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Ανεξάρτητο Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο των ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας
∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου
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«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ...». Έννοια, δράση, πράξη και ... ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ - όχι παράταξη, µακριά ...
Σεβόµαστε την αξιοκρατία – χωρίς ΣΩΤΗΡΕΣ.
Σεβόµαστε το συλλογικό – χωρίς αναντικατάστατους και αυθεντίες.
Υποστηρίζουµε έως το τέλος την ισοτιµία, τη διαφάνεια και τη δηµοσιότητα σε όλα και για
όλους, την έγκυρη γνώση και ενηµέρωση.
Συµπορευόµαστε στον αγώνα για τον κλάδο και ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που έχουν
πιο πολύ ανάγκη, γιατί είναι πιο αδικηµένοι, όπως είναι:
1. Οι διορισθέντες από 1/11/2011 και δεν έχουν προσωπική διαφορά µείωσης µε βαθµό ΣΤ.
2. Οι νέοι και όσοι έχουν τους βαθµούς ΣΤ, Ε, ∆ και Γ όλων των κλάδων και κατηγοριών, είτε έχουν,
είτε δεν έχουν προσωπική διαφορά µείωσης και είναι στάσιµοι µισθολογικά.
3. Όσοι από τους πιο πάνω, οι περισσότεροι, καλούνται τώρα να µπουν υποχρεωτικά στο ΜΤΠΥ,
άδικα, παράτυπα και χωρίς µελλοντικό αντίκρισµα…
4. Οι Ι∆ΑΧ, ως προς την εργασιακή τους σχέση και τη θεσµική ή προσωπική υποτίµηση ή
υποβάθµιση που ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν και για την ανασφάλεια που ενδεχοµένως νοιώθουν.
5. Οι γραµµατείες των δικαστικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ανάγκη από προσωπικό,
σύγχρονους κανονισµούς λειτουργίας και προϊσταµένους επιλεγµένους από εκλεγµένους και όχι
διορισµένους στα υπηρεσιακά συµβούλια, χωρίς να αισθάνονται υποχρέωση σε κανέναν.
Με εκλεγµένα µέλη στα Υπηρεσιακά Συµβούλια. ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ∆ΙΟΙΚΗΣΗ µε συνδικαλιστές.
6. Όσοι, από αξιοπρέπεια, δεν θέλουν ή δεν έχουν «µπάρµπα στην Κορώνη», όπως είναι οι
µαχόµενοι Γραµµατείς (κατά πως λέµε οι µαχόµενοι δικηγόροι) – οι Γραµµατείς Έδρας σε όλα τα
δικαστήρια και οι Επιµελητές.
Αλληλεγγύη. Για την προστασία των πιο πάνω αδύναµων κι αυτών που έχουν ανάγκη τον
συνδικαλισµό για να αντέξουν τον όγκο, την άδικη µοιρασιά εργασίας και την καταπίεση…
Καλούµε τους/τις συναδέλφους, νέους και παλιούς, να βγουν ξανά στον στίβο του
συνδικαλισµού, ανεξαρτήτως χρώµατος, «δέρµατος», φύλου, πολιτικής προτίµησης και ιδεολογίας
(αρκεί να µην είναι µαύρη ή/και γκρίζα) και να αγκαλιάσουν την Αλληλεγγύη κι ως υποψήφιοι (ή
άλλους συνδυασµούς), µε αρχές και αξίες.

Αλληλεγγύη:
Συνδυασµός Ανεξάρτητων υποψηφίων, Ανεξάρτητων όχι µόνο προς τα έξω αλλά και µεταξύ µας.
Έτσι ξαφνικά και χαλαρά, έξι (6) συνάδελφοι τον ΣΥ-ΣΤΗΣΑΜΕ πέρυσι τον Σεπτέµβριο 2014.
Με το πρώτο της ξεκίνηµα (ντεµπούτο), οι συνάδελφοι χάρηκαν, την εκτίµησαν και την αγκάλιασαν,
την ψήφισαν 99.... και "την έστειλαν" στο Συνέδριο Ο∆ΥΕ στον Βόλο µε 5 συνέδρους
(µε σειρά εκλογής: Καϋµενάκης, Καπέρδας, Θωµάτος, Αυγερινός, Κεφαλόπουλος).
