
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Συναδέλφισσες – οι 

     Τις τελευταίες μέρες, εκεί που ένα τσουνάμι πολιτικών, συνδικαλιστικών 

και προσωπικών αντεγκλήσεων και μια μικρή (ευτυχώς) καταιγίδα 

καυχησιολογίας έχουν σκεπάσει τον ουρανό μας, έσκασε μύτη το ουράνιο 

τόξο, που κάποιοι όχι και τόσο «ενωτικοί» το ονομάζουν ΕΝΟΤΗΤΑ. Δεν 

πιστεύουμε ότι υπάρχει έστω κι ένας συνάδελφος που δεν θέλει την ενότητα, 

που είναι η ΜΟΝΗ λύση για να βγει ο κλάδος μας απ' το τέλμα. Για να 

υπάρξει ενότητα, χρειάζεται και εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη σ’ αυτούς που 

μας εκπροσωπούν, εμπιστοσύνη την οποία χρειάζεται να κερδίσουν οι ίδιοι. 

Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ότι η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, 
άσχετα αν μέχρι πρότινος το κάναμε και να τα αποτελέσματα.  

     Προκειμένου λοιπόν να φτάσουμε στο ιδεατό (ενότητα), παρακαλούμε 

όλους σας να προβληματιστείτε και προκαλούμε τους εκλεγμένους στο ΔΣ 

της ΟΔΥΕ και πρωτίστως αυτούς του προεδρείου, να απαντήσουν στα πιο 

κάτω ενδεικτικά ερωτήματα, για να καταλάβουμε ΟΛΟΙ αν μπορεί να 

επιτευχθεί η ενότητα ή όχι: 

1. Πόσες αποφάσεις πάρθηκαν απ' τα δύο συνέδρια (Ιωαννίνων και 

Θεσσαλονίκης) και πόσες απ' αυτές υλοποίησε το παρόν ΔΣ;;; 

2. Πόσες αποφάσεις και ποιες πάρθηκαν από το παρόν ΔΣ της ΟΔΥΕ 

έως σήμερα και πόσες από αυτές υλοποιήθηκαν;;; 

3. Σε πόσες και ποιες απ' τις αποφάσεις που πάρθηκαν απ' το παρόν 

ΔΣ, ήταν και τα 17 μέλη του παρόντα;;; 

4. Σε πόσες από τις συνεδριάσεις του παρόντος ΔΣ συζητήθηκαν ΟΛΑ 

τα θέματα ημερήσιας διάταξης και σε πόσες από αυτές το ΔΣ 

αναλώθηκε με ένα ή δύο (σχήμα λόγου) θέματα και τα υπόλοιπα 

αναβάλλονταν για το επόμενο ΔΣ και ούτω καθ' εξής;;; 



5. Ποια η σκοπιμότητα για την ανοχή που επέδειξε το παρόν προεδρείο, 

σε επαναλαμβανόμενες αντικαταστατικές ενέργειες (προφορικές και 

έγγραφες ενάντια στις αποφάσεις του ΔΣ) μελών του ΔΣ;;; 

Απαντώντας σε αυτά τα ερωτήματα και σε όσα ακόμα 

προκύψουν, ανάλογα με τις απαντήσεις (αν απαντήσουν), 

μπορούμε να πάμε στο 2ο βήμα που είναι ο τρόπος επίτευξης 

της επιθυμητής ενότητας. 

Αλήθεια αγαπητοί μας συνάδελφοι, πως νιώθετε όταν μέλη του ΔΣ της 

ΟΔΥΕ δεν παρευρίσκονται σχεδόν καθόλου στις συνεδριάσεις του ΔΣ, να 

μιλάνε για ενότητα;;; Πως νιώθετε όταν δεν έχουμε σχεδόν καθόλου 

επίσημη ενημέρωση από το ΔΣ της ΟΔΥΕ, αλλά διαβάζουμε αποσπασματικά 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τι συμβαίνει, από μέλη του προεδρείου και 

όπως αυτά θέλουν, για να προλάβουν………….;;; Πως νιώθετε όταν περιμένετε 

να διαβάσετε τα πρακτικά των ΔΣ και περιμένοντας περνάνε οι μήνες και 

λήγει η θητεία τους;;; Τέλος, πως νιώθετε όταν λένε ότι προσπαθούν για 

μας χωρίς εμάς;;;  

 

Συναδέλφισσες – οι 

    Μ’ αυτά και μ’ αυτά όμως, η θητεία του παρόντος ΔΣ της ΟΔΥΕ τελειώνει 

και οι δικαστικοί υπάλληλοι βρισκόμαστε πάλι στον ίδιο παρονομαστή και 

μάλιστα με πολύ βαρύτερη καθημερινότητα, μέχρι εξάντλησης. Αντί να 

περνάνε τα χρόνια και να καλυτερεύουν οι συνθήκες δουλειάς, αυτές 

χειροτερεύουν και οι εκπρόσωποι μας αναλώνονται σε πολύωρες 

συνεδριάσεις, σε κοκορομαχίες και στο κυνήγι της επόμενης καρέκλας. Αν 

αυτό θέλουμε σαν εργαζόμενοι, καλά να πάθουμε. Αν όχι, είναι καιρός να 

ξυπνήσουμε και να κάνουμε έστω κι ένα βήμα μπροστά. Το σίγουρο είναι 

ότι, αξίζουμε καλύτερης εκπροσώπησης και καλύτερης αντιμετώπισης απ’ 

τις κυβερνήσεις.  
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