
 

 

Ακλιότθτεσ ςτθν ΑΔΕΔΤ από ΔΑΚΕ, ΠΑΚ, και τισ «αριςτερζσ» ορντίναντςεσ τουσ 

 

Ξεπζραςε κάκε όριο το ςκιώδεσ προεδρείο, που ζχει εγκαταςτακεί τουσ 
τελευταίουσ μινεσ ςτθν ΑΔΕΔΥ. Αναφερόμαςτε ςτισ ΔΑΚΕ και ΠΑΚ(ΔΤΤΠ) και τισ 
«αριςτερζσ»  ορντίναντςεσ τουσ, κυρίωσ τθν παράταξθ τθσ ΛΑΕ(ΜΕΣΑ) και κατά 
περίςταςθ τισ Παρεμβάςεισ (ΑΝΣΑΡΤΑ), οι οποίεσ εδϊ και μινεσ χρθςιμοποιοφν 
το Σριτοβάκμιο όργανο των εργαηομζνων ςτο Δθμόςιο, προκειμζνου να 
εξυπθρετιςουν παραταξιακζσ και κομματικζσ επιδιϊξεισ. 

Πζραν κάκε δεοντολογίασ, ντροπιάηοντασ τθν ιςτορία τθσ ΑΔΕΔΥ, 
δθμοςίευςαν καταγγελία εναντίον τθσ Ενωτικισ Αγωνιςτικισ Εκκίνθςθσ, επειδι 
μζλοσ τθσ, υπζπεςε ςτο «αμάρτθμα» να ςυμμετάςχει ςε κομματικι εκδιλωςθ, που 
δεν ιταν τθσ αρεςκείασ του ςκιώδουσ προεδρείου. Φυςικά δεν υπιρξε θ ίδια 
ευαιςκθςία, όταν ςθμαίνοντα ςτελζχθ τθσ ΠΑΚ ςυναγελάηονταν ςε εκδθλϊςεισ 
του ΠΑΟΚ με τθν υπουργό των φωτοτυπιϊν Α. Διαμαντοποφλου και τθν 
υπουργό των διακεςιμοτιτων Ε. Χριςτοφιλοποφλου, ωσ υποςτθρικτζσ τθσ 
εκπαιδευτικισ αντιμεταρρφκμιςθσ, τθν ςτιγμι μάλιςτα που χιλιάδεσ Δθμόςιοι 
Τπάλλθλοι οδθγοφταν ςτθ διακεςιμότθτα και τισ απολφςεισ. Να υποκζςουμε 
βζβαια, πωσ το ςκιϊδεσ προεδρείο, ςτθν ίδια λογικι κα προχωριςει ςε 
αντίςτοιχθ καταγγελία , για όλουσ όςοι κα παραβρεκοφν ςε, ξεχωριςτζσ  από τθν 
ΑΔΕΔΤ, ςυγκεντρϊςεισ τθν Πρωτομαγιά. Λζμε για αυτοφσ που ζχουν υιοκετιςει 
μια αλα καρτ ςχζςθ με τθν ΑΔΕΔΤ,  κακυβρίηοντάσ τθν και  αγνοϊντασ πλιρωσ τισ 
αποφάςεισ που αυτι ζχει λάβει  αλλά κάνοντασ και χριςθ όλων των 
προνομίων  που απορρζουν από τθν ςυμμετοχι τουσ ςε αυτι. 

Εκτιμοφμε, πωσ θ ςυνδικαλιςτικι δραςτθριότθτα είναι εξόχωσ πολιτικι και 
κατά ςυνζπεια κεωροφμε, ωσ εκ των ουκ άνευ, τθν επιλογι των  ςυναδζλφων, να 
ςυμμετζχουν ςε πολιτικζσ ςυλλογικότθτεσ και φυςικά να ζχουν εν γζνει δθμόςια 
παρουςία, κάτι που άλλωςτε αποτελεί ςυνικθ πρακτικι για όλα τα μζλθ τθσ ΕΕ και 
του ΓΣ τθσ ΑΔΕΔΥ. 

