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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ!

Η ΧΟΥΝΤΑ ∆ΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΄73
Τα όσα διαδραματίζονται τις ήμερες αυτές στις εφορίες της χώρας, είναι πρωτοφανή και ως προς
την βιαιότητα της Αστυνομίας και ως προς το περιεχόμενό τους.
• ΜΑΤ εισβάλουν σε εφορίες (όπου οι τοπικές κοινωνίες αντιστέκονται στο κλείσιμό τους)
απομακρύνουν βίαια και κτυπούν πολίτες, διαλύουν συγκεντρώσεις και δημιουργούν ‘’νεκρές
ζώνες’’, για να ολοκληρώσουν μετά ιδιωτικά συνεργεία, το ξήλωμα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
•

Η Αστυνοµία εµφανίζεται Κυριακή πρωί σε σπίτια συναδέλφων, για να τους παραλάβει και να τους
µεταφέρει σε εφορία, όπου σε κλίµα έντασης και ψυχολογικής πίεσης, παρουσία ισχυρής
αστυνοµικής δύναµης µεταφέρεται όπως- όπως ο εξοπλισµός.

Με μεθόδους που παραπέμπουν σε πρακτικές επταετίας, το υπουργείο οικονομικών προσπαθεί
να επιβάλλει τις αποφάσεις του, για το κλείσιμο των υπηρεσιών μας. Αυτή τη φορά όμως, δεν έχει
απέναντί του μόνο τούς ‘’ανίκανους’’ και ‘’διεφθαρμένους’’ εφοριακούς που παλεύουν (όπως συνήθως
παπαγαλίζουν τα φιλικά προς την κυβέρνηση ΜΜΕ), να διατηρήσουν τα ‘’προνόμια’’ τους. Απέναντι στην
κυβερνητική πολιτική, βρίσκονται σύσσωμες οι τοπικές κοινωνίες, που αντιδρούν στην υποβάθμιση και
ερημοποίηση των περιοχών τους. Στους αγώνες αυτούς, το υπουργείο απαντά με παλιές και
δοκιμασμένες μεθόδους. Αυτές της τρομοκρατίας, της καταστολής και των μεθόδων που μόνο η χούντα
ακολουθούσε. Τα γεγονότα της Νάουσας, της Αταλάντης, της Καλλονής κλπ, έχουν ως στόχο να σταλεί
ένα μήνυμα υποταγής σε όσους αντιδρούν και αντιστέκονται.
Το πραγματικό μήνυμα όμως, είναι αυτό που στέλνουν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες. Το μήνυμα
της αντίστασης, του αγώνα και της ελπίδας. Το μήνυμα της ανατροπής των πολιτικών συρρίκνωσης του
Δημοσίου. Σαν εφοριακοί, στηρίζουμε με κάθε τρόπο τις κινητοποιήσεις των τοπικών κοινωνιών. Είναι και
κινητοποιήσεις του κλάδου μας.
Ταυτόχρονα καταδικάζουμε με τον πιο απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο, εκείνα τα κεντρικά και
τοπικά υπηρεσιακά στελέχη, τους γενίτσαρους του κλάδου, τα οποία θέλοντας να δείξουν την απόλυτη
αφοσίωσή τους στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, συμμετέχουν και νομιμοποιούν
αντισυναδελφικές συμπεριφορές. Συμμετέχουν σε πρακτικές εκφοβισμού συναδέλφων (ξεχνώντας
μάλιστα ορισμένοι, τη μέχρι πρότινος συνδικαλιστική τους ιδιότητα) υπερβαίνοντας και αυτές ακόμα
τις αρμοδιότητές τους.
Προειδοποιούμε όσους (στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο) μεθοδεύουν, πειθαρχικές
διώξεις συναδέλφων για συνδικαλιστική δράση, ότι όχι μόνο δεν θα εκφοβίσουν, αλλά αντιθέτως θα
απολογηθούν τελικά για παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας κλπ κλπ
Θα περίμενε κανείς από την πλειοψηφία της ΠΟΕ ΔΟY (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ και Σταυράκη), να
ανταποκριθεί στα στοιχειώδη συνδικαλιστικά της καθήκοντα και να αντιδράσει ΕΣΤΩ ΤΥΠΙΚΑ, στα
γεγονότα αυτά και να υπερασπιστεί τόσο τους συναδέλφους, όσο και τις τοπικές κοινωνίες, στους αγώνες
τους. Θα περίμενε κανείς να καταδικάσουν, έστω και για τα μάτια του κόσμου, τα συνδικαλιστικά τους
στελέχη, που με υπηρεσιακή πλέον ιδιότητα απειλούν συναδέλφους, οι οποίοι απλά αντιστέκονται σε μη
νόμιμες διαδικασίες. Οι συνεδριάσεις τις εκτελεστικής επιτροπής δύο ημερών (21 και 22.1.2013) δεν
έφτασαν για να εκδοθεί έστω και μια ανακοίνωση. Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός. Καταλαβαίνουμε ότι η
‘’ενότητά’’ τους στα θέματα στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής, κλεισίματος των εφοριών, η αλλεργία
τους απέναντι σε κάθε μορφής κινητοποίηση κλπ, είναι πιο ισχυρή από το συνδικαλιστικό τους καθήκον.
Εμείς τους λέμε απλά ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ να μην υπερασπίζονται τις εφορίες και τους εφοριακούς,
όταν το κάνουν οι τοπικές κοινωνίες.

Χρέος μας η αντίσταση, Δύναμή μας η αλληλεγγύη
22.1.13
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