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ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ – ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΙΣΣΕΣ
Όλοι αυτοί που σκηνοθέτησαν και οργάνωσαν την κρίση στο Β/θµιο συνδικάτο µας δεν µπορούν να κρύψουν
τη χαρά τους. Είναι αυτοί που 2 χρόνια τώρα µε µοναδικό όπλο τον άκρατο λαϊκισµό και τη χωρίς αρχές
ψηφοθηρία συκοφαντούσαν ασύστολα το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, την ώρα που το Προεδρείο πάλευε µε όλες
του δυνάµεις στους άγριους καιρούς των µνηµονίων να λύσει προβλήµατα, την ώρα που έλυνε κάποια από
αυτά, την ώρα που δροµολογούσε τη λύση άλλων και την ώρα που προστάτευε το κλάδο µας από
διαθεσιµότητες, εφεδρείες, αξιολογήσεις και απολύσεις. Είναι αυτοί που θα χαιρόντουσαν αυτή η Ο∆ΥΕ να µη
πετύχει τίποτα. Είναι αυτοί που σε κάθε επιτυχία της Ο∆ΥΕ κρυβόντουσαν και εµφανιζόντουσαν µετά από
καιρό µόνο και µόνο για να µηδενίσουν, να συκοφαντήσουν και να λασπολογήσουν.
Σας είχα υποσχεθεί ότι είχα θέσει την παραίτησή µου στη διάθεση του ∆Σ και πως µέχρι την ηµέρα συζήτησης
και ψήφισης στο ∆Σ δεν θα µιλούσα για τίποτα επί της ουσίας για λόγους αυτονόητα δεοντολογικούς. Το ∆Σ
έγινε σήµερα.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω σήµερα ότι συντοµότατα [τις αµέσως προσεχείς ηµέρες] τόσο η παράταξη του
ΠΑΜΕ όσο και εγώ προσωπικά µε ανακοίνωσή µας θα σας ενηµερώσουµε ΓΙΑ ΟΛΑ. Όλη Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ
!!!!Ποιοί οργάνωσαν και µεθόδευσαν την κρίση στην Ο∆ΥΕ και για ποιους σκοπούς, ποιοί θέλησαν να
αποπροσανατολίσουν τον κλάδο και τη δράση της Ο∆ΥΕ από τα πραγµατικά προβλήµατα και µάλιστα σε
µέρες κρίσιµες για την ψήφιση ή όχι µιας σειράς καίριων διατάξεων-αιτηµάτων µας. Καθώς και ποιές αρχές
και αξίες υπερασπίστηκε η παράταξή µου και ο ίδιος προσωπικά δύο χρόνια τώρα αλλά και της τελευταίες
ηµέρες που µαινόταν και ήταν σε πλήρη εξέλιξη η κρίση.
Όλοι γνωριζόµαστε σ΄αυτόν τον κλάδο. Όπως συνέβαλα 22 χρόνια τώρα στο ∆Σ της Ο∆ΥΕ από τις θέσεις του
απλού µέλους του ∆Σ,του Γραµµατέα,του Αντιπροέδρου και του Προέδρου σ΄όλες τις µικρές ή µεγάλες µάχες
για τον κλάδο µας,θα συνεχίσω-τόσο ο ίδιος όσο και η παράταξή µου-να δίνουµε κάθηµερινά τον αγώνα για
την απόκρουση των κυβερνητικών και µνηµονιακών επιθέσεων, για περισσότερες κλαδικές κατακτήσεις, για
την ενίσχυση του ταξικού πόλου πάλης στα δικαστήρια.
Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισµούς

Το παραπάνω κείμενο που δόθηκε στην δημοσιότητα, μέσω facebook, από τον
συνάδελφό μας που το υπογράφει δεν θα το σχολιάσουμε στην παρούσα φάση.
Δηλώνουμε όμως στην τιμή μας ως ανθρώπων, συνδικαλιστών και δικαστικών
υπαλλήλων πως θα κάνουμε ότι πρέπει, με οποιοδήποτε κόστος, ώστε να
εκπληρωθεί η επιθυμία του συναδέλφου για : «ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ» .
Τα λόγια και υποσχέσεις περίσσεψαν σε τούτο τον κλάδο. Ήλθε η ώρα των πράξεων
και αυτό δεν είναι υπόσχεση ,είναι δέσμευση.
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