"Συνόδευσαν" την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στο Συνέδριο του Βόλου, µε την ευχή τους να γυρίσει πίσω
Πανελλήνια. Όπως και έγινε! Αφού στο Συνέδριο, προστέθηκαν 6 σύνεδροι από άλλους Συλλόγους
της Χώρας. Και µε τη βοήθεια της τύχης (κλήρωση) µπήκαµε στο ∆.Σ. Ο∆ΥΕ, (που ήταν ο πρώτος
στόχος µας/σας) µε έναν εκπρόσωπό µας, ο οποίος σήµερα είναι Α’ Αντιπρόεδρος Ο∆ΥΕ ...
Η Αλληλεγγύη µας/σας, αφού έγινε ενός (1) έτους, έµαθε και την είδατε να «περπατά». Μάθαµε κι
εµείς µαζί της. Ξέρετε τα σταθερά και έγκυρα βήµατά µας και τη βοήθεια που δίνουµε στην Ο∆ΥΕ.
Τώρα θέλουµε και προσπαθούµε να µπούµε και στο ∆Σ του Συλλόγου, που είναι ο επόµενος
στόχος µας.
Να του δώσουµε κι εµείς λίγη από τη ζωντάνια, την εγκυρότητα, την παρουσία, τη δράση και
την ωραία συνδικαλιστική...τρέλα και κίνηση (έξω από τα στατικά και τα καθιερωµένα) που του
έλειψαν τα 3 τελευταία χρόνια.
Μαζί µε άλλους κι από άλλους συνδυασµούς που θέλουν και µπορούν,
να κάνουµε ξανά τον Σύλλογό µας όπως του αξίζει και όπως µας αξίζει να είναι…
Αλληλεγγύη στην ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ!
Αυτό, όµως, εξαρτάται πάλι από σένα, ελεύθερα, χωρίς «πίεση».
∆εν πιέζουµε ούτε σπέρνουµε «φόβο για δυσµένεια ή ελπίδα για εύνοια»
Ούτε ψεύτικες υποσχέσεις – µακριά από µας αυτά!

Εδώ υπάρχει µόνο αλληλεγγύη, διαφάνεια, δηµοσιότητα, αγώνας, συνδικαλιστική δουλειά, γνώση,
παρουσία σε όλους τους χώρους, αγωνιστική συµµετοχή και ενότητα…
ΟΧΙ παρασκήνιο ούτε λαϊκισµός…
Αν θέλεις να δώσεις την αλληλεγγύη σου στην ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, είναι καλό να γνωρίζεις ότι:
- Στον συνδυασµό ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ µπαίνει και βγαίνει όποιος/α θέλει και µπορεί, ελεύθερα.
1. Αξίζει να έρθει κανείς/καµιά στην ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, να «περπατήσει» µαζί της και µαζί
µας, έστω και ως ... επισκέπτης, για µια κουβέντα ...Χαλαρά, χωρίς άγχος, cool !
∆εν θα βρει κοµµατικό ούτε κατηγοριακό φανατισµό και εγωισµό, ούτε πλειοψηφίες και
µειοψηφίες, ούτε ανταγωνισµό και καρέκλες, ούτε διαφωνίες. Μόνο δηµιουργικές συζητήσεις, µε
όποιον/α θέλει ...
Το µόνο που µας νοιάζει, όπως και πολλούς άλλους συνδικαλιστές και µη,
είναι το καλό του κλάδου και ειδικά των πιο αδύναµων οικονοµικά και εργασιακά ...
Αυτών που δεν έχουν κανέναν άλλο σύµµαχο, παρά µόνο τον συνδικαλισµό ...
Το µόνο που µας νοιάζει είναι το καλό του κλάδου µε αρχές και αξίες που περιγράφουµε σε
όλη αυτή την ανακοίνωση.
2. Βεβαίως, αξίζει και να φύγει κανείς/καµιά από την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, χωρίς τύψεις:
Επειδή ... έτσι θέλει, αλλά και γιατί βρήκε ή ψάχνει να βρει και να δηµιουργήσει:
• Κάτι άλλο, ανεξάρτητο πάντα, πιο καινούργιο, πιο φωτεινό, πιο φρέσκο σε ιδέες και
γνώσεις, σε προσφορά και σε αγωνιστική συµµετοχή, πιο ικανό και ενωτικό.
