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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ!!!
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ
H O∆ΥΕ απέκτησε προεδρείο, ένα προεδρείο που δεν εκφράζει τη δυναµική
και τις προθέσεις των συναδέλφων, όπως αυτοί εκφράστηκαν στο πρόσφατο
συνέδριο.
Από σήµερα, (µια νέα;) πορεία ξεκινά για τον κλάδο µας, µακάρι αυτή η νέα
πορεία να είναι πορεία ελπίδας, πορεία νίκης και όχι πορεία ήττας και θλίψης.
Το προεδρείο που αποκτήσαµε είναι αποτέλεσµα υπόγειων διεργασιών και ίσως
και αντιδεοντολογικής συµφωνίας δυνάµεων που στόχευαν και στοχεύουν σε
αποκλεισµούς για καθαρά ιδιοτελείς σκοπούς και στόχους. Η συνεργασία ∆ΑΣΑΝΑΓΚΙ-ΕΝΙΑΙΟΥ κλπ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) µε την πρώην ΠΑΣΚ (ΑΣΚ - Ανεξάρτητος
(;) ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ) είχε ένα και µόνο στόχο, τη µε κάθε τρόπο κατάληψη των
θέσεων ευθύνης της Ο∆ΥΕ χωρίς την εκπροσώπηση ΟΛΩΝ των συναδέλφων.
Η εκλογή προσώπου από τα Υποθηκοφυλακεία στη θέση του Προέδρου της
Ο∆ΥΕ µόνο ερωτηµατικά δηµιουργεί για το στόχο των εταίρων αυτής της
συµφωνίας. Ίσως πρόθεση κάποιου ή κάποιων ήταν και είναι η ύπαρξη υπερπροέδρου, «αφανούς» στους συναδέλφους, που θα κινεί τα νήµατα πίσω από
την άγνοια και την ανεπάρκεια κάποιων άλλων. Γι΄ αυτό ίσως το λόγο κατά
την πρώτη προσπάθεια συγκρότησης προεδρείου αυτοί οι ίδιοι καρατόµησαν το
συνάδελφο Κουφογιώτη από υποψήφιο πρόεδρο για να έχουν «πεδίο δόξης
λαµπρό».

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι αυτοί που την περασµένη Πέµπτη µετά τη συνάντηση µε το Υπουργό ∆ικαιοσύνης έβριζαν και διαµαρτύρονταν για την
παρουσία του «προεδρεύοντα» στη συνάντηση αυτή, χθες έτρεξαν µε ζήλο να
ψηφίσουν τον ίδιο, προερχόµενο από τα υποθηκοφυλακεία, για πρόεδρο της
Ο∆ΥΕ.
Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ.
Όσοι βάζουν έναν ολόκληρο κλάδο σε περιπέτειες ας αναλογιστούν τις ευθύνες
τους και ας λειτουργήσουν µε ευθύνη και ανδρεία, υπάρχει ακόµα καιρός για
αλλαγή πλεύσης.
ΕΙΜΑΣΤΕ Ε∆Ω, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΘΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΚΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ (ή τις όποιες συµφωνίες για το µέλλον
τους).
ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ!!!
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