
 
                                                                                                  

∆ΑΚΕ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΠΑΛΗ  
      email : dake.odye@gmail.com    facebook : ∆ΑΚΕ Ο∆ΥΕ 

           http://dakeodye.blogspot.com   http://twitter.com/DakeOdye                            

                                                        AΘΗΝΑ 7.12.2012   
                                                         

Συνάδελφοι,  
Σήµερα που τα πάντα γύρω µας καταρρέουν και το συνδικαλιστικό κίνηµα, έχει 
υποχρέωση να είναι  «µια γροθιά» απέναντι στους Κυβερνόντες, που κατεδαφίζουν το 
µέλλον µας και το µέλλον των παιδιών µας, µια «οµάδα» συνδικαλιστών που 
µετέχουν στο ∆Σ της Ο∆ΥΕ, µε την στήριξη και κάποιων εκτός ∆Σ Ο∆ΥΕ , 
προσπαθούν να διασπάσουν τον κλάδο και να δηµιουργήσουν πρόβληµα, στη 
λειτουργία της. 
 
Ως κοινοί συκοφάντες και κατ΄επάγγελµα λασπολόγοι, διαστρεβλώνουν την αλήθεια 
και δηµιουργούν εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται σ΄αυτή. Είτε το θέλουν είτε 
όχι θα συνεχίσουµε τη δράση ως ∆Σ της Ο∆ΥΕ, ενωµένοι, για τον κλάδο και το 
συνάδελφο και αν θέλουν ας συµµετάσχουν κι αυτοί αν πάλι δεν θέλουν ας καθίσουν 
στην άκρη και ας είναι απλοί θεατές όπως έκαναν τα τελευταία χρόνια, έστω κι αν 
είχαν και θέση στο Προεδρείο. 
   
Πρέπει ακόµη να γνωρίζουν ότι «γκεµπελίστικες» πρακτικές και δράσεις, δεν έχουν 
χώρο στο συνδικαλιστικό κίνηµα των ∆ικαστικών Υπαλλήλων. 
 
Κι επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι, ότι Ελλάδα 
δεν είναι µόνο η Αθήνα, έχουν δικαίωµα στην ενηµέρωση και τη στήριξη όλοι οι 
σύλλογοι και όλοι οι συνάδελφοι της χώρας. Με την ιδιότητα του Γ.Γ. της Ο∆ΥΕ, ο 
συνάδελφος ∆ηµήτρης Λιάτσος και µετά από αίτηµα του Σ∆Υ Σερρών την 5/12/2012, 
πήγε στις Σέρρες για ενηµέρωση και φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση  
διαµαρτυρίας των εκεί συναδέλφων , στη συνέλευση υπήρξε παρουσία των τοπικών 
φορέων και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Η επίσκεψή   αυτή έγινε µετά από 
συνεννόηση µε τα µέλη του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ και την διατύπωση από µέρους 
τους αδυναµίας να µεταβούν αυτοί στις Σέρρες. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο 
συγκεκριµένο σύλλογο δεν είχε µεταβεί κλιµάκιο της Ο∆ΥΕ τουλάχιστον την 
τελευταία 10ετία. 
 
