
ΌΤΑΝ: Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΤΟ

ΚΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΛΗΣΤΙΑ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΟΦΗ

Ως συνδικαλιστική παράταξη ευθύνης, που εκπροσωπούμε μόνο εργαζόμενους και
που διαχρονικά με τους αγώνες, το έργο και την προσφορά μας υπηρετούμε τα συμ-
φέροντα ΜΟΝΟ των εργαζομένων ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, δεν έχουμε χρόνο για συχνές και
ψυχογραφηματικές απαντήσεις στις ασταμάτητες διαστροφικές ανακοινώσεις παρα-
τάξεων του χώρου που κάνουν μονάχα κομματικό συνδικαλισμό.

Το απαράδεκτο όμως, βάναυσα προκλητικό και σε βάρος της ΠΑΣΚ.Ε και στελεχών
της στα όργανα της ΠΟΕ-ΔΟΥ, κείμενο της ηγεσίας (;) της «ΑΣΚΙ», που φιλοξενείται
πρόσφατα (12.11.2013) στο «σκανδαλοθηρικό» διαδικτυακό της site και όχι μόνο, με
τον ειρωνικό-αλλαζονικό τίτλο:
«ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ», που συνειδητά υπονομεύει την
επίλυση του προβλήματος των καθαριστριών στο ΥΠ.ΟΙΚ. σήμερα, αλλά και του υπό-
λοιπου κλάδου αύριο, μας υποχρεώνει ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ανάλογα, για την αποκα-
τάσταση της αλήθειας.

≤Δεν γνωρίζουμε με ποιο μέτρο ακριβώς θα μετρώνται στο εξής:
u η συνδικαλιστική ανευθυνότητα, ανωριμότητα και ανικανότητα
u η έλλειψη αυτογνωσίας αυτοσεβασμου και σεβασμού στην άλλη άποψη και στον

κανόνα της πλειοψηφίας
u τα ένστικτα της προσωπικής εμπάθειας, του φθόνου και της χαιρεκακίας
u η έχθρα, ο διχασμός και η διάσπαση μεταξύ των εργαζόμενων 
u η διγλωσσία, το ψεύδος, η συκοφαντία και η υποκρισία
u η καπηλεία θεσμών, προσώπων και αγώνων
u ΤΟ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟ ΜΙΣΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ.

Το βέβαιο πάντως είναι, πως η σημερινή ηγεσία της «ΑΣΚΙ» στο χώρο μας
έχει ήδη ξεπεράσει κάθε μέτρο!

Αθήνα 18-11-2013



≤Αυτή προφανώς την γυμνή πλέον αλήθεια επιχειρεί να σκεπάσει ή να συσκοτίσει
με το εν λόγω κείμενό της, ώστε να μην διακρίνονται οι προθέσεις, το ψέμμα και η
απέραντη υποκρισία της, που διέπουν το δήθεν ενδιαφέρον της για τις καθαρίστριες
σήμερα και για κάποιους άλλους αύριο και συγκεκριμένα:

u ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ η καπηλεία και τα κομματικά παιχνίδια που αποκλει-
στικά παίζει με το πρόβλημα, τον πόνο, την αγωνία και τον αγώνα των καθαριστριών
στο ΥΠ.ΟΙΚ.

u ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ οι καθαρίστριες, οι εφοριακοί και η κοινή γνώμη ότι ο μο-
ναδικός και πραγματικός στόχος της που εξυπηρετεί αποκλειστικά το ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ των εργαζόμενων και ΟΧΙ Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΛΥΣΗΣ, στη βάση της λογικής «απολυμένοι εργαζόμενοι» (συνεπώς και οι κα-
θαρίστριες) γίνονται «πιο σίγουροι ψηφοφόροι» του «ΣΥΡΙΖΑ» στις όποιες εκλο-
γές.

u ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ότι στελέχη της «ΑΣΚΙ» στην ΑΔΕΔΥ, χρησιμοποιούσαν, χρόνια
τώρα, υποτιμητικά - ρατσιστικά τις αμοιβές των καθαριστριών του ΥΠ.ΟΙΚ. για
να επιτύχουν το «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΣΤΟΜΑΧΙΩΝ» στο δημόσιο (μισθολο-
γικής υποβάθμισης των εφοριακών) αλλά και στη συνέχεια να ζητούν κατάργηση
της υπερβάλλουσας διαφοράς που πετύχαμε.

u ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ότι και με την ανοχή στελεχών της, έστειλαν την διοίκηση του Συλ-
λόγου Εφοριακών Αττικής & Κυκλάδων στα δικαστήρια, για να ακυρώσουν την εγ-
γραφή καθαριστριών ως μέλη του!

u ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ, τέλος, τις ειλικρινείς πρωτοβουλίες και προσπάθειες της Πα-
ράταξής μας για μονιμότητα και 8ωρο των καθαριστριών, συνέχεια των αγώνων
της για ένταξη των καθαριστριών στους δικαιούχους «ΔΙΒΕΕΤ» και την εγγραφή
τους ως ισότιμα μέλη των Συλλόγων Εφοριακών.

≤Είναι επίσης φανερό, πως και οι προσωπικές συκοφαντικές επιθέσεις με το ίδιο
κείμενο κατά στελεχών της ΠΑΣΚ.Ε. (π.χ. προέδρου της Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΔΟΥ κ.ά) για
δήθεν παρασκηνιακές και μεροληπτικές ενέργειες και συνομιλίες τους, αποτελούν την
ύστατη προσπάθεια ακύρωσης της όποιας ελπίδας για ικανοποιητική αντιμετώπιση
του προβλήματος, που μπορεί να προέκυψε ή να προκύψει από τις έντιμες, ειλικρινείς
και διαρκείς προσπάθειες των στελεχών αυτών.
Διαφορετικά, τώρα που και οι ίδιοι οι επικριτές μας, διαπιστώνουν ότι υπάρχει κάποια
ελπίδα, το κυρίαρχο ερώτημα είναι: ποιον σκοπό εξυπηρετούν τέτοια απροκάλυπτα
και προδήλως διασπαστικά κείμενα;

≤ Γι’ αυτό, καλούμε τις δοκιμαζόμενες σήμερα (παρούσες ή μή σε όλες τις «ολονυ-
κτίες» και σε όποιες άλλες μορφές αγώνων) καθαρίστριες να έχουν εμπιστοσύνη στις
δυνάμεις τους, στο δίκιο του αγώνα τους και στους όποιους οι ίδιες πιστεύουν ότι ει-
λικρινά και με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο πίεσης, αγωνίσθηκαν και αγωνίζονται
για να λυθεί το πρόβλημά τους.
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≤ Όσον αφορά στις παρατηρήσεις, ότι «κρατούσαμε αποστάσεις ασφαλείας» από τις
καθαρίστριες και τον αγώνα τους, ΑΠΑΝΤΑΜΕ:

u Κρατήσαμε, κρατάμε και θα κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας πορευόμενοι ανάμεσα
σε «κιτρινιστές», ψευτοαγωνιστές του διαδικτύου και ψευτοπροστάτες των δικαιω-
μάτων των εργαζόμενων.

u Κρατάμε και θα κρατάμε συνειδητά τις αποστάσεις ασφαλείας που μας επιβάλλει η
αναγκαία διάκριση των ρόλων του συνδικαλισμού που κάνουμε και του κομματικού
συνδικαλισμού που μονάχα κάνουν οι επικριτές μας.

≤ Αν ωστόσο τέτοια κείμενα είναι αποτέλεσμα και του εσωτερικού ανταγωνισμού
ηγετικών παραγόντων της ΑΣΚΙ για το ποιός θα είναι ο αυθεντικότερος κομματικός εκ-
φραστής και στον βαθμό που αυτό δεν μας αφορά, απλά συνιστούμε ψυχραιμία προς
τα έξω.

≤ Σε κάθε περίπτωση, όλοι εμείς που ΞΕΡΟΥΜΕ, οι καθαρίστριες που ΕΜΑΘΑΝ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ, δεν περιμένουμε, γιατί δεν υπάρχει, από την ηγεσία της ΑΣΚΙ απάντηση
άλλη, ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΣΚ.Ε ΠΟΕ-ΔΟΥ
Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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