ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ)

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΤΟΥ ΣΚΑΪ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
Η πλειοψηφία του Συλλόγου δασκάλων Κερατσινίου-Περάµατος εξέδωσε
ανακοίνωση-κάλεσµα για την παναττική απεργία, όπου ανάµεσα στα άλλα αναφέρει:
«Απέναντι σε αυτή την επίθεση η εργατική αντίσταση … δυναµώνει. Το δείχνουν οι
εργαζόµενοι στην Ελληνική Χαλυβουργία και στον ALTER …, στην Ελευθεροτυπία …, τους
απολυµένους του 902, του «κόκκινου» και της «ΑΥΓΗΣ» …».
Τι κάνουν µε λίγα λόγια τα πρωτοπαλίκαρα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ; Ταυτίζουν τα
κοµµατικά έντυπα µε τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις του µεγάλου κεφαλαίου, µε το
βιοµήχανο Μάνεση και το συγκρότηµα Τεγόπουλου, που σχεδιασµένα επιχειρούν να
τσακίσουν οποιαδήποτε κατάκτηση έχει µείνει όρθια.
Ταυτίζουν τον 902, τον σταθµό του ΚΚΕ που υπερασπίζεται µέσα σε χιλιάδες
δυσκολίες τα εργατικά συµφέροντα, µε την Ελληνική Χαλυβουργία και µε τις επιχειρήσεις
του συγκροτήµατος Τεγόπουλου.
Ότι ακριβώς κάνει εδώ και µήνες το MEGA, η Καθηµερινή, ο ΣΚΑΙ και τα υπόλοιπα
ΜΜΕ της πλουτοκρατίας. Πραγµατικά, άξιος ο µισθός των Παρεµβάσεων! Προσφέρουν για
µια ακόµα φορά χρήσιµες υπηρεσίες στο αστικό κράτος και τους µηχανισµούς του, στην
πλουτοκρατία.
Αλήθεια, γιατί δεν κάνουν τον κόπο να ρωτήσουν και τη γνώµη των εργατών της
Ελληνικής Χαλυβουργίας, του ALTER, της αλουµινοβιοµηχανίας ΛΟΥΚΙΣΣΑ, ή της
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ cosmetics, για τους οποίους δήθεν κόπτονται; Δηλαδή, των ίδιων των
αγωνιζόµενων εργατών, που από την πρώτη στιγµή έχουν δίπλα τους το ΠΑΜΕ, το ΚΚΕ, τον
902;
Κατά τα άλλα καλούν σε ενότητα των «αριστερών δυνάµεων»!
Η στάση τους αυτή δεν µας εκπλήσσει. Οι δυνάµεις των Παρεµβάσεων αποτελούν το
προκεχωρηµένο φυλάκιο του αντικοµµουνισµού, υπονοµεύουν την ανάπτυξη των αγώνων
και της ταξικής πάλης. Πότε δίνοντας άλλοθι στην πέτρα και στην κουκούλα, πότε καλώντας
στις «πλατείες», όπου αρνούνταν την κοµµατική και συνδικαλιστική τους ιδιότητα και ήταν
γενικώς «αγανακτισµένοι», πότε ξερνώντας εµετικές και ύπουλες επιθέσεις απέναντι στο
ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ και πότε συγκροτώντας από κοινού µε τον ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ Επιτροπές
Λογιστικού Ελέγχου, για να δούν ποιο κοµµάτι του χρέους είναι νόµιµο και πρέπει να
πληρωθεί από τους εργαζόµενους. Δηλαδή, να πληρώσουν οι εργαζόµενοι την καπιταλιστική
κρίση.
Καλούµε τους εκπαιδευτικούς να βγάλουν τα συµπεράσµατά τους, να τους γυρίσουν
την πλάτη.
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