
 

 

 

 

 

 

Δ Η Λ Ω Σ Η 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

Βρισκόμαστε τέσσερις (4) μήνες μετά το 35
ο
 Τακτικό Συνέδριο και στην πιο 

κρίσιμη για τους εργαζόμενους χρονική στιγμή χωρίς Προεδρείο στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

Ζήτημα  καθοριστικό για την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο των 

Δημοσίων Υπαλλήλων. Εμείς σαν παράταξη προτείναμε τρεις (3) εναλλακτικές λύσεις 

συγκρότησης Προεδρείου, στο πλαίσιο πάντα της Ιδρυτικής Διακήρυξης και των αρχών μας 

πιστεύοντας ότι υπηρετούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των Δημοσίων Υπαλλήλων. 

Η «ακέφαλη» Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξυπηρετεί όσους δεν θέλουν να αναλάβουν ευθύνες ή δεν 

επιθυμούν να επωμισθούν λανθασμένες αποφάσεις. Εξυπηρετεί όμως και τους στόχους 

της κυβέρνησης σε απόλυτη αντίθεση με το ρόλο που πρέπει να επιτελεί: Να εκπροσωπεί 

τους εργαζόμενους και να στοχεύει στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους. 

Η παταγώδης αποτυχία των τελευταίων κινητοποιήσεων στο όνομα μιας 

πλειοδοτικής επαναστατικής γυμναστικής, χωρίς όμως την παραμικρή συμμετοχή, είναι 

σε βάρος των εργαζομένων και μας βρίσκει ως παράταξη κάθετα αντίθετους. 

Τη στιγμή μάλιστα που σε αγαστή συνεργασία «μνημονιακοί» και 

«αντιμνημονιακοί» ασπαζόμενοι μια πρωτοφανή λειτουργία στην Διοίκηση της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ., λειτουργείτε στα πλαίσια σκιώδους Προεδρείου με εκπροσωπήσεις και 

αρμοδιότητες. Και είμαστε απολύτως σίγουροι πως το εξευτελιστικό αυτό φαινόμενο θα 

συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές!!! 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν είναι φέουδο παρατάξεων. Δεν λειτουργεί στο πλαίσιο κομματικών 

και πολιτικών σχεδιασμών. Αποτελεί «καταφύγιο» των εργαζομένων και κανείς δεν έχει το 

δικαίωμα να την υπονομεύει. Είναι φανερό ότι και τις απόψεις μας αγνοείται και την 

οντότητα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. υπονομεύετε λειτουργώντας με διαδικασίες, πρόσωπα και 

παρατάξεις «σαν το παλιό καλό καιρό». 

Στο πλαίσιο διαιώνισης ατομικών και παραταξιακών προνομίων, έχετε κατανείμει 

ρόλους μεταξύ σας και επιταχύνετε την παρακμιακή πορεία και λειτουργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

και επιτείνεται το κλίμα  αναξιοπιστίας στους ίδιους τους εργαζόμενους. 

Εμείς σαν Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή αρνούμαστε να είμαστε θεατές σε αυτό 

το «Θέατρο Σκιών». Το έχουμε υποσχεθεί στους εργαζόμενους τους οποίους και μόνο 

υπηρετούμε και για τους οποίους υπάρχουμε. 

Συνάδελφοι, στην παρούσα φάση δεν έχουμε άλλο τρόπο αντίδρασης παρά μόνο να 

αποχωρήσουμε σήμερα από το Γενικό Συμβούλιο, επανεξετάζοντας συνολικά τη στάση μας. 

Συνάδελφοι, είναι η τελευταία ευκαιρία ΟΛΩΝ για την ανάληψη των ευθυνών μας 

και την αυτοκριτική μας. Πρέπει επιτέλους τα λόγια να συνοδεύονται και από έργα. 

 

Αθήνα, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 

Τα Μέλη της Δημοσιοϋπαλληλικής Ανατροπής στο Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


