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«ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ»
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,
Εδώ και πολύ καιρό διαβάζουμε διάφορες ανακοινώσεις της παράταξης ΔΑΚΕ
Δικαστικών Υπαλλήλων, που συνεχώς, έτσι για να μας θυμίζει ότι ……υπάρχει, ασχολείται
με διάφορα θέματα, υποτίθεται από «αγνό ενδιαφέρον» και για «τον συνάδελφο και
μόνον». Όλο αυτό το διάστημα δεν θελήσαμε να τοποθετηθούμε ή να απαντήσουμε στα
σχόλια αυτά , είτε γιατί ήταν αστεία προς αντιπαράθεση(όπως π.χ. το να καταγγείλομε
τον Υπουργό Δικαιοσύνης γιατί μας αποκάλεσε Διοικητικούς και όχι Δικαστικούς
Υπαλλήλους), είτε το να καταγγείλομε το Υπουργείο Οικονομικών για την …..υποτιθέμενη
καθυστέρηση πληρωμής των Δικαστικών Αντιπροσώπων ή διάφορα άλλα υποτίθεται
πολιτικοσυνδικαλιστικού περιεχομένου άρθρα και αναλύσεις, τόσο βαθυστόχαστες που θα
τις ζήλευε ακόμα και ο πολύς …. Άδωνις Γεωργιάδης, κατεξοχήν θεωρητικός και
εκπρόσωπος της δεξιάς παράταξης! Σε κάθε περίπτωση πάντως όλες αυτές οι
ανακοινώσεις του επίδοξου θεωρητικού της ΔΑΚΕ κ. Λιάτσου διακατέχονταν από έλλειψη
χιούμορ.
Όμως η τελευταία ανακοίνωση της 5-5-2015, χρήζει απαντήσεως, δεδομένου
ότι εκτός του ότι εγκαλεί το νέο Δ.Σ. για ότι μπορούσε να θυμηθεί , λες και ο
συνάδελφος Λιάτσος δεν ήταν τουλάχιστον σε 5-6 θητείες της ΟΔΥΕ, ως μέλος του Δ.Σ.
και τουλάχιστον 3 συνεχόμενες φορές Γραμματέας! Αυτό δε το τελευταίο μάλλον το έχει
ξεχάσει εντελώς, αλλά οφείλουμε να του το θυμίσουμε ανταπαντώντας στα ερωτήματα
που θέτει, με άλλα δικά μας ερωτήματα:

1ο) Γνωρίζει ο συνάδελφος κ. Λιάτσος, ότι τώρα και μήνες, από την
ανάληψη των καθηκόντων του το νέο Δ.Σ. προσπαθούσε μετά κόπων και
βασάνων να παραλάβει το Ταμείο της ΟΔΥΕ, όπως τέλος πάντων το άφησε η
διοίκηση της δικής του θητείας στο Προεδρείο;
2ο)Γνωρίζει ο συνάδελφος κ. Λιάτσος, ότι το παραπάνω έργο το
επωμίστηκαν, ο νέος Ταμίας, με τα μέλη του νέου Προεδρείου(αν και δεν ήταν
δική τους υποχρέωση) και τη συνδρομή του απερχόμενου Ταμία,
προσπαθώντας να βρουν άκρη και με τα δικά του(ως μέλους του
προηγούμενου Προεδρείου) ελλιπή ή καθόλου εμφανισθέντα παραστατικά.
Και σε όλη αυτή τη διαδικασία τόσο ο ίδιος , όσο και ο πρώην Πρόεδρος
απείχαν επιδεικτικά;
3ο)Γνωρίζει, «αυτό σίγουρα το γνωρίζει», ο συνάδελφος κ. Λιάτσος,
ότι ΔΕΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ του προηγούμενου
Δ.Σ.(όπως τέλος πάντων τα τηρούσε-γιατί εμείς ποτέ δεν τα είδαμε ή δεν μας
τα έδιδε να τα διαβάζουμε κατά τις συνεδριάσεις ή μετά από αυτές), ως όφειλε
να πράξει ως απερχόμενος Γραμματέας, κατά το άρθρο 20 του Καταστατικού
της ΟΔΥΕ;

Γιατί η δικαιολογία που πρόβαλε για το θέμα αυτό στο τελευταίο Δ.Σ., δεν
χωρεί καμίας σοβαρότητας. Ότι δηλαδή τα παρέδωσε στο Προεδρείο του
συνεδρίου και έκτοτε αγνοεί την τύχη τους. Το Καταστατικό της ΟΔΥΕ , αλλά
και κάθε σωματείου, οποιουδήποτε βαθμού , ορίζει με σαφήνεια ότι η
παράδοση-παραλαβή όλων των περιουσιακών στοιχείων γίνεται από το
απερχόμενο στο νέο Δ.Σ. με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Αυτό
άλλωστε έπραξε και ο απερχόμενος Ταμίας, παρά τα όσα προβλήματα υπήρξαν
στο Ταμείο, όμως κάτι παρέδωσε! Ο κ. Λιάτσος ΔΕΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
ΤΙΠΟΤΑ και βγαίνει σήμερα «δίκην εισαγγελέως», ως τιμητής των πάντων, με
περισσό θράσος να εγκαλεί το νέο Δ.Σ. για όσα εκείνος για ολόκληρες θητείες
δεν έπραξε.
Για να μπορεί λοιπόν να μιλά και να ζητά τον λόγο ΑΣ ΒΡΕΙ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ στο νέο Δ.Σ. τα Πρακτικά Συνεδριάσεων του προηγούμενου Δ.Σ.
που ως Γραμματέας όφειλε να φυλάττει ως κόρη οφθαλμού και μετά συζητάμε
για ότι άλλο θέμα βάλει.
Γιατί εάν τα Πρακτικά δεν βρεθούν έχουμε κάθε λόγο να υποψιαζόμαστε ότι
κάποιοι ήθελαν να χαθούν ή ως δια μαγείας να εξαφανιστούν. Και σε κάθε
περίπτωση την ευθύνη γι΄ αυτό την έχουν αυτοί που υποτίθεται ότι ήταν οι
θεματοφύλακές τους, δηλαδή κύρια ο απερχόμενος Γραμματέας και
δευτερευόντως ο απερχόμενος Πρόεδρος.
ΥΣΤΓΡ.:Επειδή το θράσος και η ανοχή έχουν και όρια, θα ασχοληθούμε
ξανά με τον κ. Λιάτσο , όταν βρει και φέρει-παραδώσει στο Δ.Σ. τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ του προηγούμενου Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν θα
επιτρέψουμε σε κανέναν να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του,
όργανα, Καταστατικές Διαδικασίες και κυρίως την νομιμότητα, ειδικά στο χώρο
των Δικαστηρίων, όπου βρισκόμαστε και εργαζόμαστε!!!!......
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