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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - … ΔΑΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Οι νέες πολιτικές συνθήκες, δημιουργούν σίγουρα νέα δεδομένα, που δεν
μπορούν να ‘’χωνέψουν’’ οι διαχειριστές διαχρονικά της εξουσίας (μέχρι και χθες)
στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι ‘’ακυβέρνητες πελατείες’’, οι διαπλοκές κάθε είδους
και τα συμφέροντα ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ τους, ανησυχούν από την
αποφασιστικότητα και τη στάση της κοινωνίας.
Από το σημείο όμως αυτό, μέχρι την συνδικαλιστική εκτροπή που προχώρησαν
σήμερα οι εκπρόσωποι του δικομματισμού και το… δεκανίκι τους (η ηγεσία της ΔΑΣ),
ξεπερνά κάθε όριο, δεοντολογίας και συνδικαλιστικής πρακτικής.
Αφού αρνήθηκαν τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας, σε συνάντηση εκπροσώπων
συνδικαλιστικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ (για να
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ τους προγραμματικούς στόχους του, ενόψει των πολιτικών εξελίξεων), με
Δελτίο Τύπου της ΠΟΕ ΔΟY (που εκδόθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ
και ΔΑΣ) ειρωνεύτηκαν την όλη διαδικασία, υπακούοντας στην κομματική γραμμή
ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΚΚΕ!.
Είναι πρωτοφανές, συνδικαλιστικό όργανο, να ΑΡΝΕΙΤΑΙ την συμμετοχή σε
διάλογο, για θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους που εκπροσωπεί. Τα
προβλήματα των φορολογικών υπηρεσιών, δεν κατατέθηκαν στη συνάντηση αυτή, σε
αντίθεση με άλλους εκπροσώπους (διαφορετικών πολιτικών χώρων) επιμελητηρίων,
ομοσπονδιών, συλλόγων κλπ. που κατέθεσαν τις απόψεις τους, ανέδειξαν τα
προβλήματα που απασχολούν τους κλάδους τους και εξέφρασαν και την γνώμη τους,
για το πιο σημαντικό θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την κοινωνία.
Είναι ταυτόχρονα προκλητικό να αρνούνται τη συμμετοχή τους σε έναν ανοικτό
και δημόσιο διάλογο, αυτοί που με την παρουσία τους ακόμα και στο πρόσφατο
παρελθόν επανειλημμένα νομιμοποίησαν προσχηματικούς ‘’διαλόγους’’ και
διαδικασίες, που στόχο είχαν την κατάργηση δικαιωμάτων και την εφαρμογή άδικων
μέτρων.
Είναι προκλητικό να επικαλούνται, για την άρνησή τους αυτή, το ‘’πρωτόκολλο’’,
όταν οι ίδιοι επανειλημμένα πρότειναν την πραγματοποίηση συναντήσεων με την
ΤΡΟΙΚΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν δήθεν τα ζητήματα του κλάδου,
αναγνωρίζοντάς της θεσμικό ρόλο, μεγαλύτερο από αυτόν της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
Όσο για την ηγεσία της ΔΑΣ, είναι βέβαιο ότι είναι έρμαιο της εμμονής της,
ενάντια σε κάθε ενωτική διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στη διάσωση από το
μνημόνιο. Εμμονή που την οδηγεί στην ευθυγράμμισή της ακόμα και με δυνάμεις που
αναγνωρίζουν ως συνομιλητή τους την ΤΡΟΙΚΑ, αλλά όχι άλλο κόμμα της Αριστεράς.
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