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  Ο  καθένας και  κάθε παράταξη έχουν  το δικαίωμα να έχουν την άποψή τους, να την εκφράζουν  

και να την καταθέτουν. Δεν έχει όμως κανένας το  δικαίωμα να ψεύδεται ή να παραποιεί την 

άποψη των άλλων, θεωρώντας τον εαυτό του μοναδικό εκφραστή του αγώνα και της πάλης σ 

αυτόν τον κόσμο γενικότερα και στον δικό μας χώρο ειδικά. 

       Μας ενοχλεί απερίγραπτα το τεράστιο ψέμμα και η λάσπη της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ εις βάρος της παράταξής μας με την τελευταία ανακοίνωσή της  : 

 

……«Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την πρώτη μέρα της αποχής που είχε σημαντική επιτυχία 

(ιδιαίτερα στην Ευελπίδων) και ενώ δεν είχαμε καμία δέσμευση για επίλυση του προβλήματος, 

οι «Ενωμένοι Δικαστικοί Υπάλληλοι» πρότειναν στο ΔΣ του ΣΔΥΑ να ανασταλεί η αποχή σε 

Ειρηνοδικείο, Εισαγγελία και Πταισματοδικείο. Ήδη, άλλωστε, προσπαθούσαν να περιορίσουν 

το θέμα μόνο στο χώρο του Πρωτοδικείου, ενώ ορισμένοι δεν συμφωνούσαν καν με την αποχή 

και μιλούσαν για δίωρη διακοπή! Η πρόταση αποκλιμάκωσης μειοψήφησε, όμως επανήλθαν – 

και με τη στήριξη της ΔΑΚΕ και της «Πρωτοβουλίας» – ανέστειλαν την αποχή, με αιτιολογία 

ότι έχουν δοθεί ή θα δοθούν προσωρινές λύσεις.  

      Η «Πρωτοβουλία», μάλιστα, πρότεινε να συνδράμει και ο Σύλλογος και η Ομοσπονδία με 

χρηματικό ποσό!» 

       ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ την πραγματική θέση της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, που ήταν η παρακάτω:   

 

        «Επισημάναμε ότι ο Σύλλογος, η ΟΔΥΕ και όλοι όσοι συνέβαλαν, δικαστές, παράγοντες 

κλπ πετύχαμε   με  κινητοποιήσεις και επαφές, μία λύση έστω και προσωρινή και για το 

Πρωτοδικείο Αθήνας, με την ανάληψη κάλυψης δαπάνης για την καθαριότητα  του 

Πρωτοδικείου, από το Ταμείο Αλληλεγγύης δικαστών. 

           Εφόσον βρέθηκε προσωρινή λύση για δύο έστω βδομάδες και για το Πρωτοδικείο δεν 

μπορούμε  να συνεχίσουμε τις αποχές με   καθαρισμένους  τους περισσότερους χώρους αλλά 

θα παρακολουθήσουμε την πορεία της υπόθεσης και θα επανέλθουμε αν συνεχιστεί το 

πρόβλημα και δεν λυθεί οριστικά. Αναζητούμε βέβαια μακροπρόθεσμα, οριστική λύση που 

πρέπει να βρεθεί στην κατεύθυνση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. 

          Επειδή όμως το πρόβλημα παραμένει στα περιφερειακά Ειρηνοδικεία η 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ πρότεινε να συνδράμει ο ΣΔΥΑ και η ΟΔΥΕ δίνοντας 100 ή 200 € για να 

απαλλαγούν έστω προσωρινά από την βρώμα. Δεν  πρέπει να εγκαταλειφθούν χωρίς ο ΣΔΥΑ 

να νοιάζεται  γι αυτούς και  έμπρακτα να το αποδεικνύει» 

     

          Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ δεν θέλει ούτε να διευκολύνουμε και ούτε να αναλάβουμε  την 

καθαριότητα υποκαθιστώντας τη Διοίκηση όπως υποννοείται από την ανακοίνωση. 

 

          Εμείς πιστεύουμε ότι είχαμε την δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να δώσουμε λίγα 

χρήματα να απαλλαγούν από τα σκουπίδια, έστω και προσωρινά, τα Ειρηνοδικεία στο Κορωπί, 

στις Αχαρνές, στην  Ελευσίνα, στο Καπανδρίτι, στο Χαλάνδρι, στο Περιστέρι, στο Λαύριο, στην 

Ν. Ιωνία, στο Μαρούσι, στο Ίλιον, στα Μέγαρα, στην Καλλιθέα.  

         Δεν υπήρχαν χρήματα; Πώς βρέθηκαν τότε για το ταξίδι της ενημέρωσης στην 

επαρχία,την άλλη μέρα το πρωί, στο Γύθειο, στη Σπάρτη και αλλού; Για εκεί ΛΕΦΤΑ 

ΥΠΗΡΧΑΝ, περίσσευαν; Θα μπορούσε να αναβληθεί το ταξίδι για λίγο αργότερα ίσως και 

να ματαιωθεί. 

        Συμμετείχε στο ταξίδι και εκπρόσωπος της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ!!! 

         Τι θα πούμε στους συναδέλφους, στα γεμάτα σκουπίδια περιφερειακά Ειρηνοδικεία; Δεν 

μπορούμε να σας  βοηθήσουμε, σας παρατάμε στη βρώμα και στο σκουπίδι, γιατί είναι 

αντιδεοντολογικό συνδικαλιστικά να βοηθήσουμε ή ότι αγωνιστικά  διεκδικούμε την οριστική 

λύση ταξιδεύοντας  με δικά σας έξοδα στο Γύθειο, την Σπάρτη και αλλού. 

          



 

          Η υποχρέωση της πολιτείας για την  εξεύρεση λύσης, είναι άποψη όλων και όχι μόνο της 

Συσπείρωσης.  

         

          Εμείς  σαν ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ προτιμάμε  να  αγωνιζόμαστε όταν πρέπει και 

αποφασίζεται από κοινού. Δεν μας ενδιαφέρουν  ανέξοδες, ατέλειωτες αερομαχίες για την 

επίλυση των προβλημάτων,  έχοντας όμως διασφαλίσει το ηθικό πλεονέκτημα της δικής μας 

χρηστής συμπεριφοράς απέναντι, πρώτα στους συναδέλφους και μετά στην κοινωνία 

γενικότερα.  

 

          Το  ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΤΩΠΟ, η  ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, η ΧΡΗΣΤΗ και ΛΟΓΙΚΗ  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ είναι κορυφαία ζητήματα για την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Ζητήματα που αγνόησαν  

κορυφαία στελέχη των μεγάλων παρατάξεων και της Αγωνιστικής Συπείρωσης 

συμπεριλαμβανομένης. 

          Οι νεόκοποι  αγωνιστές που ίσως συνέδραμαν στην σύνταξη αυτής της ανακοίνωσης ας 

είναι πιο προσεκτικοί στο μέλλον όταν αναφέρονται στην ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. 

         Η μονοπώληση και ο σφετερισμός κάθε αγωνιστικής δράσης, δεν έχουν να προσφέρουν  

τίποτα. 

         Οι νεότεροι όλων των παρατάξεων   πρέπει να πάρουν τις τύχες του κλάδου στα χέρια τους 

μακριά από αγκυλώσεις, προηγούμενες λογικές  και πρακτικές  εργατοπατέρων. 
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