
 

 

 

Η ηγεσία της ΔΑΚΕ, ο Κυβερνητικός Συνδικαλισμός, οι Αθλιότητες και η ΛΑΣΠΗ 

Το να επιτίθεται η ΔΑΚΕ στην Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών είναι απολύτως λογικό. Όχι μόνο γιατί την 

ενοχλούν οι θέσεις μας και η καθημερινή μας παρουσία στους χώρους δουλειάς, αλλά γιατί προφανώς 

θεωρούν οτι με τη ΛΑΣΠΗ μπορούν να σκεπάσουν τις ευθύνες τους για… 

• Τις υπηρεσίες που κλείνουν και η Ομοσπονδία είναι ανύπαρκτη. 

• Τα ελεγκτικά Κέντρα που είναι προ των πυλών (κάτι που γνωρίζουν εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον) 

αλλά παρακολουθούν αδιάφοροι. 

• Για το Μισθολόγιο Πιτσιλή που έρχεται και το... χαλί που η Ομοσπονδία στρώνει. 

• Για τους Νέους Συναδέλφους που τους καθησυχάζει εδώ και ένα χρόνο παίζοντας το παιχνίδι της 

Κυβέρνησης. 

• Την κατάσταση στο ΣΔΟΕ και τις Κτηματικές υπηρεσίες για τις οποίες η Ομοσπονδία απαξιεί να 

ασχοληθεί. 

• Για τις συνθήκες εργασίας που βιώνουν οι Συνάδελφοι και η Ομοσπονδία είναι ανύπαρκτη. 

• Για τα ακατάλληλα και επικίνδυνα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες μας, αλλά η Ομοσπονδία 

κάνει πως δεν βλέπει. 

• Για τους Προσβλητικούς χαρακτηρισμούς της Διοίκησης προς τους Συναδέλφους, για τους οποίους η 

Ομοσπονδία κάνει πως δεν ακούει.  

Η ΔΑΚΕ επιτίθεται και στοχοποιεί την Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών γιατί προφανώς την ενοχλεί το 

γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει και ένα διαφορετικό (αιχμηρό και μαχητικό) μοντέλο Συνδικαλισμού από 

αυτό που η ίδια πρεσβεύει… 

Το να καταφεύγει όμως σε αθλιότητες, υιοθετώντας επιθέσεις στελεχών της Διοίκησης κατά μελών της 

Αυτόνομης Κίνησης είναι ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ… ακόμα και για τη ΔΑΚΕ. Η ηγεσία της ΔΑΚΕ υιοθετεί και 

αναπαράγει αθλιότητες υπηρεσιακού στελέχους, το οποίο επιτέθηκε προ Διετίας (!!!) στην ΑΚΕ, επειδή 

τόλμησε να υπερασπιστεί το Δικαίωμα των συναδέλφων στην Κανονική Άδεια, καταγγέλλοντας 

ταυτόχρονα τον αυταρχισμό και την αυθαιρεσία της Διοίκησης. Το αστείο δε της υπόθεσης, είναι το 

γεγονός ότι το συγκεκριμένο υπηρεσιακό στέλεχος δεν αποτελεί πλέον μέλος του Συλλόγου μας (με την 

υπογραφή και της ΔΑΚΕ) και οι συκοφαντίες του καταγγέλθηκαν ομόφωνα απ’ τα Συλλογικά Όργανα !!!. 

Η ΔΑΚΕ (και η Πολιτική Ηγεσία) ενοχλήθηκε από την παρέμβασή μας στο ΣΔΟΕ και έσπευσε με ΛΑΣΠΗ 
και Συκοφαντίες να υπερασπιστεί τις κυβερνητικές επιλογές. Δεν ανέφερε κουβέντα όμως για τα 
προβλήματα της υπηρεσίας και τις συνθήκες που βιώνουν οι εκεί εργαζόμενοι.  

Η ΔΑΚΕ λειτουργώντας ως ο κατασταλτικός μηχανισμός της Κυβέρνησης, απο τη μια  καταγγέλλει 
συνδικαλιστικές παρεμβάσεις άλλων παρατάξεων (!!!) και την ίδια στιγμή, με τη στήριξη και πρώην 
κυβερνητικών παρατάξεων, ακυρώνει κινητοποιήσεις συναδέλφων (βλ. Κινητοποίηση για την Προσωπική 
Διαφορά) που διεκδικούν δίκαια αιτήματα. 

Η ηγεσία της ΔΑΚΕ προφανώς δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η λάσπη που ρίχνει, όχι μόνο δεν μας 
ακουμπά, αλλά προσβάλει και τη μεγάλη μερίδα των απλών μελών της ΔΑΚΕ που αντιλαμβάνονται τη 
σκοπιμότητα και το άθλιο περιεχόμενο αυτών των επιθέσεων. 

Ας μην τρέφουν όμως αυταπάτες… Οι επιθέσεις τους απλά επιβεβαιώνουν ότι ακολουθούμε το σωστό 
δρόμο… Το δρόμο αυτό, με την ίδια ένταση και αποφασιστικότητα θα περπατήσουμε και το επόμενο 
διάστημα. Κριτής μας είναι οι συνάδελφοί μας και όχι ένα σάπιο και απαξιωμένο συνδικαλιστικό 
κατεστημένο… 

Αθήνα, 5.6.2020 
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 Παρακαλούμε να ενημερωθούν  

όλοι οι Συνάδελφοι! 

 


