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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Η ΑΣΚΙ έχει επιλέξει διαχρονικά, την περίοδο απεργιακών κινητοποιήσεων  (και 

ειδικά όταν αυτές έχουν συγκεντρώσει τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των 

συναδέλφων) να μην εκδίδει παραταξιακές ανακοινώσεις, με αναφορές σε άλλες παρατάξεις. 

Επιλέξαμε να σιωπήσουμε (για αποφάσεις και επιλογές συνδικαλιστικών οργάνων με τις 

οποίες διαφωνούσαμε πλήρως, αναλαμβάνοντας το παραταξιακό κόστος) παρά να 

διακινδυνεύσουμε την αναγκαία ΕΝΟΤΗΤΑ στους αγώνες, καθώς και το αποτέλεσμά τους. 

Γιατί είναι πλέον σαφές ότι μόνο οι ΕΝΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ μας (όχι φυσικά μόνο της ΑΣΚΙ) είχαν 

και θα έχουν αποτέλεσμα.  
 

Επειδή όμως το τελευταίο διάστημα η ΠΑΣΚΕ ‘’ ξύθηκε πολύ στην γκλίτσα του 

τσοπάνη’’, θεωρούμε σκόπιμο να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, όχι βέβαια για να 

απαντήσουμε στην ΠΑΣΚΕ, αλλά για να πληροφορήσουμε τους συναδέλφους και να μην 

εκληφθεί η σιωπή μας, ως αδυναμία ή έλλειψη επιχειρημάτων. 

 

� Έσπευσε η ΠΑΣΚΕ, με ανακοίνωσή της και εν μέσω κινητοποιήσεων, να χρεώσει σε 

κόμματα και παρατάξεις, την αρχική καταψήφιση την περίφημης διάταξης για την 

υπερβάλλουσα διαφορά, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και τα γεγονότα. 

Αποκρύπτοντας τη θέση κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι στηρίζουν τη διάταξη, 

ξεκαθαρίζοντας όμως ταυτόχρονα, ότι δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να ψηφίσουν το 

πιο σκληρό ίσως μνημονιακό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή. Αλήθεια, η ΠΑΣΚΕ  

ήταν υπέρ της ψήφισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου; Να υποθέσουμε ότι ήταν και 

υπέρ της ψήφισης του νέου μνημονίου, στο οποίο συμπεριλαμβανόνταν και η περίφημη 

διάταξη, αλλά προβλέπει ταυτόχρονα νέες μειώσεις μισθών και απολύσεις εφοριακών; Και 

αν ΝΑΙ, ως προς τι οι όψιμες αντιμνημονιακές της κορώνες; 

 

� Κατηγορεί την ΑΣΚΙ, για κινδυνολογία και διασπορά ψευδών ειδήσεων, σχετικά με τις 

απολύσεις. Με τον ίδιο τρόπο δεν απαντούσε το προηγούμενο διάστημα η ΠΑΣΚΕ, ως 

‘’πανίσχυρη συνδικαλιστική ηγεσία’’,  στις ανακοινώσεις της ΑΣΚΙ για τη δημιουργία των 

ΤΟΚ ή των ΦΟΡΟΚΕΠ; Ως κινδυνολογία δεν παρουσιάζανε όλο το προηγούμενο διάστημα 

την πορεία ιδιωτικοποίησης αντικειμένων; Ως κινδυνολογία δεν παρουσιάζανε τις φωνές 

για επικείμενες απολύσεις, την περικοπή των πρόσθετων αποδοχών; κλπ κλπ 

 

� Αγανακτεί η ΠΑΣΚΕ για τα σχέδια αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών μας, η οποία 

γίνεται ‘’χωρίς διάλογο’’ όπως λέει. Αλήθεια δεν έγινε διάλογος το προηγούμενο 

διάστημα, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑΣΚΕ κατέληξαν (στο πρώτο πόρισμα) στην 
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ! 

