Γιατί σωπαίνουν ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ;
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ΓΙΑΤΙ ΣΩΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ

ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΜΕ;

Είναι αληθινά τα στοιχεία που παρουσίασε

η κυβέρνηση για τη συμμετοχή στις απεργίες;

Η Εφημερίδα των Συντακτών, στο φύλλο της Τετάρτης 14 Δεκέμβρη, δημοσίευσε ένα μικρό
αλλά ιδιαίτερα σημαντικό σχόλιο σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε η
κυβέρνηση για την συμμετοχή των εργαζομένων του δημοσίου στις απεργίες της 24
Νοεμβρίου και της 8 Δεκέμβρη 2016.

Ολόκληρο το μικρό αυτό σχόλιο, που δημοσιεύτηκε στα «πολιτικά παρασκήνια» της
εφημερίδας, με τον τίτλο «Εξηγήσεις», έλεγε τα ακόλουθα;

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία...
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Διαβάστε την Συνέχεια.. .
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Ολόκληρο το μικρό αυτό σχόλιο, που δημοσιεύτηκε στα «πολιτικά παρασκήνια» της
εφημερίδας, με τον τίτλο «Εξηγήσεις», έλεγε τα ακόλουθα;

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, μόνο το 4,51% των δημοσίων
λειτουργών της χώρας (υπάλληλοι υπουργείων, υπάλληλοι ΟΤΑ, αποκεντρωμένες
και περιφερειακές διοικήσεις κλπ) απήργησαν κατά την πρόσφατη γενική
κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ την Πέμπτη 8.12.2016. Αλλά και στην
προηγούμενη γενική απεργία αποκλειστικά των δημοσίων υπαλλήλων, στις
24.11.2016, οι απεργοί έφτασαν μόλις στο 6,10%. Από τον ιδιωτικό τομέα της
οικονομίας δεν υπάρχουν καθόλου στατιστικά στοιχεία. Νομίζω ότι οι ηγεσίες των
συνδικάτων –αν δεν αμφισβητούν τα στοιχεία του κράτους και άρα τα πιο πάνω
απογοητευτικά στοιχεία των απεργών του Δημοσίου είναι αυθεντικά και ακριβήοφείλουν μια ειλικρινή και δημόσια πολιτική εξήγηση. ΔΤ»

Προφανέστατα, ο συντάκτης του σχόλιου έχει δίκιο. Τα συνδικάτα όφειλαν να απαντήσουν
με τα δικά τους στοιχεία ή να δώσουν κάποια εξήγηση. Όμως, οι ηγέτες της ΑΔΕΔΥ, της
ΓΣΕΕ, αλλά και του ΠΑΜΕ, αδιαφόρησαν! Ως τώρα δεν είπαν απολύτως τίποτε! Ομόγνωμα
σωπαίνουν. Τόσο για τα στοιχεία που δημοσίευσε η κυβέρνηση, όσο και για το καυστικό
σχόλιο της εφημερίδας. Γιατί άραγε προτίμησαν την σιωπή; Δεν είναι υποχρέωσή τους να
ενημερώσουν υπεύθυνα τον κόσμο;

Ιδιαίτερα μάλιστα οι ηγέτες του ΠΑΜΕ, οι οποίοι θριαμβολογούσαν, όπως πάντα,
προβάλλοντας τις συγκεντρώσεις τους (βλέπε τον «Ριζοσπάστη» της 9 Δεκέμβρη) δεν
έπρεπε να πούνε, με συγκεκριμένα στοιχεία, ποια ακριβώς ήταν η συμμετοχή στην απεργία
της 8 Δεκέμβρη, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα; Γιατί άραγε σωπαίνουν, μαζί με τους
εργατοκάπηλους της κρατικοποιημένης ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ;

Οι αγωνιστές του ΠΑΜΕ και όλων των εργατικών οργανώσεων, έχουν ασφαλώς κάθε λόγο
να απαιτήσουν να σταματήσει το κρυφτούλι και να γίνει γνωστή όλη η αλήθεια. Επειδή
κανένας αληθινός αγώνας δεν μπορεί να στηρίζεται σε ψεύτικες φανφάρες των
γραφειοκρατικών μηχανισμών! Η αλήθεια είναι η πρώτη προϋπόθεση για να ξεπεράσει το
εργατικό κίνημα την αποδιοργάνωση του και να ανασυνταχτεί! Οι εργαζόμενοι που δεν
απήργησαν ξέρουν την αλήθεια και δεν μπορεί κανείς να τους κοροϊδέψει!
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