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OI ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!
ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ, ΠΙΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
H απεργία του κλάδου στις 23.4.2013, ήταν ένα θετικό ορόσημο στους συνδικαλιστικούς μας αγώνες και η καλύτερη απάντηση, σε όσους σχεδιάζουν ρόλους «Ιφιγένειας»
για τους εφοριακούς. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, με πρωτοφανείς δυσκολίες και με ένα δύσκολο πολιτικό σκηνικό, δώσαμε τη μάχη, πετύχαμε πολύ ικανοποιητικά ποσοστά (σε σχέση π.χ. με τα ποσοστά των απεργιών στις 13-21-27-28/9/2012) και
είχαμε άμεσα τα πρώτα αποτελέσματα. Δεν χρειάζονται όμως πανηγυρισμοί και εφησυχασμός. Καταγράφουμε την κατάσταση και ειδικά την συμπαράσταση που βρήκαμε,
τόσο από την ΑΔΕΔΥ όσο και από το συντονιστικό των λογιστών.
Θέλουμε να αναδείξουμε την στάση εκείνων των συναδέλφων, που εμπιστεύτηκαν
την Ομοσπονδία και συμμετείχαν στην κινητοποίηση αυτή. Θέλουμε ειδικά να επισημάνουμε ότι υπήρξαν Διοικητικά Συμβούλια που έγιναν φωτεινά παραδείγματα, στήριξαν την κινητοποίηση και έφεραν ποσοστά συμμετοχής που μας κάνουν περήφανους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τους 3 πρώτους συλλόγους σε συμμετοχή:
1. Σύλλογος Καβάλας - Δράμας

ποσοστό

80,95%

2. Σύλλογος Ηρακλείου - Λασιθίου

»

73,39%

3. Σύλλογος Καρδίτσας

»

71,00%

Δυστυχώς αυτό το πρότυπο συνδικαλιστικής δράσης (που μας δημιουργεί συναισθήματα ικανοποίησης αλλά και δέσμευσης) δεν το ακολούθησαν συνδικαλιστικά
στελέχη, τόσο σε επίπεδο ομοσπονδίας όσο και ορισμένων (πολύ λίγων ευτυχώς) συλλόγων, τα οποία προτίμησαν, την ώρα του αγώνα, της ενότητας, των περιοδειών και
της ενημέρωσης, να διαφοροποιηθούν και να απέχουν, ορισμένα δε να παραπλήροφορήσουν, να διαστρεβλώσουν, κάποιοι δε ακόμη και να υπονομεύσουν, με αποτέλεσμα μερικοί συνάδελφοι να «παρασυρθούν» και να μην συμμετέχουν!
Δεν σκοπεύουμε να ασχοληθούμε μαζί τους, ούτε βεβαίως να μιμηθούμε την τακτική
τους, όταν (λίγα χρόνια πριν) με ανακοινώσεις (και φυσικά έξοδα) της ΠΟΕ-ΔΟΥ, έβριζαν
παρατάξεις και πρόσωπα, επειδή απλά διαφωνούσαν! Αν αναφερόμαστε στην απαράδεκτη συνδικαλιστική τους δράση, είναι για να τονίσουμε ότι:

1. Δεν έπεισαν, την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, οι οποίοι τους γύρισαν
την πλάτη
2. Δεν έπεισαν, ούτε καν τους συναδέλφους, που έχουν τις ίδιες μαζί τους συνδικαλιστικές θέσεις, αλλά συμμετείχαν στην προετοιμασία της απεργίας και στήριξαν την
κινητοποίηση.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ
Συνεχίζουμε τον αγώνα, ΟΣΟ και ΟΠΟΤΕ χρειασθεί.
Συνεχίζουμε με περιοδείες, συνελεύσεις και διάλογο με τους συναδέλφους (στις υπηρεσίες εκείνες που δεν προφτάσαμε πριν τις 23.4.2013). Με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και δυναμική, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛ-

ΘΟΝ, ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η επίλυση επιτέλους του προβλήματος για τους συναδέλφους ΠΕ ΑΣΕΠ 1Γ/2008. Χάρη κυρίως στους δικούς τους αγώνες και την επιμονή,
αλλά και σαν ένα από τα βασικά απεργιακά αιτήματα, δόθηκε λύση σε ένα πρόβλημα
αδικίας, σε μια δύσκολη πολιτική και συνδικαλιστική συγκυρία. Ελπίζουμε να μην τρέξουν να καπηλευθούν το αποτέλεσμα αυτό, ειδικά εκείνοι που πρότειναν… αναστολή
της απεργίας!

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕ, ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΣ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ. ΚΑΤΑΚΤΟΥΝΤΑΙ.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η συμμετοχή σας στην απεργία ανέδειξε τη δυναμική του κλάδου και ήταν η καλύτερη απάντηση στην ανασφάλεια που προωθούν και μας έδωσε ελπίδα για τη συνέχεια.
Είμαστε πλέον περισσότερο δεσμευμένοι, να συνεχίσουμε τον αγώνα για τα υπόλοιπα
απεργιακά μας αιτήματα, αλλά κυρίως για την απόκρουση των όποιων σχεδίων υπάρχουν για τον κλάδο. Οι «αρχιτέκτονες» αυτών των σχεδίων, δεν έχουν καταλάβει ούτε τι
σημαίνει εφοριακός κλάδος, αλλά κυρίως ότι πλέον γνωρίζουμε τα κίνητρα, τις σκοπιμότητες και την τακτική τους. Τους ξέρουμε καλά και αν θέλουν να υπάρχει θετι-

κό (για τα δημοσιονομικά μεγέθη) αποτέλεσμα στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα, που θα παραμείνουν στις θέσεις τους, ο μονόδρομος του ουσιαστικού διαλόγου, είναι η μοναδική τους επιλογή.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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