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ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ…
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
7.9.2011
Η ΑΣΚΙ µε ανακοίνωση της, στις 22.8.11, την ηµέρα αναστολής από την ΠΟΕ ∆ΟY της απεργίας
της 23-24.8.11, µε πρόσχηµα τη δήθεν συµφωνία της µε το υπουργείο για τη διασφάλιση του συνόλου
των αποδοχών µας, διατύπωσε µε σαφήνεια την εκτίµηση – βεβαιότητα της, ότι πρόκειται ουσιαστικά για
ένα παιχνίδι µεταξύ ΠΑΣΚΕ και Υπουργείου, µε στόχο την εξαπάτηση χιλιάδων συναδέλφων. Η
κυβέρνηση ήθελε να µεταθέσει την ψήφιση του µισθολογίου, έχοντας στο µυαλό της την προοπτική των
εκλογών και η ΠΑΣΚΕ έλπιζε, εξαπατώντας τους συναδέλφους, να πιστωθεί µια δήθεν επιτυχία, ενόψει
των συνδικαλιστικών εκλογών του Οκτωβρίου.
∆υστυχώς όµως για αυτούς, οι γενικότερες οικονοµικές εξελίξεις τους χάλασαν τα σχέδια και
επέβαλαν στην κυβέρνηση την επίσπευση των διαδικασιών κατάθεσης του µισθολογίου. Οι εξαγγελίες
Βενιζέλου, φανέρωσαν τις πραγµατικές διαθέσεις της κυβέρνηση. ∆ιαθέσεις οι οποίες ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΣΚΕ και οι οποίες προβλέπουν το πετσόκοµµα των αποδοχών µας.
Προσπαθώντας να σώσει τα προσχήµατα η ΠΟΕ ∆ΟY και να ΕΚΤΟΝΩΣΕΙ την έκρυθµη
κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες, σπεύδει στην προκήρυξη 48ωρης απεργίας για τις 12 και
13/9, αποφεύγοντας όµως να καταδικάσει την πολιτική της κυβέρνησης και τους Βενιζέλο, Οικονόµου
και Πλασκοβίτη ως ψεύτες και αφερέγγυους συνοµιλητές. Εκτός και αν παραδέχεται ότι δεν είναι µόνο
αυτοί που είπαν ψέµατα ή υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους η ΠΑΣΚΕ δεν θέλει να διαταράξει
τις ιδιαίτερα συντροφικές σχέσεις της µε την ‘’πολιτική ηγεσία’’. Πώς αλλιώς µπορεί να ερµηνευτεί
το γεγονός ότι η ΠΑΣΚΕ πέραν της 48ωρης απεργίας αρνήθηκε κατηγορηµατικά προτάσεις άλλων
οµοσπονδιών του Υπουργείου Οικονοµικών, για σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων και παράλληλες
κινητοποιήσεις, µε καταλήψεις των υπηρεσιών, του Γενικού Λογιστηρίου τις ηµέρες επίσκεψης της
τρόικα, τον αποκλεισµό της Γ.Γ.Π.Σ. κ.α. οι οποίες θα µετέφεραν τον αγώνα στα χέρια των εργαζοµένων
και θα πίεζαν πραγµατικά την κυβέρνηση, ενώ δεν θα εξόντωναν τους συναδέλφους και θα επέτρεπαν
την πραγµατοποίηση ενός µακροχρόνιου και πετυχηµένου αγώνα;
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, ο ρόλος της ΠΑΣΚΕ είναι γνωστός… Είναι αυτή που µέσα σε
λίγους µήνες, επανειληµµένα έδωσε τα διαπιστευτήριά της ως κυβερνητική συνδικαλιστική
παράταξη… Είναι αυτή που: ⇒ Ζήτησε από µόνη της την περικοπή των αποδοχών µας,
κατατάσσοντας µας στα ‘’ρετιρέ του δηµοσίου’’… ⇒ Που διεκδικεί απ το υπουργείο το κλείσιµο του 70%
των υπηρεσιών µας, αδιαφορώντας πλήρως για το µέλλον των υπηρετούντων συναδέλφων σε αυτές…
⇒Που αποδέχτηκε χωρίς την παραµικρή αντίδραση την ιδιωτικοποίηση των αντικειµένων µας… ⇒ Που
δεν λέει κουβέντα για τις επιπλέον περικοπές που έχουµε υποστεί µέσα στο καλοκαίρι, ως αποτέλεσµα
της ψήφισης του µεσοπρόθεσµου…
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΕΘΟ∆ΕΥΕΙ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΤΗΝ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η πρωτοβουλία πρέπει να περάσει στα χέρια των εργαζοµένων. Η αδράνεια και η εν
λευκώ ανάθεση σε συνδικαλιστικές ηγεσίες, της υπεράσπισης των δικαιωµάτων µας, αποβαίνει
µοιραία. Οι επερχόµενες απεργίες πρέπει να αποτελέσουν την αφετηρία πολύµορφων µαζικών
και αποτελεσµατικών κινητοποιήσεων. Η µαζική µας συµµετοχή στην απεργία της 12-13/9, είναι ο
µόνος τρόπος διασφάλισης µας από ένα νέο ξεπούληµα…
Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.
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