ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ……ΑΛΛΑ
Ήδη οι φάκελοι με το υλικό της επιστολικής ψηφοφορίας για τις εκλογές της 4ης
Νοεμβρίου 2018 έχουν παραληφθεί από τους περισσότερους συναδέλφους, και πιθανόν
κάποιοι από αυτούς να έχουν ξεκινήσει την διαδικασία της ψηφοφορίας με επιστολική
ψήφο. Η ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ. θα ήθελε να ενημερώσει τους συναδέλφους για μερικά πράγματα
που οφείλουν να γνωρίζουν με την ευκαιρία έναρξης αυτής της διαδικασίας.


Η επιστολική ψήφος έχει αποδειχτεί πέραν πάσης αμφιβολίας, ως η πλέον

χειραγωγήσιμη διεργασία των εκλογών της Ε.Ε.Χ., μετά και την ταυτοποίηση και
καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο υπευθύνων για την πλαστογραφία που διαπράχτηκε
στις εκλογές του 2012, εκ των οποίων ο ένας είναι συνάδελφος, υποψήφιος επί σειρά
ετών στα ψηφοδέλτια της ΠΑΣΚ-ΕΚΜ (νυν ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΧΗΜΙΚΩΝ),
γεγονός που έχει επιμελώς κρυφτεί από το σύνολο των συναδέλφων.


Η διαδικασία της επιστολικής ψήφου στην Ε.Ε.Χ. έχει πολλές

ιδιαιτερότητες που την καθιστούν ευάλωτη. Εκλογικό υλικό που μοιράζεται σε όλη την
επικράτεια, γενικός γραμματέας και ταυτόχρονα υποψήφιος που παραλαμβάνει και
«φυλάει» την επιστολική ψήφο κλπ. Οι περισσότερες επιστημονικές ενώσεις ΝΠΔΔ και
άλλα έχουν καταργήσει ή περιορίσει δραστικά την δυνατότητα ψηφοφορίας επιστολικά,
βάζοντας προϋποθέσεις, όπως η νησιωτικότητα και η χιλιομετρική απόσταση από το
σημείο στησίματος της κάλπης. Και φυσικά το εκλογικό υλικό δεν κυκλοφορεί
ανεξέλεγκτα (με ότι αυτό συνεπάγεται και όσοι καταλαβαίνουν, κατάλαβαν), αλλά
στοχευμένα σε όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα της επιστολικής
ψήφου. Στα δε συνδικαλιστικά σωματεία και ομοσπονδίες η ψηφοφορία είναι
υποχρεωτικά αυτοπρόσωπη με νόμο.



Εκτός όμως από αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η εφεύρεση

του λεγόμενου «περιφερόμενου γενικού γραμματέα» στο περιφερειακό τμήμα Κεντρικής
και Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο κάθε συνάδελφος δεν προσέρχεται στην έδρα του ΠΤ
για να δώσει τον φάκελό του, αν δεν επιθυμεί να τον ταχυδρομήσει, αλλά ο ΓΓ κλείνει
επιλεκτικά τηλεφωνικά ραντεβού με κάποιους συναδέλφους, πηγαίνει επί τόπου και
συλλέγει τους φακέλους. Αυτό σημαίνει ότι οι φάκελοι της επιστολικής ψηφοφορίας
περιφέρονται ανά τας οδούς και τας ρύμας, στα χέρια κάποιου ο οποίους είναι και
υποψήφιος στις εκλογές, αλλά πάντως όχι στα χέρια των μελών της αντίστοιχης
εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι απαγορεύεται, για ευνόητους λόγους, να είναι
υποψήφιοι. Έτσι ενώ όλοι όσοι προσέρχονται στην ψηφοφορία αυτοπροσώπως,
ψηφίζουν ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής, όσοι ψηφίζουν επιστολικά, ψηφίζουν εν
τέλει μέσω του ΓΓ του αντίστοιχου περιφερειακού!!!!! Τέτοια πρωτοτυπία δεν έχει
υπάρξει πουθενά και ποτέ, μόνο στην Ε.Ε.Χ. μπορούσε να συλληφθεί αυτή η πατέντα.
Στην ΣτΑ

του Σεπτεμβρίου 2018 συνάδελφοι από τις παρατάξεις ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ.,

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, κατέθεσαν διάφορες προτάσεις
τροποποίησης του εκλογικού κανονισμού της Ε.Ε.Χ., για τον περιορισμό της
ανεξέλεγκτης διακίνησης του εκλογικού υλικού, την παρουσία πρωτοδίκη στις
εφορευτικές επιτροπές και την εξάλειψη της μεσολάβησης του ΓΓ στην εκλογική δια
επιστολής διαδικασία, η οποία εκτός από γραφική είναι και απαράδεκτη. Όπως
αναμενόταν, οι παρατάξεις ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΧΗΜΙΚΩΝ (πρώην ΠΑΣΚ-ΕΚΜ) και ΝΕΑ ΠΝΟΗ,

όχι μόνο δεν μπήκαν στη

διαδικασία να συζητήσουν την πρόταση, αλλά με δική τους αντιεισήγηση, την οποία δεν
μοιράσανε καν στα μέλη της ΣτΑ, επαναφέρανε τις προϋποθέσεις για την επιστολική
ψήφο έτσι όπως ήταν το 2012 (όταν και συνέβη το γεγονός της πλαστής επιστολικής
ψήφου, ακυρώνοντας όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν το 2015), και προσφέρανε και
στην παράταξη της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ ένα μικρό…. αντίδωρο για την υποστήριξή της,
παρατείνοντας την διαδικασία των εγγραφών στα μητρώα των μελών της Ε.Ε.Χ. μέχρι
τις 30/09 και όχι μέχρι την ημερομηνία της ΣτΑ, όπως παγίως ίσχυε, αφαιρώντας με το
έτσι θέλω από τους συναδέλφους που γράφτηκαν στην Ε.Ε.Χ. από τις 19/09 έως τις
30/09 το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι!!!!!, αφού η κατάθεση των υποψηφιοτήτων έληγε
στις 19/09, 10 ημέρες μετά την ΣτΑ.

Συνάδελφοι
η ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ. δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την προσπάθεια εξάλειψης των
στρεβλώσεων στην εκλογική διαδικασία, οι οποίες όπως αποδείχτηκε, σκοπό έχουν την
αλλοίωση της θέλησης των συναδέλφων και την χειραγώγηση της επιστολικής ψήφου,
μέσω της οποίας δεν εκλέγονται οι εκπρόσωποι που επιθυμεί ο κλάδος, αλλά οι αρεστοί
στις ηγετικές ομάδες των παρατάξεων που αγωνίζονται με κάθε τρόπο να διατηρήσουν
αυτό το καθεστώς.
Μέχρι όμως να επιτευχθεί αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να προσπαθήσουν
να παραστούν αυτοπροσώπως στις εκλογές της Ε.Ε.Χ., και αν αυτό είναι αδύνατον,
να ταχυδρομήσουν την επιστολική τους ψήφο και όχι να την παραδώσουν σε
γυρολόγους.

