
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Η αθλιότητα δεν πέρασε! 
 

Η πλειοψηφία του ΔΣ του ΣΔΥΑ (Οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που ενώθηκαν 
σε μια παράταξη για τις καρέκλες και ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας) επιχείρησε σήμερα, με 
μια άθλια μεθόδευση και με πρόσχημα την πανδημία, να οδηγήσει τον Σύλλογο μας σε μια 
θλιβερή «πρωτιά»:  

Να είναι το πρώτο σωματείο στον Δημόσιο Τομέα το οποίο θα εφαρμόσει τον νόμο – 
έκτρωμα του Χατζηδάκη, να κάνει κουρελόχαρτο το Καταστατικό του και να διεξάγει τις εκλογές 
με ηλεκτρονική ψηφοφορία!. 

 
Η προώθηση της «ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» δεν έχει να κάνει ούτε με τα 

προβλήματα που προκύπτουν απ’ τον κορονοϊό, ούτε φυσικά με την αξιοποίηση της 
τεχνολογικής προόδου. Είναι μέρος των συνολικότερων αντεργατικών ρυθμίσεων της 
κυβέρνησης (όπως και της προηγούμενης) για το χτύπημα της συλλογικής δράσης και 
οργάνωσης των εργαζομένων, την προσπάθεια υπονόμευσης της ίδιας της λειτουργίας και 
δράσης των σωματείων. 

Ο στόχος τους είναι η απομόνωση των εργαζομένων, η υπονόμευση και ακύρωση 
κάθε ζωντανής λειτουργίας, συζήτησης και επαφής. Να είμαστε ο καθένας μόνος του πίσω 
από μια οθόνη, κλεισμένοι στα σπίτια μας, απομονωμένοι από τους συναδέλφους μας. Έτσι 
θέλουν να μας χειραγωγήσουν, να μας ενσωματώσουν και να διαλύσουν τα Σωματεία μας, το 
Συνδικαλιστικό Κίνημα. Στο στόχαστρο φυσικά βρίσκονται εκείνα τα Σωματεία και οι Σύλλογοι 
που βγαίνουν μπροστά για τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, αντιπαλεύουν τις αντιλαϊκές 
κυβερνήσεις. 

 
Επίσης, με τη διαδικασία της «ηλεκτρονικής ψηφοφορίας», στην οποία δεν υπάρχει κάλπη, 

δεν ταυτοποιείται δια ζώσης ο ψηφοφόρος από εφορευτική επιτροπή, δεν ξέρει κανείς ποιος 
ψήφισε πίσω από τον υπολογιστή και επιπλέον ανοίγει ο δρόμος για γενικευμένη νοθεία στις 
εκλογές, για τεράστιας κλίμακας αλλοίωση και χειραγώγηση των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν ήδη 
πολλά παραδείγματα για αυτό από τέτοιες εκλογές - παρωδία σε άλλους εργασιακούς χώρους. 

Τα καταστατικά των σωματείων καθορίζουν τον τρόπο οργάνωσης και λήψης των 
αποφάσεων, τις διαδικασίες εκλογής των εκπροσώπων σε όλα τα επίπεδα. Δε θα 
δεχτούμε σε καμία περίπτωση και με καμία αφορμή, να «μπει χέρι» στη λειτουργία των 
σωματείων. Η δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών δια ζώσης και με ασφάλεια υπάρχει και αυτό 
η πλειοψηφία του ΔΣ του Συλλόγου το γνωρίζει καλά. 

 
Χαιρετίζουμε και σφίγγουμε το χέρι σε όλες τις συναδέλφισσες και τους 

συναδέλφους που με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση απέτρεψαν – με 
συντριπτική πλειοψηφία – αυτή την αθλιότητα.  

Δεν τους πέρασε! Οι εκλογές θα γίνουν δια ζώσης, με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης! 

Όλες και όλοι μαζί να δώσουμε ηχηρή απάντηση σε όσους, λειτουργώντας ως 
«πληρεξούσιοι» των κυβερνήσεων, δεν θέλουν τη ζωντανή λειτουργία του Συλλόγου, την 
ανταλλαγή απόψεων, τη συζήτηση.  

Να ζωντανέψουμε τους Συλλόγους, να δυναμώσουμε τον αγώνα για αυξήσεις στους 
μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις, σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας! Για όλα 
όσα έχουμε ανάγκη και μας αξίζουν! 
 

Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, μαζί είμαστε πιο δυνατοί! 
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