«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να μην τις παίρνει ο
άνεμος».(Μανόλης Αναγνωστάκης, Ποιητική).

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ…
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Δικαστικών Υπαλλήλων
Λεπτομέρεια:

ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ δεν είναι
εκφραστής καμιάς πολιτικής παράταξης ή κόμματος.
Πλην όμως, η συνείδησή μας δεν μας επιτρέπει να παριστάνουμε
τους «αδιάφορους και τους χαζούς».
Γίνεται τόση …ΑΚΡΑΣΙΑ;;;
Ακρασία . Ελληνική λέξη, που περιγράφει την κατάσταση του
υποβαθμισμένου ανθρώπου, ο οποίος, ενώ γνωρίζει το σωστό – το καλό, για
κάποιον ανεξήγητο (;) λόγο, δεν το πράττει . Η ακρασία ταλανίζει και θα
ταλανίζει τους πολλού ς, μέχρις ότου ο άνθρωπος πάψει να είναι «σπορά της
τύχης» και αναγεννηθεί από τον «σπόρο του λόγου και του έργου».
Παντού αλλά και στον κλάδο μας, η ακρασία, ΜΑΣ έχει φέρει στο χείλος της
καταστροφής, με τη συνέργεια μικρών και πολιτικάντηδων εκπροσώπων μας,
πολιτικών και συνδικαλ ιστών.
Φτάσαμε στο απροχώρητο. Όλοι οι συνάδελφοι έχουμε αντιληφθεί ό,τι και
όσα δεν αντιλαμβάνονται οι πολιτικάντηδες και οι λαϊκιστές, συνδικαλιστές και
πολιτικοί .
Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνονται πως όλοι μας τους έχουμε πάρει χαμπάρι .
Μάθαμε πια, γνωρίζουμε καλά τα ψεύτικα, κενά και άχρηστα «λόγια τους » ,
που τα παίρνει ο αέρας. Και όποιος δεν το βλέπει, εθελοτυφλεί ή είναι πονηρός.
Συνάδελφε,
Φτάνει επιτέλους η μεταμφίεση σε ρόλους σωτήρων, όλων αυτών που μας
κατέστρεψαν. Οι συνάδελφοι σήμερα ξεχειλίζουν από αγανάκτηση και οργή για το
καμένο παρόν και το αβέβαιο μέλλον.
Συνάδελφε,
κλείσε τ’ αυτιά και γύρνα την πλ άτη στους «μικρούς » και «αδύναμους »
εκπροσώπους μας, πολιτικούς και κομματικούς συνδικαλιστές που καταφεύγουν
στον λαϊκισμό, στον φανατισμό και στην ψηφοθηρία.
Αντέδρασε στη μικροαστική μικρόνοια και στη μετριότητα των ονείρων τους.
Πάψε να είσαι «ευκολόπιστος και πάντα προδομένος ».
Πες όχι στους σφετεριστές της ψήφους σου, που ισχυρίζονται και προσπαθούν
να σε πείσουν, πως «ο γάιδαρος πετάει ».
Δώσε ένα τέλος σε όσους είναι πρωταγωνιστές στο ξεχέρσωμά μας, και
ταυτόχρονα θέλουν να παραμείνουν πρωταγωνιστέ ς και στη σωτηρία μας.
Συνάδελφε,
Σε αυτές τις εκλογές τολμήσαμε να δημιουργήσουμε ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ,
ΕΝΙΑΙΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ. Στο
οποίο χωρούν όλοι, τώρα και στο μέλλον, αρκεί να βγάλουν από πάνω τους και να
αφήσουν απέξω τον κομμ ατικό μανδύα. Αισιοδοξούμε ότι το ανοιχτό ψηφοδέλτιο
μας θα επικρατήσει, θα κυριαρχήσει, προσφέροντας ένα καλύτερο και
ελπιδοφόρο αύριο στον κλάδο μας, μαζί με άλλους υποψηφίους που θα
προστεθούν την επόμενη φορά και στο μέλλον.