• Με περισσότερο ήθος, εντιµότητα, διαφάνεια και δηµοσιότητα.
* Αν κάποτε δηµιουργηθεί αυτό το «άλλο», «το ωραίο, το µεγάλο και το αληθινό» που
περιγράφουµε άνω, οι πρώτοι που θα σπεύσουµε θα είµαστε οι συνυποψήφιοι της Αλληλεγγύης,
αν µας θέλουν κι αν πιάνουµε τα στάνταρ και τις αρχές που θα βάλουν ή θα βάλουµε ...
ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΗ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟΥ, ΟΧΙ ΕΝΙΑΙΟΥ, αλλά
µε απαράβατες και απαραβίαστες αρχές, ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ, όπως:
-- ∆εν θα είναι υποψήφιος όποιος δοκιµάστηκε και:
(α) Είχε ή έχει ή θα έχει αποδεδειγµένα οικονοµικές εκκρεµότητες µε το ΤΑΜΕΙΟ Ο∆ΥΕ ή
ΣΥΛΛΟΓΟΥ και κάθε είδους παθητική ή ενεργητική δωροληψία ή δωροδοκία κ.ά.
(β) Είναι κοµµατικό στέλεχος (στέλεχος κόµµατος ή οργάνωσης, διότι τα κοµµατικά στελέχη έχουν
εξαρτήσεις και υποχρεώσεις. Τα απλά µέλη κοµµάτων µπορεί και επιβάλλεται να είναι υποψήφια).
(γ) Οµαδοποιείται ή προσπαθεί/πρωταγωνιστεί, παρασκηνιακά ή ανοιχτά, να προωθήσει ή να
αποκλείσει συνυποψηφίους του µε στείρες αντιπαραθέσεις, ύβρεις και συκοφαντίες, τώρα αλλά και
στο παρελθόν.
(δ) Συµµετέχει σε παρασκηνιακούς, διοικητικούς ή κοµµατικούς µηχανισµούς.
(ε) Ήταν ή είναι απεργοσπάστης ή υπονοµεύει τη συνοχή του σ.κ.
-- Εάν τυχόν εκλεγεί στον Σ∆ΥΑ και έχει ή αποκτήσει την ιδιότητα του µέλους του ∆Σ της Ο∆ΥΕ, του
ΓΣ της Α∆Ε∆Υ ή Υπηρεσιακού Συµβουλίου, οφείλει τελικά να παραµείνει µόνο µε µία ιδιότητα.
-- Ο συνδυασµός θα γνωστοποιεί δηµοσίως όλες τις διαφορετικές απόψεις που έχουν οι υποψήφιοι
του, µε διαφάνεια και δηµοσιότητα.
Συνάδελφε,
Μέχρι τότε, µέχρι να γίνει αυτός ο µεγάλος συνδυασµός µε πραγµατικές αρχές και αξίες έναντι
όλων, ΠΑΜΕ ... ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
η οποία θα κατέβει και στις εκλογές Σ∆ΥΑ που θα γίνουν την Τετάρτη 4 Νοεµβρίου 2015.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: ∆εν είναι και δεν είµαστε προϊόντα ανακύκλωσης, ούτε συγκόλλησης, ούτε
συσπείρωσης, ούτε εξουσίας, ούτε συνδιοίκησης, ούτε παρασκηνίου, ούτε δηµοσίων σχέσεων, ούτε
κοµµατικών επιλογών, ούτε έχουµε οικονοµικές εκκρεµότητες (όπως ενυπογράφως και
αποδεδειγµένα είχαν και έχουν άλλοι και γι αυτό ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ). ∆εν αρκεί να
φαινόµαστε, αλλά και να είµαστε ανεξάρτητοι από µηχανισµούς, από κόµµατα και από λαϊκισµό.
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«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
Ανεξάρτητο Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο
Παρακαλώ, να µε συµπεριλάβετε στον Συνδυασµό
Αλληλεγγύη, ως υποψήφιο για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Σ∆ΥΑ, στις εκλογές που θα γίνουν στις
4 Νοεµβρίου 2015.
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