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Προεδρείο ΕΜΔΥΔΑΣ: Εκφυλιςτικόσ κατιφοροσ… 
 

Μετά από περιςςότερουσ από τρεισ μινεσ «δυςτοκίασ» ςυγκροτικθκε τελικά προεδρείο ςτθν Π.Ο. ΕΜΔΤΔΑ, από τισ 
παρατάξεισ ΠΑΚ, ΔΚΜ, Αγ. υνεργαςία (ΤΝ/ΤΡΙΖΑ). Η ίδια εικόνα επαναλιφκθκε και ςτο α’βακμιο ςωματείο τθσ 
Αττικισ, με τθ διαφορά ότι εκεί θ «δυςκοιλιότθτα» ζφταςε τουσ 6 μινεσ(!). 

Μάταια κανείσ κα προςπακιςει να αναηθτιςει τθν αιτία τθσ απροκάλυπτθσ αυτισ εκφυλιςτικισ πρακτικισ, ςε 
πολιτικζσ διαφωνίεσ. Άλλωςτε, οι δυνάμεισ αυτζσ (όπωσ και θ υςπείρωςθ που όμωσ «αρνικθκε» τθ ςυμμετοχι ςτο 
προεδρείο) μαηί διαμόρφωςαν και ψιφιςαν τισ αποφάςεισ ςτο τελευταίο ςυνζδριο τθσ Ομοςπονδίασ. Μαηί 
πορεφονταν και πορεφονται ςτο δρόμο του ςυντεχνιαςμοφ και τθσ ευκυγράμμιςθσ με τθ γραμμι τθσ εργατικισ 
αριςτοκρατίασ των ΓΕΕ-ΑΔΕΔΤ. Χαρακτθριςτικι είναι θ μόνιμθ επωδόσ των δθμόςιων τοποκετιςεων τθσ ΠΑΚ ςτθν 
προθγοφμενθ κθτεία (όπου δε ςυμμετείχε ςτο προεδρείο), ότι ςυμφωνεί με τισ αποφάςεισ, αλλά ψθφίηει λευκό γιατί… 
τθν απζκλειςαν από το προεδρείο! Αποκαλυπτικι είναι και θ ςτάςθ τθσ παράταξθσ του ΤΝ/ΤΡΙΖΑ: από τθ μια, 
αγωνιςτικζσ «κορϊνεσ» και προτάςεισ «αριςτερισ ενότθτασ», από τθν άλλθ ςτακερι και μόνιμθ ςυμπόρευςθ με τθ 
ΔΚΜ (και τϊρα και με τθν ΠΑΚ για να μθ μείνει κανείσ «παραπονεμζνοσ») ςτο μοίραςμα των καρεκλϊν και των 
εκπροςωπιςεων. Δε μασ εκπλιςςει θ ςτάςθ τουσ, όπωσ και αυτι τθσ ΔΚΜ. Όπωσ και ςτο ΣΕΕ πρόςφατα – και πολφ 
πικανό ςε άμεςθ ςφνδεςθ των δυο διαδικαςιϊν – ζτςι και ςτθν ΕΜΔΤΔΑ, θ ςυγκρότθςθ του προεδρείου, από τθ μια 
πιρε το χαρακτιρα μιασ απροκάλυπτθσ ςυναλλαγισ των δυνάμεων του ευρωμονόδρομου και τθσ εργατικισ 
αριςτοκρατίασ για τισ καρζκλεσ, από τθν άλλθ ανζδειξε τθν πλιρθ ςυναίνεςι τουσ ςτθν ουςία τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ. 

Τποκριτικι είναι και θ ςτάςθ τθσ υςπείρωςθσ, που αφοφ ςυνδιαμόρφωςε τθν πολιτικι απόφαςθ του υνεδρίου, 
ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτον εγκλωβιςμό τθσ Ομοςπονδίασ ςτα γρανάηια του υποταγμζνου, κυβερνθτικοφ και εργοδοτικοφ 
ςυνδικαλιςμοφ, παριςτάνει ςιμερα τθν «ανζνδοτθ» και αρνικθκε να ςυμμετάςχει ςτο προεδρείο, για «πολιτικοφσ 
λόγουσ», αφινοντασ να εννοθκεί ότι κα ςυμμετείχε ςε προεδρείο «αριςτερισ ενότθτασ» με τισ δυνάμεισ του ΤΡΙΖΑ και 
τθ ςυμμετοχι τθσ Δθμοςιοχπαλλθλικισ Ενότθτασ. 

Η κζςθ τθσ Δθμοςιοχπαλλθλικισ Ενότθτασ, ιταν από τθν αρχι ξεκάκαρθ: ο ςυςχετιςμόσ που προζκυψε από τισ 
εκλογζσ ςτο 13ο Συνζδριο, επζτρεπε εξαρχισ τθ ςυγκρότθςθ του Προεδρείου από τισ δυνάμεισ εκείνεσ που 
ςυνδιαμόρφωςαν τθν πολιτικι του απόφαςθ. Η ευκφνθ για τθν εκφυλιςτικι πρακτικι τθσ μθ ςυγκρότθςθσ εδϊ και 
ζνα τρίμθνο βαραίνει ςτο ακζραιο αυτζσ ακριβϊσ τισ δυνάμεισ. Επιπλζον, ςε ότι μασ αφορά, τονίςαμε ότι ζτςι όπωσ 
διαμορφϊκθκε θ κατάςταςθ δε μποροφμε να ςυμμετζχουμε ςε ζνα τζτοιο προεδρείο, από τθ ςτιγμι που οι κζςεισ 
μασ είναι ςτον αντίποδα των αποφάςεων και τθσ γραμμισ πλεφςθσ τθσ Ομοςπονδίασ. Σιμερα, που επιτζλουσ το 
προεδρείο ςυγκροτικθκε (για να τελειϊνουμε με το άλλοκι τθσ «μθ λειτουργίασ») και κακϊσ το νζο κφμα 
κυβερνθτικϊν αντιλαϊκϊν μζτρων είναι επί κφραισ, θ Δθμοςιοχπαλλθλικι Ενότθτα απευκφνει πλατφ κάλεςμα ςτουσ 
ςυναδζλφουσ να γυρίςουν τθν πλάτθ τουσ ςτισ δυνάμεισ του ευρωμονόδρομου, τθσ υποταγισ και του εκφυλιςμοφ, 
να ςυςπειρωκοφν και να παλζψουν μαηί με το ΠΑΜΕ για τθν ανατροπι τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ ΕΕ-ΔΝΤ-άρχουςασ 
τάξθσ. 


