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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕ Η ΟΔΥΕ ΓΙΑ 
ΤΙΣ  6  &  7  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ    ΝΑ    ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ  
ΕΝΕΡΓΑ  (Ο  ΚΑΘΕ  ΕΝΑΣ  ΜΑΣ  ΑΝΑΛΟΓΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ)  ΚΑΙ  ΝΑ  
ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΣΔΥΠ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΥΕ. 

«Αυτοί που είναι εναντίον της πολιτικής είναι υπέρ της πολιτικής που τους επιβάλλεται.» 
Bertolt Brecht, 1898‐1956, Γερμανός συγγραφέας  

« … Είναι η βαρβαρότητα. Την βλέπω να ΄ρχεται, μεταμφιεσμένη κάτω από άνομες 
συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν πρόκειται για τους φούρνους του 
Χίτλερ ίσως αλλά για μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου. 
Για τον πλήρη εξευτελισμό του. Για την ατίμωσή του…"    Οδυσσέας Ελύτης. 

ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΚΑΙ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ… «ΕΛΠΙΔΑΣ»… ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ, ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΣΟ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΕΥΚΟΛΟ ΛΑΪΚΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΕΥΗΣΥΧΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ. ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΟΛΕΣ … ΛΥΣΕΙΣ… 

Η Διαρκής Αλλαγή –  Ενότητα Πειραιά, σαν ένα νεαρό, ολίγων μηνών,  κίνημα και 
φόρουμ  ιδεών,  το  οποίο  δημιουργήθηκε από  την  οργή αλλά  και  την ανάγκη  για  ένα νέο 
όραμα,  νέο  ήθος  και  την  ανανέωση  στα  συνδικαλιστικά  πράγματα  και  πρόσωπα,  δεν 
μπορεί να σιωπά, μπροστά στην επέλαση της… βαρβαρότητας.  

Ο άνθρωπος, η ζωή, το μέλλον,  η Πολιτική (με το πι κεφαλαίο), η παιδεία, η υγεία η 
δικαιοσύνη,  η  εργασία,  η  εργατική  τάξη,  τα  τελευταία  χρόνια,  υποβαθμίζονται  συνεχώς. 
Είμαστε άραγε…  το «παρατράγουδο» στα νέα άσματα,  της Νεοφιλελεύθερης  ιδεοληψίας, 
της κοινωνίας των 2/3 και της παγκοσμιοποίησης;  

Ξεκαθαρίζουμε  ότι  δεν  απορρίπτουμε  την  πολιτική  τα  κόμματα  καθώς  και  το 
υπάρχον  πολιτικό  σύστημα  συλήβδην  και  φυσικά  δεν  συμφωνούμε  με  το  επικίνδυνο: 
«Εναντίον Όλων». Παρακολουθούμε με θλίψη,  τα όχι  και πολύ μακρινά μας, φαινόμενα 
φοβικότητας, καθημερινού εκφασισμού και ξενοφοβίας, που δεν προέρχονται μόνο από… 
«χρυσαυγίτες».  



Παραμένουμε  στον Προοδευτικό  ‐  Δημοκρατικό  χώρο,  τις  αρχές  και  τις  αξίες  του 
οποίου,  ουδέποτε  πάψαμε,  υπερασπιζόμαστε.  Συμμετέχουμε!  Πιστεύουμε  με  Αυτόνομη 
συνδικαλιστική  δράση,  μέσα  σε  πλαίσια  ανθρωπισμού,  πολιτικής,  πολιτισμού,  αρχών, 
αξιών  και  ηθικής.  Θα  συντονίσουμε  την  δράση  μας,  με  το  δευτεροβάθμιο  όργανο  ΟΔΥΕ 
μέσα  από  τις  τάξεις  της  Αυτόνομου  Συνδικαλιστικού  Κινήματος,  ως  συνιστώσα,  που 
διατηρεί  την  φυσιογνωμία  και  τις  εκφρασμένες  απόψεις  της    Δ.Α.  –  Ε.  Το  ίδιο  ακριβώς 
ισχύει  και  για  τα  φυσικά  μας  μέλη.  Διατηρούν  τις  απόψεις  τους  (πολιτικές  ή 
συνδικαλιστικές)  αλλά  σέβονται  την  πλειοψηφία  και  την  διαφορετική  άποψη.  Ενωμένοι 
σαν  γροθιά!  Μέλημά  μας  είναι  η  ενότητα  του  κλάδου,  με  αρχές,  με  τελικό  σκοπό,  την 
εθνική λαϊκή ενότητα,  την συμμετοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη.  

