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    ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ  ΤΗΣ Ο∆ΥΕ;;;; 
       Συνάδελφοι ,  

       Με έκπληξη αλλά και θυµό είδαµε και διαβάσαµε σήµερα ένα κείµενο που θέλει να λέγεται 
ανακοίνωση, που υπογράφει «το ∆Σ της Ο∆ΥΕ». Ένα κείµενο µνηµείο ψεύδους και υποκρισίας. 
Ένα κείµενο που βαφτίζει το ψάρι κρέας, για να δικαιολογήσει τις παραλήψεις και τις 
µηχανορραφίες µιας οµάδας που διοικεί το συνδικάτο µας και θυσιάζει ολόκληρο τον κλάδο στο 
βωµό  µικροπαραταξιακών ή προσωπικών φιλοδοξιών. 
 
   Στην επίµαχη ανακοίνωση διαβάσαµε µια ωραία έκθεση ιδεών που στην πραγµατικότητα δείχνει 
ότι κάποιοι βρίσκονται σε  ένα δικό τους παράλληλο σύµπαν, µακριά από την καθηµερινότητα και 
µακριά από την πραγµατικότητα του κλάδου και των συναδέλφων.  
 
   Πανηγυρίζουν που τελικά θα έρθουν 115 αντί 236, που ήταν η αρχική απόφαση, συναδέλφων στα 
∆ικαστήρια,  και µιλούν λες κι έκαναν κάποιο κατόρθωµα αγνοώντας ότι ο ερχοµός αυτών των 
εργαζοµένων είναι αποτέλεσµα αγώνα εδώ κι ενάµιση  χρόνο. 
   
   Στην επίµαχη ανακοίνωση διαβάζουµε επίσης µια ανάλυση – ψυχογράφηµα κάποιου ή κάποιων 
για την ανάγκη ανακατανοµής των οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, λες και 
θα καλυφθούν άµεσα τα τεράστια οργανικά κενά σε συναδέλφους!!! Και µιλάµε για ανακατανοµή 
που ούτε βιαστική είναι , ούτε θα δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήµατα µας. Αξίζει να αναφερθεί 
εδώ ότι η απόφαση για τη συµµετοχή εκπροσώπων µας στην επιτροπή αυτή έπρεπε να είναι 
απόφαση του ∆Σ κι όχι µιας οµαδούλας. Γιατί ο κ. Πρόεδρος της Ο∆ΥΕ δεν έθεσε το θέµα στη 
συνεδρίαση του ∆Σ την περασµένη Πέµπτη;;; Ποιο σκοπό ή ποιόν ήθελε να εξυπηρετήσει µε το να 
µη θέσει το θέµα στο ∆Σ;;;; Και αλήθεια από πότε οι ανακοινώσεις της Οµοσπονδίας είναι 
κουτσοµπολίστικο έντυπο µε αρκετό κιτρινισµό και αναλήθειες;;;; Γιατί µέσα σ΄αυτήν αναφέρονται 
ψέµατα που αφορούν τη θέση της παράταξής µας για τη συµµετοχή µας ή µη σ΄αυτή την επιτροπή 
και ειδικότερα σε θέση αναπληρωµατικού µέλους!!!! Επίσης διαβάζουµε στην παραπάνω 
ανακοίνωση ότι… «Η πρόταση έγινε από το ΠΑΜΕ και τη ∆ΑΚΕ, αλλά δεν έγινε δεκτή 
από το προεδρείο.» …. Με ποια θεσµική ή καταστατική επιταγή το προεδρείο απορρίπτει 
προτάσεις;;;;;;;;;;; Η Ο∆ΥΕ έχει ∆Σ κι εκεί µε δηµοκρατικές και πλειοψηφικές διαδικασίες και 
αποφάσεις λαµβάνονται αποφάσεις, κάτι που µάλλον είναι άγνωστες έννοιες ή λέξεις για κάποιους 
από αυτούς που αποτελούν το νυν Προεδρείο!!!!!  Τελειώνοντας θα θέλαµε να κάνουµε γνωστό στο 
συντάκτη της ανακοίνωσης, ότι θα µπορούσε να βγει παραταξιακή ανακοίνωση που να γράφει τις 
θέσεις ή τις απόψεις της παράταξής του κι όχι να υπογράφει την ανακοίνωση «το ∆Σ της Ο∆ΥΕ». 



 2
    
     Πότε Κύριοι ρωτήθηκε έστω κι ένας από την παράταξη µας ή και από άλλες παρατάξεις για το 
κείµενο αυτό ;;;  Έχουµε Πρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα που σύµφωνα µε το καταστατικό (άρθρα 
24 και 27) συνυπογράφουν όλα τα έγγραφα της Οµοσπονδίας;;;  Από πότε καταργούν ετσιθελικά το 
καταστατικό;;;  Κι αν δεν έχουµε γιατί έγινε τέτοιος «πόλεµος» το ∆εκέµβρη του 2014 για να 
εκλέξουµε προεδρείο;;;; ∆ε θέλουµε να πιστέψουµε ότι η υπογραφή «το ∆Σ της Ο∆ΥΕ»  
εµφανίζεται στις ανακοινώσεις για να καλύψει και κάποιον άλλον που, καταστατικά, δεν µπορεί να 
υπογράψει ανακοινώσεις του συνδικάτου. 
    
Κλείνοντας την ανακοίνωσή µας αυτή δε µπορούµε να µην αναδείξουµε και το γεγονός ότι είναι η 
πρώτη ίσως και η µοναδική φορά στα χρονικά της Ο∆ΥΕ, αλλά και ίσως και όλων των άλλων 
συνδικάτων,  που ανακοίνωση, έχει και υποσηµείωση – κουτσοµπολίστικη παρουσίαση θέσεων και 
απόψεων του συντάκτη που απέχουν από την πραγµατικότητα και δίνουν έναν ύφος «µαύρης 
κωµωδίας» σ΄αυτή. 
 
   ∆υστυχώς τα έργα και οι ηµέρες αυτού του Προεδρείου θα έχουν πολλές ακόµα «µαύρες  
κωµωδίες» κι αν η ενηµέρωση και τα µηνύµατα που λαµβάνουµε καθηµερινά είναι σωστά µάλλον 
θα βάλουν σε µπελάδες τον κλάδο και τους συναδέλφους. Επιτέλους ας αναλογιστούν τις ευθύνες 
τους κι ας καταλάβουν ότι ∆Ε ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ, ∆ΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ, παρά την αντίθετη απόφαση του ∆Σ αλλά κύρια 
του συνεδρίου. 
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