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   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

 Με πρόφαση την ‘’αναδιάρθρωση’’ των υπηρεσιών μας, όλο το 2010 και ειδικά τις τελευταίες ημέρες, 

έχουμε κατακλειστεί από δημοσιεύματα, προτάσεις ‘’ειδικών’’, διαρροές πολιτικών κτλ. Το περιεχόμενο και η 

κατεύθυνσή τους κοινά, ενταγμένα στην κυβερνητική τακτική της προπαγάνδας και της καλλιέργειας κλίματος 

στην κοινωνία, για να περάσουν πιο εύκολα οι επιλογές που βυθίζουν τους εργαζόμενους και τη χώρα, στην πιο 

σκοτεινή της περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό (ΤΥΧΑΙΑ;) εντάσσονται και δημοσιεύματα  όπως αυτό των Financial Times 

(το πλήρες κείμενο στο www.eforiakoi.org) της 4.1.2011, το οποίο αναπαράγεται απ’ το σύνολο σχεδόν των 

ελληνικών ΜΜΕ, με το οποίο προτείνεται μεταξύ άλλων: 

• Η πλήρης Ιδιωτικοποίηση των Εφοριών 

• Η συλλογή των φόρων μέσω των Τραπεζών 

• Η Απόλυση των Εφοριακών   
 

 Δεν μας προκαλούν εντύπωση όμως όλα αυτά. Γνωρίζουμε τους πραγματικούς εμπνευστές τους, αυτούς 

που κινούν τα νήματα από το παρασκήνιο, τις ντόπιες πολιτικές μαριονέτες στο νεοφιλελεύθερο χορό που έχουν 

στήσει. Τους ‘’ΚΟΠΡΙΤΕΣ’’ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ οι οποίοι τα έφαγαν όλοι μαζί, στο πάρτυ του δικομματισμού (στο οποίο 

δεν ήταν καλεσμένοι οι εργαζόμενοι), κατέστρεψαν και συνεχίζουν να καταστρέφουν την κοινωνία, επιδιώκοντας 

ταυτόχρονα να επιρρίψουν τις ευθύνες στους εργαζόμενους, απ’ τους οποίους και ζητάνε να πληρώσουν το 

λογαριασμό.  
 

Ποιος είναι ο ρόλος της ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ μας ΗΓΕΣΙΑΣ σ’ όλα αυτά ;;; 
Η στάση της όλο αυτό το διάστημα αποδεικνύει (και στον πλέον καλοπροαίρετο αφελή), ότι όχι μόνο ανέχεται 

όλα όσα λαμβάνουν χώρα στον κλάδο μας, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί τον πιο ισχυρό σύμμαχο της 

κυβέρνησης για την πραγματοποίηση των αλλαγών που σχεδιάζει. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ… 

ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ  ΜΑΣ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ…  

Πως αλλιώς μπορεί να ερμηνευτούν: 

• Η σιωπή τους όλο αυτό το διάστημα; 

• H αδράνειά τους, όταν έχουν αποφασιστεί σαρωτικές αλλαγές, με κλείσιμο υπηρεσιών, ιδιωτικοποίηση 

αντικειμένων, νέες μειώσεις μισθών, κατάργηση οργανικών θέσεων κτλ; 

• Η ‘’αξιοποίηση’’ πληθώρας στελεχών της ΠΑΣΚΕ σε ιδιαίτερα νευραλγικές θέσεις της κρατικής μηχανής; 

• Ο εφησυχασμός που προσπαθούν να καλλιεργήσουν στους συναδέλφους, λέγοντάς τους ότι όσα 

ακούγονται είναι κινδυνολογίες και ότι δεν πρόκειται να θιγεί κανείς; 

• Οι συχνές εμφανίσεις στελεχών της ΠΑΣΚΕ στα ΜΜΕ, υπερασπιζόμενοι με μανία τις κυβερνητικές 

επιλογές (βλ. Μειώσεις μισθών, περαιώσεις, κλείσιμο υπηρεσιών, νέο φορολογικό νομοσχέδιο κτλ), παρά 

το γεγονός ότι πολλές από αυτές θίγουν άμεσα τα συμφέροντα αυτών που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν; 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

H ΑΣΚΙ καλεί κάθε συνάδελφο, συλλογικότητα και παράταξη που αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της 

κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει και ταυτόχρονα έχει διάθεση να αντισταθεί στις επιλογές ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

και ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ μας ΗΓΕΣΙΑΣ, σε κοινό μέτωπο και αγώνα, για τη διασφάλιση των οργανικών μας θέσεων  

και το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών μας. 

Η ΑΣΚΙ καλεί και θα πάρει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, για την ανάληψη ενωτικών δράσεων οι 

οποίες θα έχουν ως στόχο την υπεράσπιση της δουλειάς μας και των οικογενειών μας.  
 

Ο αγώνας στα χέρια των εργαζομένων 
 

ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ! 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆ΙΑΛΥΕΙ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΣΚΕ 
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