
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΙΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΑ  
ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

ΟΙ «ΔΟΥΡΕΙΟΙ ΙΠΠΟΙ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Κ. 
 

Τελικά τίποτα δεν αλλάζει. Όλα είναι ξανά όπως... παλιά. Οι τακτικισμοί, η εξασφάλιση 
των λίγων σε βάρος των πολλών και το άθλιο παρασκήνιο βασιλεύουν. Η φτωχοποίηση 
βαθαίνει για την πλειοψηφία των εργαζομένων. Και την ώρα που η κυβέρνηση της Ν.Δ 
κουρελιάζει κατακτήσεις και δικαιώματα χρόνων, φιμώνοντας αγώνες και διεκδικήσεις, 
λεηλατώντας κάθε Δημόσιο και Κοινωνικό αγαθό, η συνδικαλιστική «νομενκλατούρα» 
συναλλασσόμενη σε κοινή θέα, δίνει «αέρα» στα πανιά της απαξίωσης των εργαζομένων, 
σπέρνοντας την απογοήτευση και αδιαφορώντας για την ελπίδα που χάνεται.  

Μετά την εκλογή του Προέδρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Γιάννη Πάιδα στην Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), με τις ευλογίες της κυβέρνησης και του πρόσφατου Υπουργικού 
Συμβουλίου, έχοντας ο ίδιος την τιμητική του, δηλώσαμε τόσο με Ανακοίνωσή μας στις 25-1-
2021 όσο και στην πρόσφατη Εκτελεστική Επιτροπή στις 27-1-2021 ότι, ο Πρόεδρος της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με βάση τον τρόπο και την διαδικασία εκλογής του, εγείρει σειρά ηθικών και 
δεοντολογικών ζητημάτων και ανεξάρτητα από προσωπικές στρατηγικές... «οφείλει ΑΜΕΣΑ να 
παραιτηθεί από Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και απ’ όλα τα όργανα που 
την εκπροσωπεί, ως τελευταία πράξη ευθύνης». 

Με έκπληξή μας, κατά την διάρκεια της Εκτελεστικής Επιτροπής, διαπιστώσαμε ότι, παρά 
το ότι δήλωσε «ότι προτίθεται εν ευθέτω χρόνο να παραιτηθεί», ουσιαστικά έχει αποφασίσει 
να παραμείνει Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής με συνέπεια να συνεχίσει να προεδρεύει 
των εργασιών της ως πλειοψηφών σύμβουλος, σε περίπτωση που δεν προκύψει 
ανασυγκρότηση και νέο Προεδρείο!!! Αλήθεια, με πιο ηθικό ανάστημα θα συνεχίσει να είναι 
έστω και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όταν η νέα θέση του, που θα του 
αποδώσει και παχυλές αμοιβές, πέρα από την εξουσία, ουσιαστικά θα αποτελεί τον επίσημο 
σύμβουλο της κυβέρνησης; Μιας κυβέρνησης που δεν διστάζει να εξαγοράζει συνειδήσεις 
προθύμων με απώτερο στόχο να αλώνει επαγγελματικούς κλάδους και να καταπατά τα 
δικαιώματα των εργαζομένων. Άνθρωποι σαν τον κ. Πάιδα λειτουργούν ως «Δούρειοι Ίπποι» της 
κυβέρνησης και του συστήματος που εκπροσωπεί.    

Η εκλογή του στην Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) είναι μια εξέλιξη που 
θεωρούμε ότι οικοδομείται πάνω στα... «ερείπια» των κανόνων μιας πρωτοφανούς 
συνδικαλιστικής, θεσμικής και ηθικής «ακροβασίας». Μια εξέλιξη που θεωρούμε ότι θα είναι η 
γελοιοποίηση της, που έτσι κι αλλιώς, οδηγείται προς το τέλος της. Μιας συνδικαλιστικής 
«εξουσίας» που θα ανταλλάσσει με κάθε ευκαιρία, τους τελευταίους της... ασπασμούς. 



Εύλογα λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα: Μήπως υπήρχε εξ αρχής μια «συμφωνία 
κυρίων» και μια «συνδιαλλαγή προθύμων» μεταξύ συνδικαλιστικών παρατάξεων και του 
απερχόμενου Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τώρα βγαίνει στην 
επιφάνεια; 

Η συζήτηση σήμερα στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την επόμενη ημέρα, μετά από τις τελευταίες 
εξελίξεις, διεξάγεται μόνο με «όρους εξουσίας» ανταλλακτικά με «χαρτοφυλάκια και πόστα», 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμφωνία των... αθώων.  

