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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΜΙΑ ΑΛΛΗΣ, «ΜΑΥΡΗΣ» ΕΠΟΧΗΣ 
  

Συνάδελφοι,  

Έφτασε την ώρα που ο κλάδος οδεύει προς την εκλογή των συνέδρων του Σ∆ΥΑ, αλλά και προς το 
συνέδριο της Ο∆ΥΕ, κάποιοι παντελώς ΑΠΟΝΤΕΣ από όποια µάχη δώσαµε, έφτασαν στο πιο 
ακραίο σηµείο αντισυνδικαλιστικής δράσης.  
Οι εκπρόσωποι της παράταξης ΕΝΙΑΙΟ (∆ΑΣ – ΑΝΑΓΚΙ κλπ) ξεπέρασαν σε αντιδηµοκρατική 
συµπεριφορά πρακτικές άλλων µαύρων για τη χώρα µας εποχών. Ειδικότερα, κι ενώ και οι ίδιοι µε 
την ψήφο και την υπογραφή τους συναποφάσισαν τόσο την παράταση θητείας του ∆Σ της Ο∆ΥΕ 
µέχρι το συνέδριο, όσο και τον ορισµό συνεδρίου στις 9/10/2014. Αντ΄ αυτών µε περίσσιο θράσος και 
ξεπερνώντας κάθε συνδικαλιστική αλλά και δηµοκρατική πρακτική, προσέφυγαν στην εκούσια 
διαδικασία του Ειρηνοδικείου και ζητούν ορισµό προσωρινής διοίκησης στην Ο∆ΥΕ, αναφέροντας 
ψευδώς ότι ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ στην Ο∆ΥΕ. Μάλιστα έφτασαν σε σηµείο να προτείνουν να 
διοριστούν ως προσωρινή διοίκηση 17 άτοµα της παράταξής τους, αν και όπως είναι γνωστό στο 
εκλεγµένο ∆Σ είχαν µόνο 4!!!!!!!!!!!!!.  
 
Αυτό που ούτε η χούντα των συνταγµαταρχών, δεν κατάφερε να κάνει στην Ο∆ΥΕ, δηλαδή να 
διοριστεί δοτή διοίκηση επιχειρούν άνθρωποι  και συνδικαλιστές που θέλουν να λέγονται και 
«αριστεροί και προοδευτικοί». 
 
Και σα να µην έφταναν όλα αυτά, έχουν αναγάγει το ψέµα και τη λάσπη σε σηµαία του 
προεκλογικού τους αγώνα, για δήθεν κακοδιαχείριση στην Ο∆ΥΕ. Η υποµονή όλων σ΄αυτές τις 
τακτικές έχει εξαντληθεί, τακτική του «ρίξε λάσπη, ρίξε λάσπη, κάτι θα µείνει» είναι γνωστή και 
παλιά τακτική τους. Προσπάθησαν και προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν  τους συναδέλφους για 
να αποκοµίσουν µικροπαραταξιακά οφέλη και µόνο. Α∆ΙΑΦΟΡΟΥΝ για το συνάδελφο, 
Α∆ΙΑΦΟΡΟΥΝ για την καθηµερινότητά του. Οι συνάδελφοι τους ξέρουν, τους γνωρίζουν και τους 
βάζουν στην άκρη. Το αποκαλούµενο ΕΝΙΑΙΟ (∆ΑΣ-ΑΝΑΓΚΙ κλπ) δύο χρόνια τώρα το µόνο που 
προσπαθούσε ήταν να δηµιουργήσει προβλήµατα στη λειτουργία του συνδικάτου και να εκµηδενίσει 
τα όποια αποτελέσµατα είχε η προσπάθειά του.  
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