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ:   ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΔΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ  ΓΙΑ  ΑΥΤΗΝ,  ΕΜΜΕΝΟΥΜΕ  ΣΤΗΝ  ΘΕΣΜΙΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ  ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΩΤΙΚΕΣ,  ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ,  ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΕΣ,  ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ  ΠΑΝΤΑ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΑΛΛΟΥΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΥΕ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ.‐ 

Θεωρούμε  ότι  δεν  είναι  εποχή  αποκλεισμών  των  απόψεων,  εσωστρέφειας  στη 
δράση,  τεχνητών αντιθέσεων,  στενόμυαλων αντιλήψεων και  εμπάθειας σε πρόσωπα.  Δεν 
έχουμε  την  πολυτέλεια  διχασμών,  για  δευτερεύουσας  σημασίας  ζητήματα.  Είναι  εποχή 
περίσκεψης,  σύνθεσης  και  αγώνα! Πράγματι,  μας  περιμένει  σκληρός  και  άνισος,  κοινός 
αγώνας.  Κοινός  αγώνας,  των  εργαζόμενων  στα  δικαστήρια,  Δικαστικών  λειτουργών, 
Δικηγόρων και Δικαστικών Υπαλλήλων.  Γι’ αυτό,  καλούμε τους συναδέλφους να δουν την 
πραγματικότητα,  χωρίς  παρωπίδες,  και  να  στοχεύσουν  μαζί  μας,  στην  αλλαγή,  τόσο  της 
ισοπεδωτικής  «πολιτικής»  του  βιώνουμε  τα  τελευταία  χρόνια,  όσο  και  των  εύκολων 
λαϊκισμών  και  της  απελπισίας,  με  ανεξάρτητο  πνεύμα,  αυτόνομη  δράση,  εναλλακτική 
σκέψη, προτάσεις, ιδέες και πολιτισμό.  

Υπερασπιζόμαστε  το  πατριωτικό,  προοδευτικό  κίνημα  στην  χώρα  μας  μέσα  σε 
αυτές τις αντίξοες συνθήκες αγώνα, χωρίς σκοπιμότητες, αντιπαλότητες και ωφελιμισμούς, 
με αλληλεγγύη και στράτευση όλων μας,  με στοχευόμενη δράση,  με  ιδέες,  με  ιεράρχηση 
των αιτημάτων μας σύμφωνα με  τους «καιρούς», με την συμμετοχή μας στην ανατροπή 
της κυρίαρχης αντιλαϊκής «πολιτικής» σε Ελλάδα και Ευρώπη. 

Ο αγώνας μας ήταν και είναι αγώνας διαρκής, για τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, 
το  παρόν  και  μέλλον  μας,  ως  εργαζόμενων  και  συνειδητών  πολιτών.  Στον  αγώνα  αυτό  ο 
κάθε  σκεπτόμενος  συνάδελφος  και  κάθε  αγωνιστής,  πρέπει  να  συμμετέχει,  κανένας  δεν 
περισσεύει. (Καθένας μόνος του δεν μπορεί να πετύχει τίποτα, όλοι μαζί μπορούμε).     

                                ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΓΩΝΑΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ, 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ 

               Το χρωστάμε στις νέες γενιές και στο μέλλον της πατρίδας μας 

 

Διαρκής Αλλαγή – Ενότητα ΠΕΙΡΑΙΑ 