Αυτό
το
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ,
ΕΝΙΑΙΟ,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ,
ΑΝΟΙΧΤΟ,
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, για να μπορέσει να αναγεννηθεί και να
επικρατήσει, πρέπει (τώρα) πρώτα εμείς να σκοτώσουμε «το θηρίο », δηλαδή τον
παλιό κομματικό, παραταξιακό, ελεγχόμενο, κατευθυνόμενο συνδικαλισμό. Στον
οποίο επικρατούν η ύβρις, οι ύβρεις, η αλαζονεία και ο κομματι κός και
κατηγοριακός φανατισμός. Πριν να είναι αργά.
Συνάδελφε,
ερχόμαστε λοιπόν τώρα, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ και ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ να
νοιαστούμε μονάχα για σένα, για εμάς, για τον κλάδο μας χωρίς να κλείνουμε το
μάτι σε τίποτα και σε κανέναν.
Ερχόμαστε για να λέμε την ωμή (και μερικές φορές πικρή) αλήθεια και ΟΧΙ
την «πειραγμένη », δίχως να ακούμε τα κόμματ α και τα μεγάφωνα -φερέφωνά τους.
Με μοναδικό οδηγό το χαμένο και κλεμμένο μας δίκιο. Με σύντροφο την
κρυμμένη μας περηφ άνια, που φυλάξαμε ζωντανή μέσα στην καρδιά μας. Την
περηφάνια και την αξιοπρέπειά μας που ποτέ δεν μπόρεσαν να μας κλέψουν.
Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, ΕΝΙΑΙΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΚΟΜ ΜΑΤΙΣΤΟΙ και
σας λέμε ξεκάθαρα ότι στον χώρο εργασίας μας ΔΕΝ ΧΩΡΟΥ Ν ΚΟΜΜΑΤΑ,
ΧΡΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ.
Ερχόμαστε λοιπόν ΤΩΡΑ, ΕΝΙΑΙΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ για
να πούμε σε όσους σέρνονται από κόμματα, χρώματα, παρατάξεις και κατηγορίες,
ότι τους επιβάλουμε, από εδώ και πέρα, την ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΥ από
το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου μας. .
Συνάδελφε,
έργο και σκοπός μας είναι η ανάληψη της ευθύνης για την πορεία του κλάδου
μας μέσα στην κρίση, με αγώνα, με σχέδιο, με όραμα, με στρατηγική, με
αξιοπρέπεια, κάτω από ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ, ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ψηφοδέλτιο όπου θα
επιλέγονται πάντα οι ικανότεροι. ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ.
Αν αυτό συνάδελφοι είναι το ζητούμενο για το μέλλον, ας τους το

δείξουμε και τώρα με την ψήφο μας.
Συνάδελφε,
«θαρσείν χρή, τάχ’ αύριον έσσετ’ άμεινον : Χρειάζεται θάρρος, ίσως το
αύριο να είναι καλύτερο». (Θεόκριτος ).
Ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων (αλφαβητικά):
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)

Αυγερινός Γιώργος, ……………..Εφετείο.
Βασιλείου Τζούλια, ……………..Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας.
Θεριανού Δημητρία – Διονυσία, Πρωτοδικείο.
Θωμάτος Σπύρος, ……………….. Πρωτοδικείο.
Καπέρδας Γιώργος, ……………... Πρωτοδικείο.
Καϋμενάκης Χρήστος, ………….. Πρωτοδικείο.
Κεφαλόπουλος Βαγγέλης, …….... Ειρηνοδικείο Αθηνών.
Λυμπερόπουλος Μάκης, ………... Ειρηνοδικείο Καλλιθέας.
Μέλη Σούλα, ……………………...Πρωτοδικείο.
Παύλου Νικολέτ τα, …………….... Πρωτοδικείο.
Ρογδάκη Μάρθα, …………………. Πρωτοδικείο.
Στεφανάτου Πόπη, ……………….. Πρωτοδικείο.
Τσιούφης Νίκος, ………………..... Εισαγγελία Πρωτοδικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εκλογές Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 από 08 :00 έως 16:00:
Βάζουμε μέχρι 14 σταυρούς.
Με βιβλιάριο υγείας.

