ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ Α∆Ε∆Υ
Τα τελευταία δύο χρόνια η Ν∆ ελέγχοντας την πλειοψηφία των µέσων πληροφόρησης µας έχει
συνηθίσει να βάφει το κόκκινο µαύρο, προκειµένου να εξυπηρετήσει τον πολιτικό της στόχο. Ακόµα
και η ΕΡΤ στην Κυριακάτικη πρωινή της ενηµέρωση, παρουσίασε την είδηση των αποτελεσµάτων του
συνεδρίου της Α∆Ε∆Υ κάπως έτσι «ανερχόµενη πρώτη δύναµη η ∆ΑΚΕ, στην τέταρτη θέση
υποχώρησε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ».
Καταρχήν, σεβόµενοι τους συναδέλφους που συνεργαζόµαστε να ξεκαθαρίσουµε ότι στην ΕΝΩΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ συµµετέχουν και συνάδελφοι που δεν έχουν αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά αυτό που µας ένωσε είναι οι κοινές αγωνίες για συνδικαλισµό που δεν θα ελέγχεται από την
κυβέρνηση και τα κόµµατα. Παραθέτω πίνακα µε τα στοιχεία των δύο τελευταίων συνεδρίων της
Α∆Ε∆Υ και βγάλτε τα συµπεράσµατά σας.
ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΨΗΦΟΙ 2016

Ε∆ΡΕΣ 2016

ΨΗΦΟΙ 2013

Ε∆ΡΕΣ 2013

∆ΗΣΥΠ (ΠΑΣΚ)

107

14

174

22

∆ΑΚΕ

136

18

151

19

∆ΑΣ (ΠΑΜΕ)

112

15

91

11

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

94

13

-

-

ΜΕΤΑ

57

8

114

14

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

40

5

63

8

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

69

10

68

8

ΑΑΑ

13

2

-

2

Η είδηση ότι η ∆ΑΚΕ είναι πρώτη δύναµη είναι φυσικά αληθής, αλλά µε µείωση των ψήφων, των
ποσοστών και των εδρών στο Γενικό Συµβούλιο της Α∆Ε∆Υ. Εµείς συµµετείχαµε στο ΜΕΤΑ, το
οποίο το 2013 πήρε 114 ψήφους και 14 έδρες, το 2016 µε 51 σύνεδρους λιγότερους µόνοι µας πήραµε
94 ψήφους και 13 έδρες και το ΜΕΤΑ 57 ψήφους και 8 έδρες. Εάν αθροίσουµε και τις δύο παρατάξεις
σύµφωνα µε τη διάταξη του 2013 έχουµε 150 ψήφους και 21 έδρες. Ποιος λοιπόν έχει αύξηση
συγκριτικά µε το 2013; Οι δυνάµεις της Αριστεράς. Σηµαντική άνοδο έχει επίσης και το ΠΑΜΕ, όµως
αυτή οφείλεται στην παράταξη που έχει στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία δεν συµµετείχε στο προηγούµενο
συνέδριο της Α∆Ε∆Υ, ενώ στο φετινό συµµετείχε µε 22 συνέδρους.
Επίσης, να υπογραµµίσουµε ότι η παράταξή µας άρχισε να συγκροτείται µετά το Πάσχα, όταν µε ένα
mail ο συντονιστής του ΜΕΤΑ Χαρίσης µας διέγραψε όλους και όποιος συµφωνούσε µε τα κείµενα
που ο ίδιος έφτιαξε και µας έστειλε έπρεπε να κάνει αίτηση επανεγγραφής.
Όταν µας διέγραψαν από το ΜΕΤΑ είχαµε άγνοια των δυνάµεών µας, διότι το οργανωτικό το
κράταγαν οι πρώην σύντροφοι από χρόνια, µε πλήρη µυστικότητα. Ο χρόνος ήταν µικρός, όµως µε
µεγάλη προσπάθεια πλησιάσαµε το αποτέλεσµα που είχε το ενιαίο ΜΕΤΑ, µε ακόµα µεγαλύτερες
δυνατότητες , διότι για σοβαρούς προσωπικούς λόγους απουσίασαν τρεις σύνεδροι της παράταξής
µας. Επίσης µας απέκλεισαν 4 συνέδρους από το σύνολο των 5 που αποκλείστηκαν για οικονοµικές
εκκρεµότητες των Οµοσπονδιών τους.
∆εν έχουµε κάνει ακόµα συλλογική αποτίµηση, αλλά η προσωπική µου άποψη είναι ότι καταγράψαµε
µία σηµαντική δυναµική και εάν συγκροτήσουµε και τις συµµαχίες που δεν πρόλαβαν να
ολοκληρωθούν, στο επόµενο συνέδριο της Α∆Ε∆Υ, η ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ θα
πρωταγωνιστήσει. Καλή δουλειά σε όσους εκλέχτηκαν και να ξέρουν ότι µπορούµε να στρέψουµε το
τιµόνι της Α∆Ε∆Υ στα πραγµατικά προβλήµατα των δηµοσίων υπαλλήλων, για να τερµατίσουµε την
κρίση αναξιοπιστίας των φυσικών µελών απέναντι στην τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ
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