Κάθε μέρα νομίζουμε ότι δεν πάει πιο κάτω και όλοι και όλα μας διαψεύδουν. 
Από τις 18 Δεκεμβρίου 2019, όταν συγκροτήθηκε το σημερινό Προεδρείο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

με «fasttrack» διαδικασίες, εκφράσαμε σε όλους τους τόνους ότι... γεννήθηκε μια νέα 
παράταξη στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από την Δ.Α.Κ.Ε. και την ΔΗ.ΣΥ.Π. (πρώην Π.Α.Σ.Κ.-.Δ.Υ.). 

Μάλιστα, ήταν τέτοια η σπουδή της συγκρότησης του Προεδρείου, που άφησε άναυδους 
ακόμη και τους πιο... μυημένους. Η γενναιοδωρία του στυλ: «το φτιάξαμε, όταν είστε έτοιμοι, 
ελάτε» επιβεβαίωσε την αλαζονεία και την κοντόφθαλμη οπτική των δύο παρατάξεων. 

Για εμάς, την «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο ΔΗΜΟΣΙΟ», υπήρχαν δύο μόνο δρόμοι, 
δύο μόνο επιλογές. Αυτές που υπάρχουν και σήμερα. 
1. Αναλογικό-Αντιπροσωπευτικό-Λειτουργικό Προεδρείο με την συμμετοχή όλων των 

Παρατάξεων (ή των περισσοτέρων), ώστε να εξασφαλισθεί η στοιχειώδης λειτουργία της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και να εδραιωθεί η άποψη στην πεποίθηση των εργαζομένων, ότι παρά τις 
διαφορές ή τις μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες, η κορυφαία Συνδικαλιστική Οργάνωση 
των Δημοσίων Υπαλλήλων ενωμένη, αντιμετωπίζει την λαίλαπα των Μνημονίων και των 
δυσμενών ασκούμενων πολιτικών, μετά από δυστοκίες και απραξία χρόνων. 

2. Προγραμματικό, αγωνιστικό Προεδρείο με την συμμετοχή όσων συνδικαλιστικών 
Παρατάξεων συμφωνούν σε αντιμνημονιακή και κινηματική βάση, ώστε να οικοδομηθεί 
με συνέπεια, ένα ισχυρό τοίχος αντίστασης και ανατροπής των πολιτικών που κατά 
καιρούς εφαρμόζονται. Αυτονόητο είναι, ότι σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τις 
καταστατικές μας αρχές, δεν μπορούν να συμμετάσχουν και στις δύο (2) περιπτώσεις, 
συνδικαλιστές που συμμετείχαν ή συμμετέχουν σε θέσεις «κεντρικής πολιτικής σκηνής» 
Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες κ.λπ., που στήριξαν η στηρίζουν 
κυβερνητικές επιλογές, όπως επίσης συνδικαλιστικές παρατάξεις (ΔΗ.ΣΥ.Π.) που πολύ 
πρόσφατα όχι μόνο στήριζαν πολιτικά και συνδικαλιστικά τα μνημόνια, αλλά αποτελούσαν 
και τροχοπέδη των κινητοποιήσεων των εργαζομένων. 
Σε ότι λοιπόν μας αφορά, οι όροι συμμετοχής μας στο ενδεχόμενο Προεδρείο, η ανάγκη 

συναίνεσης που απαιτείται για την επόμενη ημέρα, η διαφάνεια στις αποφάσεις του, η 
αποτελεσματικότητά του και η σωστή οικονομική διαχείριση ήταν και είναι διαρκώς ζητούμενα. 

Εμείς θα εργασθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, όπως κάνουμε διαρκώς, χωρίς εκπτώσεις 
και συμβιβασμούς, ώστε να δώσουμε μια ΝΕΑ συνδικαλιστική και αγωνιστική κατεύθυνση 
στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που θα υπερασπίζεται και θα διευρύνει τα εργασιακά, ασφαλιστικά-
συνταξιοδοτικά δικαιώματα ΟΛΩΝ των εργαζομένων στο Δημόσιο.   

 

Αθήνα, Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021  
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 

της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ» 


