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«ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ»
Το πρωτοφανές κίνηµα των πλατειών, ανέδειξε τη µεγάλη δύναµη που έχει η κοινωνία, όταν κινητοποιείται…
Η πρωτοφανής σε ένταση προσπάθεια καταστολής των κινητοποιήσεων, αποδεικνύει για άλλη µια φορά, ότι οι
εντός και εκτός συνόρων κυβερνώντες, αυτό που πραγµατικά τρέµουν είναι η µαζική ενεργοποίηση της κοινωνίας.
Ταυτόχρονα το κίνηµα αυτό, έδειξε ξεκάθαρα και ποιος είναι ο δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε το
επόµενο διάστηµα, υπερασπιζόµενοι τις ζωές µας και διεκδικώντας την ανατροπή όλων όσων σχεδιάζουν και
προωθούν κυβέρνηση και τρόικα, συντρίβοντας τις λογικές ‘’συναίνεσης’’ που καλλιεργούνται και σε µεγάλο βαθµό
έχουν επιτευχθεί, τόσο σε πολιτικό όσο και σε συνδικαλιστικό πεδίο. Ο ∆ΡΟΜΟΣ που επιβάλλεται να
ακολουθήσουµε είναι αυτός ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της ΚΟΙΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ, όλων όσων είναι απέναντι στις λογικές και
τις πολιτικές των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ.
Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ και ο ΘΥΜΟΣ, που τόσος έχει συσσωρευτεί στο κλάδο µας, είναι ανάγκη να εκφραστεί. Οι
εφοριακοί δεν είναι οι προνοµιούχοι, άµεσοι συνοµιλητές της κάθε κυβέρνησης (όπως εντέχνως παρουσιάζεται) και
τα όργανα εφαρµογής των πιο σκληρών φορολογικών πολιτικών. Είναι εργαζόµενοι µε άποψη για όλα όσα
συµβαίνουν και οι οποίοι πλήττονται το ίδιο βάναυσα από τα µέτρα της κυβέρνησης, όπως και η υπόλοιπη κοινωνία.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Το επόµενο διάστηµα, πρέπει να είναι περίοδος αντίστασης στα νέα µέτρα και αφετηρία ανατροπής
του συνδικαλιστικού κατεστηµένου (ενόψει των επερχόµενων συνδικαλιστικών εκλογών).
Η ΑΣΚΙ καταθέτει έγκαιρα και δηµόσια, την πρόταση για την δηµιουργία σε όλους τους χώρους εργασίας και τους
συλλόγους, κινήσεις αλλά και ψηφοδέλτια ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, τα οποία θα ενώσουν και θα
εκφράσουν την πλειοψηφία των συναδέλφων. Η πρότασή µας αυτή, γίνεται δηµόσια, ακριβώς για να ξεσκεπάσει
παρασκηνιακές ζυµώσεις παρατάξεων, που σχεδιάζουν να εκµεταλλευθούν την όλη κατάσταση, να εκτονώσουν
επιφανειακά τη δυσαρέσκεια και να …. επαναπατρίσουν τις ψήφους των συναδέλφων, στηρίζοντας τις ίδιες
συνδικαλιστικές ηγεσίες, στο συνέδριο.
Η ΑΣΚΙ προτείνει την δηµιουργία σχηµάτων, χωρίς παραταξιακά ή κοµµατικά καπελώµατα, που θα
λειτουργήσουν δηµοκρατικά µε ελάχιστο πλαίσιο:
1. Τον αγώνα κατά του µνηµονίου και των πολιτικών που το επέβαλαν.
2. Την προάσπιση και τη διεύρυνση των µισθολογικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων που µας έχουν κλέψει!
3. Την προάσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών µας, αλλά και της ίδιας τους της ύπαρξης.
4. Τον αγώνα για την βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης των υπηρεσιών µας, µε αντιµετώπιση των
προβληµάτων αναξιοκρατίας, υποστελέχωσης, διαφθοράς και οργάνωσής τους.
5. Την απόρριψη συνεργασίας µε οποιαδήποτε µορφή, µε όσους στήριξαν ή στηρίζουν συνδικαλιστικές ηγεσίες
που µας οδήγησαν σε αυτό το τραγικό σηµείο.

Οι προτάσεις µας αυτές είναι η βάση της συζήτησης. Όσοι επιθυµούν την ανατροπή αυτού του
συνδικαλιστικού σκηνικού και την αγωνιστική αντεπίθεσή µας, ας αφήσουν τις προφάσεις και ας ξεκινήσουν τον
διάλογο.
Το www.eforiakoi.org βρίσκεται στη διάθεση κάθε συναδέλφου και θα δηµοσιεύσει οποιοδήποτε κείµενο, άποψη και
πρόταση που θα συµβάλει στον απαιτούµενο διάλογο…
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