ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΥΕ;;;
Συναδέλφισσες – οι
Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες ενός αντιδεοντολογικού (σε τελική
ανάλυση) και αντισυνδικαλιστικού φαινομένου. Η παράταξη της πρώην «ΔΑΣ»
- «ΑΝΑΓΚΙ» και νυν «ΕΑΚ» να εμφανίζεται αυτόνομα στις εκλογές για την
ανάδειξη αντιπροσώπων στα συνέδρια της ΟΔΥΕ και να ψηφίζεται – βέβαια –
από τους συναδέλφους οι οποίοι συμφωνούν ιδεολογικά και συνδικαλιστικά μ’
αυτήν. Μια άλλη παράταξη η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» να εμφανίζεται – επίσης
αυτόνομα – στις εκλογές και να ψηφίζεται από συναδέλφους οι οποίοι
συμφωνούν μαζί της (και οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι
συνάδελφοι πτυχιούχοι μέλη ή μη του «Επιστημονικού» κατά τα άλλα
Συλλόγου). Κατόπιν μέσα στα συνέδρια (Ερέτριας, Βόλου, Ιωαννίνων και
Καμένων Βούρλων) οι δύο αυτές παρατάξεις ενώνονται – τεχνικά – σε ένα
ψηφοδέλτιο, (χωρίς να υπάρχει η νομιμοποιητική εντολή από τη βάση των
απλών συναδέλφων - ψηφοφόρων – φυσικών μελών) και αθροίζουν τους
συνέδρους που έχει εκλέξει η κάθε μια παράταξη χωριστά, με αποτέλεσμα να
αναδεικνύεται – τεχνητά – αυτό το ψηφοδέλτιο σε πρώτη δύναμη, η οποία
διεκδικεί και καταλαμβάνει συνήθως τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.
Με αυτή τη λαθροχειρία αλλοιώνεται η πραγματική αναλογικότητα και ο
πραγματικός και ουσιαστικός συσχετισμός δυνάμεων που εκφράστηκε στη βάση
από τους συναδέλφους – ψηφοφόρους – φυσικά μέλη. Επιπρόσθετα και σαν
φυσικό φαινόμενο των πιο πάνω, κατά τη διάρκεια θητείας της κάθε διετίας του
Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, εμφανίζονται αντίθετες και αντιφατικές θέσεις και απόψεις (εντός
και εκτός Δ.Σ.) ανάμεσα σε μέλη που έχουν εκλεγεί με το συγκεκριμένο
ψηφοδέλτιο, με αναπόφευκτο επακόλουθο τη χωρίς συνοχή εμφάνιση αυτής της
παράταξης στη συνδικαλιστική δράση και πρακτική (βλέπε άρθρο 48, Κώδικες,
Δικαστικοί Αντιπρόσωποι και Εκλογικά Συνεργεία κ.α.).
Όλα αυτά συνάδελφοι, θα είχαν λίγη σημασία, αν δεν είχαν σαν τελικό
αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία, τη δημιουργία εσωτερικής καθήλωσης και – ως
εκ τούτου – της προς τα έξω εικόνας και δράσης της ΟΔΥΕ. Θυμόμαστε όλοι:
 Για το άρθρο 48, όχι μόνο τις διχόνοιες μεταξύ των εκλεγμένων μελών της
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», αλλά και την ενυπόγραφη ανακοίνωση δύο εξ’ αυτών,
για να επεκταθεί το άρθρο και στους τμηματάρχες.
 Το πλήθος των τοποθετήσεων κάποιων εκλεγμένων μελών της
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» κατά του νέου σχεδίου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων,
επειδή δεν τους αρέσουν τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων.

 Την (Ν)τροπολογία που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή και απέκλεισε
μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων του Γ΄ & Δ΄ βαθμών, από το να διορίζονται
Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, με το προεδρείο της ΟΔΥΕ να την αποδέχεται
με την σιωπή του. Και εδώ είχαμε υποψήφιους με το ψηφοδέλτιο της
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» να αναρτούν στο διαδίκτυο, ταυτόσημες με την
(Ν)τροπολογία θέσεις και απόψεις (βλέπετε «εφιάλτες»).
 Το γεγονός ότι απ’ αυτή την τεχνητή «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και κατά την
συγκρότηση του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, εμφανίστηκαν ΔΥΟ (2)
υποψήφιοι πρόεδροι !!!!!!!!!!!! και
 Το γεγονός ότι δεν παλεύεται το κύριο αίτημα του συνεδρίου για
διεκδίκηση ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ και μάλιστα σε
προεκλογική περίοδο !!!!!!!!!!!!!
Αποκορύφωμα όλων αυτών είναι να διαβάζουμε αυτές τις μέρες την
ανακοίνωση Συλλόγου του οποίας προεδρεύει ο Ταμίας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και
μέλος της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», με την οποία καταγγέλλει τον συνυποψήφιό του
«Sir Adonis Skliridis» για τις θέσεις που ανάρτησε στο διαδίκτυο για τα εκλογικά.
Μιας ανακοίνωσης που με «ενδοπαραταξιακά» βέλη στοχεύει ουσιαστικά κατά
της εκλογικής συμμάχου τους «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ», που όπως προείπαμε, έβαλε
πλάτη για την ανάδειξη της κυβερνητικής παράταξης σε πρώτη δύναμη, στο
συνέδριο. Τελικά όλα τα παραπάνω φαινόμενα οδηγούν κάθε συνάδελφο να
προβληματιστεί και να αναρωτηθεί: Μήπως η αδράνεια και απουσία (ομολογία
έμμεσης συμφωνίας) της ΟΔΥΕ έχει να κάνει με τις αντιφατικές απόψεις, σε
σχέση με την (Ν)τροπολογία, μέσα στους κόλπους της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», της
τεχνητά πρώτης σε δύναμη παράταξης στην ΟΔΥΕ;;; Μήπως η καθυστέρηση
της ψήφισης του νέου Κώδικά μας έχει να κάνει με την ίδια αιτία (ακόμα και η
ΜΗ κατάργηση του άρθρου 48 μέχρι σήμερα);;; Μήπως η συνεχής
αντιφατικότητα και διαφορά θέσεων και απόψεων, ανάμεσα στα μέλη της
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» είναι βασική αιτία της καθήλωσης και αδράνειας της ΟΔΥΕ;;;
και τέλος μήπως η τόσο συχνή και για σοβαρά θέματα του κλάδου
αντιφατικότητα και διαφορά από τα μέλη της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», φωνάζει ότι αυτή
η παράταξη έχει ήδη χάσει την έτσι και αλλιώς τεχνητή «δεδηλωμένη» στο Δ.Σ.
της ΟΔΥΕ;;; Παράλληλα, δεν μπορούμε παρά να θεωρούμε συνυπεύθυνες
και τις άλλες παρατάξεις (ΔΑΚΕ, ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) στο
Προεδρείο και στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, οι οποίες σιωπηλά ΔΕΝ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ,
ΔΕΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ και ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ τα παραπάνω διαλυτικά και
καθηλωτικά φαινόμενα.
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ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, απ’ τον κόσμο,
τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο» Γ. ΡΙΤΣΟΣ
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