
Όλοι και όλες στη γενική απεργία στις 16 Μάρτη
Η οργή να γίνει αγώνας για ζωή με δικαιώματα

Μόλις λίγες μέρες έχουν συμπληρωθεί  από το αδιανόητο αλλά προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα
Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες  ανθρώπους.  Η οργή του λαού και  της νεολαίας  ξεχείλισε  και
πλημμύρισε τους δρόμους. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες (και εμείς οι εκπαιδευτικοί) απέργησαν μαζικά
και  πλημμύρισαν  επανειλημμένα  τους  δρόμους.  Οι  μαθητές  έκλεισαν  τα  σχολεία  τους  και  μπήκαν
μπροστά στις κινητοποιήσεις.  Η απάντηση της κυβέρνησης στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν σε όλη τη
χώρα ήταν χημικά, καταστολή και ξύλο. Και πολύς κυνισμός: «τραγικό ανθρώπινο λάθος», «αν λέγαμε ότι
τα τρένα είχαν πρόβλημα ασφαλείας, δεν θα ανέβαινε κανένας», «βαρεθήκαμε να λέμε συλλυπητήρια»,
«όλοι φταίμε». Τα παραπάνω είναι ομολογία της αναλγησίας ενός συστήματος που λειτουργεί με μόνο
γνώμονα  το  κέρδος,  με  μόνο  γνώμονα  την  καθυπόταξη  της  ανθρώπινης  εργασίας  και  δημιουργίας,
στοχεύοντας στην πλήρη διάλυση όποιων δικαιωμάτων και κατακτήσεων έχουν απομείνει. 

Η κυβέρνηση και το σύστημα ευελπιστούν στο χρόνο. Αλλά και στη βοήθεια που θα προσφέρουν τα
διάφορα πολιτικά  κέντρα και  κόμματα που (κι  αυτά)  φοβούνται  τους  πλημμυρισμένους  δρόμους  και
θέλουν  να τους  λοβοτομήσουν  με  εκλογικές  αναμονές  και  αυταπάτες.  Ο λαός,  όμως,  δεν  έχει  καμία
ελπίδα αλλαγής της πολιτικής του συστήματος μέσα από εκλογές. Η οργή να μην ξεφουσκώσει αλλά να
γίνει οργάνωση του αγώνα!

Τώρα είναι η ώρα, η οργή να γίνει αγώνας για ζωή, δουλειά, σπουδές με δικαιώματα . Τώρα είναι
η ώρα τα ποτάμια διαδηλωτών να γεμίσουν με καύσιμα αντίστασης στη βαρβαρότητα και διεκδίκησης των
βασικών δικαιωμάτων στη ζωή:  στη μόνιμη και σταθερή δουλειά,  στην περίθαλψη,  στη στέγαση,  στις
συγκοινωνίες, στον μισθό.

Τώρα που η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ προσπαθούν να «κουνήσουν το μαντήλι» στον αγώνα ενάντια στην
αξιολόγηση, πρέπει να γίνουν μαζικές γενικές συνελεύσεις και να αναλάβουν τη συνολική οργάνωση του
αγώνα.

Τώρα που οι μαθητές είναι στον δρόμο, πρέπει να δυναμώσει ο κοινός αγώνας εκπαιδευτικών και
μαθητών. Και για να γίνει αυτό, πρέπει ο κλάδος μαζικά να αρνηθεί να παίξει το ρόλο του απεργοσπάστη
των μαθητικών κινητοποιήσεων με webex, απουσίες και κάθε άλλο τρόπο χρησιμοποιεί το σύστημα.

Η γενική απεργία στις 16 Μάρτη είναι μια μεγάλη ευκαιρία να πλημμυρίσουν ξανά οι δρόμοι σε όλη
τη χώρα. Οι υπεύθυνοι του εγκλήματος στα Τέμπη είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι των δεκάδων χιλιάδων νεκρών
στην πανδημία. Είναι οι ίδιοι «πληρωμένοι εκτελεστές» των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας. Θα
ξεκινήσουν να πληρώνουν τα εγκλήματά τους όχι μέσα στα αστικά δικαστήρια, αλλά στους δρόμους. Εκεί
φοβούνται – εκεί θα έρθει ο λογαριασμός!

Όλοι και όλες στην απεργία και στις διαδηλώσεις στις 16 Μάρτη!

 Ασφαλείς και φτηνές για το λαό συγκοινωνίες. Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους
εργαζόμενους. Δωρεάν πλήρης περίθαλψη για όλο το λαό!

 Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, τη συρρίκνωση του προσωπικού και τη μετάθεση των ευθυνών
στους εργαζόμενους.

 Για μόνιμες και μαζικές προσλήψεις εργαζομένων και για ανθρώπινους μισθούς.
 Κάτω οι νόμοι της αξιολόγησης! Άμεση και χωρίς όρους μονιμοποίηση των νεοδιόριστων
 Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς!
 Κατάργηση του αίσχους της επιμόρφωσης/συμμόρφωσης.
 Κατάργηση του αίσχους του webex. Κάτω τα χέρια από τις μαθητικές κινητοποιήσεις!
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