Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αγρινίου καλεί σε συγκέντρωση για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλ
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 09:14

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αγρινίου καλεί σε συγκέντρωση την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου για την
επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ.
ΔΟΥΛΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΖΩΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ. ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΑΡΑΤΙΑ,ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ,
ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΕΕ-ΔΝΤ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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Οι διαδηλώσεις στην επέτειο της δολοφονίας του Α. Γρηγορόπουλού δεν είναι μια ακόμα
«ρουτίνα». Αλλά ένας κρίκος στην αλυσίδα των κινητοποιήσεων του εργατικού λαϊκού και
νεολαιίστικου κινήματος. Για δουλειά ενάντια στην κόλαση της ανεργίας και της ελαστικής
εργασίας. Για παιδεία, ενάντια στην κατάρτιση της αγοράς και τους ταξικούς φραγμούς
στην μόρφωση.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε επαγρύπνηση και κινητοποίηση μαθητές, γονείς, καθηγητές ενάντια
στην ενορχηστρωμένη προσπάθεια της ακροδεξιάς και φασιστικών ομάδων να επιβάλουν
εθνικιστικές κινητοποιήσεις στα σχολεία. Εκτός από το Γέρακα, σε πόλεις της Βόρειας
Ελλάδας εκδηλώθηκαν καταλήψεις σχολείων και πορείες με εθνικιστικά και φασιστικά
συνθήματα.

Οι “κινητοποιήσεις” καθοδηγούνται και επιβάλλονται από την ΧΑ και άλλες φασιστικές και
ακροδεξιές ομάδες που έχουν αναλάβει εργολαβικά την “επιτυχία” των “καταλήψεων”
στοχοποιώντας και απειλώντας όσους μαθητές και εκπαιδευτικούς αντιδρούν.

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ετοιμάζει να κατεβάσει στη Βουλή το
νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που στην ουσία ενισχύει τους ταξικούς
φραγμούς στη μόρφωση χτυπάει το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την εργασιακή
προοπτική των μαθητών, μετατρέπει το σχολείο σε ένα ακόμα πιο καταπιεστικό εξεταστικό
κάτεργο, σπρώχνει την πλειοψηφία των μαθητών στην απλήρωτη μαθητεία και τη στενή
κατάρτιση η δεξιά, η ακροδεξιά και οι φασιστές, προσπαθούν να φύγει η αντιπαράθεση του
μαθητικού κινήματος από την ουσία της κυβερνητική πολιτική και να πάει σε αντιδραστική
εθνικιστική κατεύθυνση.
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι τραπεζίτες και οι
επιχειρηματίες, η ΕΕ και η τρόικα με τα μνημόνια θέλουν τη νέα γενιά φθηνό εργατικό
δυναμικό και κρέας για τα κανόνια τους. Θέλουν να τη θυσιάσουν για τα συμφέροντά τους
φέρνοντας πιο κοντά την απειλή του πολέμου Αυτό τον βρώμικο ρόλο παίζουν για μια
ακόμα φορά οι φασίστες!

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ! Δεν θα αποδεχτούμε σαν λύση το μίσος και τον κανιβαλισμό
απέναντι στους γειτονικούς λαούς. Η νεολαία και οι εργαζόμενοι και των υπόλοιπων χωρών
αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και έχουν τους ίδιους εχθρούς.
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Για ελευθερία ενάντια στην κλιμάκωση της αντιδραστικής επίθεσης σε όλη την Ευρώπη,
την ποινικοποίηση των αγώνων, την καταστολή, την μόνιμη επιτήρηση που ξεκινάει από την
τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς και τις διακρίσεις ενάντια στην νεολαία. Οι
κινητοποιήσεις στις 06.12 πρέπει να αποτελέσουν ένα σοβαρό βήμα στην κλιμάκωση της
πάλης για την ανατροπή της επίθεσης κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ, με δύναμη κρούσης την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Συνεχίζουμε ανυποχώρητοι την πάλη για τα δικαιώματα και τις
ανάγκες μας, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: 19:00 Πεζόδρομος Παπαστράτου
Τ.Ε. ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
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