Φοβάµαι τους ανθρώπους που µε καταλερωµένη τη φωλιά 

τους, πασχίζουν τώρα να βρούν λεκέδες στη δική σου… 
Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 

 

ΑΣΚΙ 
 

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 
 

www.eforiakoi.org 

 



 

δημιουργία μίας ΔΟY σε κάθε νομό; Ας μας απαντήσουν…  Συμμετείχαν ή όχι (και 

μάλιστα εν κρυπτώ) στην όλη διαδικασία;  

 

� Αλήθεια, γνώριζε ή όχι η ηγεσία της ΠΑΣΚΕ, το περιεχόμενο και του τελευταίου 

πορίσματος, πολύ πριν δει αυτό το φως της δημοσιότητας; 

 

� Κατηγορεί την ΑΣΚΙ για αναρτήσεις στο site της, δημοσιευμάτων που προαναγγέλλουν 

τις απολύσεις εφοριακών και ως απάντηση σε αυτά, ενσωματώνει (!!!) σε ανακοίνωσή της 

Δελτίο Τύπου του υπουργείου που τις διαψεύδει (;;;). Το ότι η ΠΑΣΚΕ λειτουργεί ως 

γραφείο τύπου της κυβέρνησης έχει χιλιοαποδειχθεί. Το να συνεχίζει να επιμένει, ακόμα 

και σήμερα,  στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί. 

(Κάθε μελλοντική απόλυση – διαθεσιμότητα – εφεδρεία εφοριακού πλέον, θα βαρύνει 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΣΚΕ, η οποία αντί να αγωνιστεί ενάντια στα μέτρα, προβάλει τα 

ψέματα και τις μπαρούφες ενός αναξιόπιστου υπουργείου, ότι δεν θα απολυθούν 

εφοριακοί. Ούτε καν από τη σοφή… ΣΙΩΠΗ της ΔΑΚΕ, στο συγκεκριμένο θέμα δεν 

διδάσκονται. Προφανώς το μικρόβιο του κυβερνητικού συνδικαλισμού δεν αποβάλλεται 

ακόμα και όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις). 

 

� Χαιρετίζουμε την αναβάθμιση του site της ΠΑΣΚΕ, ειδικά ως προς το φωτογραφικό του 

μέρος, που είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικό. Αναμένουμε ανάλογη αναβάθμιση και στη 

λειτουργία  της ‘’μηχανής αναζήτησης’’, γιατί όσο και αν ψάξαμε δεν βρήκαμε: 
 

� Την καταγγελία για Κουτσούκο – Μακρυπίδη – Κουτμερίδη, όταν ψήφιζαν 

απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις αντικειμένων, μειώσεις μισθών και συντάξεων κλπ 
 

� Την καταγγελία για την μνημονιακή καταιγίδα, τον ποταμό ρουσφετολογίας (χθές 

και σήμερα), την διάλυση των υπηρεσιών μας κλπ 
 

� Την καταγγελία για Στουρνάρα – Μαυραγάνη και των προκατόχων τους για όσα 

έκαναν και όσα σχεδιάζουν για τον κλάδο μας…  

 

� Συμφωνούμε απόλυτα με την ανακοίνωσή της 1.11.12, ότι ΄΄Η ΠΑΣΚΕ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ’’. Αυτό είναι και ο εφιάλτης τους. Το παρελθόν τους. Το πρόβλημα δεν είναι 

ότι τα στελέχη, τα εξαπτέρυγα και οι κηπουροί της ΄΄πανίσχυρης συνδικαλιστικής ηγεσίας’’ 

επιμένουν να μας πείσουν, ότι παρά την εκλογική τους συντριβή, ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΙΟ ΣΕ ΟΛΑ. Το 

πρόβλημα είναι ότι όσο αγωνιούν να πείσουν ότι είναι κάτι άλλο, θεωρώντας ότι οι 

συνάδελφοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου, τόσο βυθίζονται στο βούρκο του παρελθόντος.  

Θέλουμε όμως να τους συγχαρούμε δημόσια, γιατί μπορεί να χάνουν την ψυχραιμία τους 

και να ξεπέφτουν σε κάθε ανακοίνωσή σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς και άλλα 

υπονοούμενα (π.χ. για τις επιλογές μας… στην προσωπική μας ζωή, γεια σου ΚΥΠ 

αθάνατη!), αλλά αποδεικνύουν ότι ξέρουν τα καλύτερα ανέκδοτα. Το ένα είναι για το ότι η 

ΠΑΣΚΕ δεν κάνει ‘’κομματικό συνδικαλισμό’’ και το άλλο για το ψηφοδέλτιό τους για τα 

υπηρεσιακά συμβούλια, το οποίο σας καλούν να στηρίξετε, αλλά αυτοί διάλεξαν ήδη…. 

ποιος θα εκλεγεί και ας αναφέρουν στο ίδιο έντυπό τους ότι οι εκπρόσωποί μας δεν 

πρέπει να ορίζονται από συνδικαλιστικά όργανα ή άλλους ‘’έμμεσους’’ εκλέκτορες. 

ΕΛΕΟΣ!!!        
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