τσακίσει» το εκπαιδευτικό κίνηµα µε
ένα κύµα ανεξέλεγκτης και επικίνδυνης καταστολής, εκδηλώνοντας µίσος
απέναντι του.
Η κυβέρνηση φοβάται γιατί δέκα µήνες τώρα το φοιτητικό και
συνολικότερα

το

εκπαιδευτικό

κίνηµα

βάζει

σοβαρά

εµπόδια

στην

αντιεκπαιδευτική της πολιτική, δεν υποστέλλει τις σηµαίες του αγώνα, δεν
υποχωρεί και δε συµβιβάζεται.
Είναι φανερό µετά τα χτεσινά γεγονότα ότι η κυβέρνηση πήρε σαφή
πολιτική απόφαση να προσπαθήσει να καταστείλει αυτό το µεγαλειώδες
κίνηµα µε τη χρήση απίστευτης βίας. Επιδιώκει να συντρίψει:
•

ένα κίνηµα που εναντιώνεται στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης µε

την εισβολή της αγοράς, την επιχειρηµατική δράση και την ανάπτυξη της
κερδοφορίας των εταιρειών µέσα από τις λειτουργίες της ίδιας της δηµόσιας
εκπαίδευσης,
•

ένα

κίνηµα

που

αντιστέκεται

στην

καταστρατήγηση

των

επαγγελµατικών δικαιωµάτων µε την απαξίωση των πτυχίων, στην
κατηγοριοποίηση µαθητών και φοιτητών, στον αποκλεισµό χιλιάδων παιδιών
του λαού από το δικαίωµα στη µόρφωση και τη συνέχιση των σπουδών τους,
•

ένα κίνηµα που πάνω απ’ όλα εναντιώνεται στο νέο τύπο εργαζοµένου,

τον ελαστικά απασχολούµενο, τον ανασφάλιστο, αυτόν που δεν του
επιτρέπεται να έχει δικαιώµατα,
•

ένα κίνηµα, τέλος, που αντιστρατεύεται την επίθεση στα δηµοκρατικά

δικαιώµατα και τις ελευθερίες, τη λιτότητα και τη φτώχεια, στην οποία
έχουν καταδικάσει την εκπαίδευση και όλους τους εργαζοµένους.
Καλούµε όλο το λαό, τα εργατικά συνδικάτα και τους φορείς, να
εκδηλώσουν έµπρακτα την αλληλεγγύη και τη στήριξη τους στο φοιτητικό και
εκπαιδευτικό κίνηµα και να συµµετέχουν µαζικά και µαχητικά:
9 στην

κινητοποίηση–απάντηση

στην

κυβερνητική

και

αστυνοµική

βαρβαρότητα απέναντι στο φοιτητικό και ευρύτερα το εκπαιδευτικό
κίνηµα, την Παρασκευή 9/3, στις 6 µ.µ., στα Προπύλαια
9 στη µεγάλη συναυλία για τη δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση και την
αλληλεγγύη στο εκπαιδευτικό κίνηµα, τη ∆ευτέρα 12/3, 7 µ.µ., στο
Σύνταγµα
9 στην άµεση οργάνωση αγωνιστικής απάντησης µε πανεργατική απεργία την
ερχόµενη βδοµάδα
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