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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
&
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ: Η επέτειος του Πολυτεχνείου και η προκλητική απόφαση της
κυβέρνησης για απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων
Κοινοποίηση:
1) Προς όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους (με την παράκληση να
εκτυπωθεί και να διανεμηθεί σε όλους τους συναδέλφους Δικαστικούς
Υπαλλήλους όλης της χώρας)
2) Προς όλα τα Μέσα Ενημέρωσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων
Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.),
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ την αυταρχική απόφαση της κυβέρνησης, που «ντύθηκε»
με το μανδύα της νομιμότητας λαμβάνοντας ΦΕΚ (5046 Β΄/14-112020), η οποία με πρόσχημα τους περιορισμούς της υγειονομικής
κρίσης, απαγορεύει ΓΕΝΙΚΑ τις ανοικτές δημόσιες συναθροίσεις από 15
έως 18 Νοεμβρίου 2020, κάτι που σύμφωνα με νομικά τεκμηριωμένες
δηλώσεις – ανακοινώσεις, τόσο από φορείς της δικαιοσύνης (Ένωση
Δικαστών και Εισαγγελέων) όσο και από έγκριτους συνταγματολόγους
και νομικούς , χαρακτηρίζεται αντισυνταγματική.
Ως ενεργοί πολίτες αυτής της χώρας και ως εργαζόμενοι δεν μπορούμε
να μείνουμε απαθείς σε μια τέτοια κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών
δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως δεν μπορούμε και να μείνουμε
αδιάφοροι για τα διαχρονικά μηνύματα του αγώνα του Πολυτεχνείου το
Νοέμβρη του 1973, γιατί ήταν ένας αγώνας κόντρα στην «δήθεν
νομιμότητα», ενάντια στο φόβο και το συμβιβασμό. Τα συνθήματα του
Πολυτεχνείου: «Ψωμί -Παιδεία -Ελευθερία», αποκτούν νόημα και είναι
πάντα επίκαιρα και ειδικά τούτες τις μέρες μιας ακόμα κρίσης, για την
υπεράσπιση του δικαιώματος της εργασίας και για την προάσπιση κάθε
δημοκρατικής και συνδικαλιστικής ελευθερίας, που κατακτήθηκαν με
θυσίες και αίμα.

Γι αυτό, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την
απόφαση αυτή που
επαναφέρει στη μνήμη των πολιτών όσο πιο έντονα γίνεται τις μαύρες
μέρες που έζησε ο λαός μας κατά την επταετία, για την οποία η αρχή του
τέλους ήλθε με τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, αλλά και για
να τιμήσουμε την μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου:
 ΚΑΛΟΥΜΕ
ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, σε ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ, από 11:0012:00 την Τρίτη 17 Νοέμβρη 2020
 ΚΑΛΟΥΜΕ
ΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΟΛΩΝ
ΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ, να τιμήσουν εντός των Δικαστικών Μεγάρων, με όποιο
τρόπο κρίνεται πρόσφορος και ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ που ορίζουν τα πρωτόκολλα, τη μνήμη των νεκρών του
Πολυτεχνείου, κατά την ώρα της αποχής
 ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(Δικαστικές Ενώσεις, Δικηγορικούς Συλλόγους), να συμμετέχουν
μαζί μας στη συμβολική αποχή».
Αθήνα 16 Νοέμβρη 2020
Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