 Προφανϊσ για τουσ νοςταλγοφσ τθσ ςυγκυβζρνθςθσ  αμαρά-Βενιηζλου 
και ςτουσ κλιβεροφσ ακολοφκουσ τουσ, που ζχουν μετατρζψει τθν ΑΔΕΔΤ ςε 
μαγαηάκι τουσ,  ζχοντασ πλιρωσ απαξιϊςει τα όργανά τθσ  λαμβάνοντασ το 
ςφνολο των αποφάςεων ςτο πόδι , δεν υπάρχουν πλζον αρχζσ και αξίεσ.  Γι 
αυτοφσ το μόνο που προζχει  ςιμερα  είναι θ πολιτικι εξόντωςθ τθσ “Ενωτικισ 
Αγωνιςτικισ Εκκίνθςθσ” , που μπαίνει εμπόδιο ςτθν διατιρθςθ  ι τθν 
παλινόρκωςθ των πελατειακϊν και διεφκαρμζνων μθχανιςμϊν τουσ.  Που 
μπαίνει εμπόδιο ςτθν παλινόρκωςθ  των κομμάτων και των πολιτικϊν των 



απολφςεων και τθσ διάλυςθσ του Δθμόςιου τομζα, και φυςικά των 
ςυνδικαλιςτικϊν τουσ παραμάγαηων. 

Ο κυβερνθτικόσ ςυνδικαλιςμόσ – όπωσ εξάλλου πολφ καλά γνωρίηουν τα 
ςτελζχθ των ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ  – δεν γίνεται ςτο φωσ τθσ θμζρασ , ςε μια  ανοιχτι 
εκδιλωςθ διαλόγου,  παρουςία όλων των ςυναδζλφων  με δικαίωμα δθμόςιασ 
παρζμβαςθσ όλων των ςυνδικαλιςτικών παρατάξεων του χώρου, και 
υπεραςπίηοντασ τισ αποφάςεισ τθσ ΑΔΕΔΤ .   

 

Η χρθςιμοποίθςθ  όμωσ τθσ ΑΔΕΔΥ, που ςυντθρείται από το υςτζρθμα των 
εργαηομζνων ςτο Δθμόςιο, ωσ εργαλείο πολεμικισ ενάντια ςε ςυνδικαλιςτικζσ 
ςυλλογικότθτεσ, που ςυμμετζχουν πλιρωσ και ενεργά ςε αυτι, ανοίγει 
επικίνδυνουσ ατραποφσ για το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα και τθν ενότθτά του. 
Βακαίνει  ακόμθ περιςςότερο το ριγμα με τουσ εργαηόμενουσ και απαξιώνει 
περαιτζρω τθν λειτουργία τθσ, ςτερώντασ  και τα τελευταία υπολείμματα 
αξιοπιςτίασ που τθσ ζχουν απομείνει ςτα μάτια των εργαηομζνων.   

Καλοφμε τουσ εργαηόμενουσ να προαςπίςουν τισ αρχζσ τθν ενότθτα και τθ 
δθμοκρατικι  λειτουργία τθσ ΑΔΕΔΥ, και να απομονώςουν, ςτερώντασ κάκε 
πολιτικι νομιμοποίθςθ ςτισ διαλυτικζσ πρακτικζσ και ςε αυτοφσ που τισ εκφράηουν. 
Η Ενωτικι Αγωνιςτικι Εκκίνθςθ, πιςτι ςτισ ιδρυτικζσ τισ διακυριξεισ κα ςυνεχίςει 
να αγωνίηεται για ζνα ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, ενωτικό,  και ιςχυρό. απαλλαγμζνο 
από τισ πακογζνειεσ του κυβερνθτικοφ και κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ, ικανό να 
παρεμβαίνει με αποφαςιςτικό τρόπο, προαςπίηοντασ τα ςυμφζροντα των 
εργαηομζνων. 

  