Οι συνάδελφοι, συνδικαλιστές του κατ΄ ευφηµισµό  «ΕΝΙΑΙΟΥ» ψηφοδελτίου, µε 
δεδοµένη την άρνηση και αυτοεξαίρεσή τους, από το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, για 
λόγους   µικροπολιτικής  σκοπιµότητας και µεµψιµοιρίας, καταγγέλλουν το Γενικό 
Γραµµατέα αλλά και το ∆Σ της Ο∆ΥΕ, ότι δεν τους ενηµέρωσε, αλλά και ότι σπα-
ταλούν τα χρήµατα των συναδέλφων. ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ  ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΣΠΑΤΑΛΗ Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΣΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, απεναντίας είναι 
υποχρέωση.   
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Και για να τελειώσει επιτέλους αυτή η απαράδεκτη συνδικαλιστική τακτική, σας 
έχει κυριολεκτικά εκτροχιάσει το γεγονός ότι, εκ διαµέτρου αντίθετες πολιτικά 
θέσεις και απόψεις, έδρασαν συνδυαστικά, στην εκλογή του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ, 
το οποίο µάλλον εσείς: Α) ή  είχατε πάρει απόφαση να δωρίσετε στον  …. ΑΛΕΞΗ 
την Προεδρεία της Ο∆ΥΕ και δεν έγινε, µε αποτέλεσµα την από µέρους του 
«τιµωρίας» σας, ή Β) πρόθεσή σας ήταν, η µε κάθε τρόπο µη συµµετοχή σας στο 
Προεδρείο, για να µπορούν κάποιοι από εσάς να επιδίδονται σε πόλεµο  λάσπης.  
Οποιο από τα παραπάνω και αν ισχύει, σας έχει κάνει να ξεφύγετε από την 
συνδικαλιστική πρακτική και τακτική  και να επιδίδεστε σε καθηµερινές 
καταγγελίες του χειρίστου είδους. Άλλωστε είναι πλέον γνωστό ότι απασχόλησε και 
την πρόσφατη συνδιάσκεψη του πολιτικού σας φορέα το παραπάνω θέµα, όπου ως  
«µωρές παρθένες»  κλαίγατε για τον  δήθεν «αποκλεισµό» σας, από το Προεδρείο της 
Ο∆ΥΕ. Είστε ευπρόσδεκτοι στο Προεδρείο, µία θέση αντιπροέδρου είναι κενή, 
επιτέλους, ελάτε οι καιροί είναι δύσκολοι και δεν περισσεύει κανένας, αν πάλι δεν 
θέλετε, καθίστε εκτός και ως «πόντιοι Πιλάτοι του ψεύδους» δρέψτε τους καρπούς   
της απουσίας σας. ΕΙΣΤΕ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ «ΦΟΥΣΚΑ». 
ΣΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Ο ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ ΚΑΙ Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ. Και βέβαια δεν έχουµε τίποτα και 
εκτιµούµε τους συναδέλφους που συµµετείχαν ή ψήφισαν το …. «ΕΝΙΑΙΟ», οι 
οποίοι, εκτός ελαχίστων από τους εκλεγµένους, είναι αξιόλογοι και ικανοί 
συνάδελφοι.   
 
ΥΓ1. στην γεµάτη ψεύδη ανακοίνωση του «ΕΝΙΑΙΟΥ» της 6/12/2012 γίνεται 
αναφορά και στην  από µέρους της Ο∆ΥΕ κατάργησης της στήλης «φυσικά 
πρόσωπα», από την επίσηµη ιστοσελίδα της, καθώς και η πρόθεσή σας για φιλοξενία 
επιστολών ……. Επιτέλους, ούτε εδώ δεν µπορεί η παράταξη «ΕΝΙΑΙΟ» να πει την 
αλήθεια;;; ΚΥΡΙΟΙ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΨΗΦΙΣAΤΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΤΗΛΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆Σ ΤΗΣ 
Ο∆ΥΕ;;; 
 
Λοιπόν  συνάδελφοι, ας τελειώσουν τα ψέµατα, σας γνωρίσαµε, σας µάθαµε, σας 
ξέρουµε πλέον. Οι συµπεριφορές και οι τακτικές λάσπης και συκοφαντίας έχουν το 
όριο τους και πρέπει να τελειώσουν.  
 
 ΥΓ2. Καλή επιτυχία στην πολιτική-συνδικαλιστική  πλατφόρµα που ιδρύθηκε 
πρόσφατα µε τίτλο ΣΥΡΙΖΑ –ΕΚΜ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, µε άλλα λόγια, 
έπεσε και η µάσκα της …. µοναδικής, ανένταχτης, αριστερής πρωτοβουλίας των 
δικαστικών υπαλλήλων… ∆ΕΝ ΕΙΣΑΣΤΑΝ, ∆ΕΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ∆ΕΝ ΘΑ 
ΕΙΣΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ, ΟΠΩΣ ΛΕΓΑΤΕ.   
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