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         Δπεηδή εκθαλίδνληαη ζην πξνζθήλην πνιινί  θαινζειεηέο σο δήζελ 

πξνζηάηεο αδηθεκέλσλ κφλν θαη κφλν επεηδή ηνπο ζεσξνχλ σο εχθνιν πεδίν 

ςεθνζεξηθήο δξάζεο. 

Ο θφζκνο έρεη άπνςε θαη κπνξεί λα θαηαιάβεη ηη πξαγκαηηθά 

ζπκβαίλεη. Δκείο έρνπκε άπνςε θαη δεκφζηα ηελ έρνπκε εθθξάζεη γηα φια 

ηα δεηήκαηα.  

Έηζη ινηπφλ επαλαιακβάλνπκε ηελ πξφηαζε πνπ είρακε θαηαζέζεη 

ζην Γ ηεο ΟΓΤΔ θαη ηνλίδνπκε ηα εμήο: 

 

 ΔΚΛΟΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ ΥΩΡΙ ΚΡΑΣΗΔΙ ΚΑΙ 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟ 

 

 Πξέπεη λα ζηαινχλ ζηνλ Άξεην Πάγν έζησ θαη ηψξα αηηήζεηο 

πξνηίκεζεο θαη ηνπ Γ βαζκνχ θαζψο θαη λα δηνξηζηνχλ νη 

πηπρηνχρνη Ννκηθήο αλεμαξηήησο βαζκνχ, κε ηελ αλάινγε 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε - θάιπςε απφ ηνπο νπνίνπο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί φζν πεξηζζφηεξν πνζνζηφ κπνξεί, 

ιακβαλνκέλσλ  ππ’ φςε  ησλ παξαθάησ πξνυπνζέζεσλ: 

 Σεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ θαηά ηφπνπο 

ππεξεζηψλ γηα ηελ παξαιαβή εθινγηθψλ ζάθσλ ησλ 

δηθαζηηθψλ αληηπξνζψπσλ, 

 Σελ ρξεζηκνπνίεζε ζηα ζπλεξγεία ηεο παξαιαβήο 

θαη φρη κφλνλ, φζσλ ππαιιήισλ δελ ζα πάλε 

αληηπξφζσπνη αλεμάξηεηα απφ ηελ ππεξεζία πνπ 

ππεξεηνχλ θαζψο  θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ. 

 Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ είλαη 

επηζθαιήο γηαηί εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν λα θιεζνχλ 

λα δηνξηζηνχλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη λα εκθαληζηεί 

ν εθηάιηεο ηνπ 1994.  

 Ιζφηηκε εξγαζία, ίδηα  ακνηβή. 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη. 

Καηξφ ηψξα καο βαζαλίδεη πνπ πάεη ην θαξάβη ηνπ ΚΛΑΓΟΤ γηα πνην 

ηαμίδη καθξηλφ αλέβαζε ηα άξκελα θη αιαξγεχεη, έρεη κπνχζνπια, έρεη 

ππμίδα, πνηφο λα  ΄λαη άξαγε ν ζθνπφο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ.  

 Γελ πξνιαβαίλεη  θίινη αγαπεηνί λα  θαβαηδάξεη ηνλ θάβν θαη ζην 

ζηγαλφ κατζηξάιη αξρίδεη  λα ηξίδεη. Πνχ λα πέζεη θαη ζε θνπξηνχλα!! 

Γεκίδεη ε ζάιαζζα παληά ην θχκα παιηθάξηα. 



Καηξφ ηψξα θάηη θηαίεη. Ση θηαίεη άξαγε; Δίκαζηε έηνηκνη θαη 

εηιηθξηλείο λα ην δνχκε, λα ην ςάμνπκε; Σν ζέινπκε; Σν αληέρνπκε; 

Γελ θηαίεη θίινη θαλείο άιινο. 

Φηαίκε φινη γηαηί αθήζακε ηε κεηξηφηεηα λα θπξηαξρήζεη ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ καο γίγλεζζαη. 

Φηαίκε φινη γηαηί είκαζηε πηα πξνβιέςηκνη.  

Δίκαζηε  ρεηξνθξνηεηέο σθειηκηζηηθψλ  ζπκπεξηθνξψλ, εχθνια 

παξαζπξφκελνη, ιεζκνλψληαο θαη παξαβιέπνληαο φζνπο πξαγκαηηθά 

αμίδνπλ. 

Φηαίκε φινη γηαηί βάδνπκε πνιχ ρακειά ηνλ πήρε ησλ πξνζκνλψλ 

καο. Δίκαζηε ζαπκαζηέο φζσλ δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ ζέζεηο μεθάζαξεο 

είηε γηαηί θνβνχληαη είηε γηαηί δελ έρνπλ. 

Σελ ψξα ηεο θξίζεο θαη ηεο κεγάιεο απφθαζεο αθήλνπκε ηηο ηχρεο 

καο ζε επηηήδεηνπο  ςεθνζήξεο εξγαηνπαηέξεο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ραξάμνπλ πνξεία παξά κφλν λα πξνζηαηέςνπλ ηελ δηαηψληζε ηεο 

κεηξηφηεηαο, ηεο αζήκαληεο ηθαλφηεηαο πνπ πεξίζζηα ε θχζε ηνπο έρεη 

πεξηινχζεη. 

Πψο κπνξείο έηζη λα δηεθδηθήζεηο πεξηζζφηεξνπο δηνξηζκνχο 

δηθαζηηθψλ αληηπξνζψπσλ πνπ ηψξα καο απαζρνιεί; Δθεί πνπ 

μεκεξνβξαδηάδεζηε ζην Τπνπξγείν γηαηί δελ επηζεκάλαηε ηε κε έγθαηξε 

έληαμε ζην βαζκφ Β΄ φζσλ είραλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα κελ έρνπλ ζήκεξα 

απνθιεηζηεί απφ ηνπο δηνξηζκνχο; Ση θάλεηε θάζε κέξα ζην Τπνπξγείν; 

Γεκφζηεο ζρέζεηο;  

Απηή ηελ ψξα ν θιάδνο ρξεηάδεηαη ηε γλψζε θαη φρη ηνπο 

θνκπνγηαλλίηεο… Αλαδεηήζηε ηε… 

Γηα ζθεθηείηε ιίγν. Πνηφο ζα έθαλε ηνπο δηνξηζκνχο ζηνλ Άξεην 

Πάγν; Η θάζε ηδησηηθή εηαηξία ζηελ νπνία νη πξνζβάζεηο θαη ε ελεκέξσζε 

ζα ήηαλ αδχλαηε; Πνηνο ακθηζβεηεί ηψξα ηηο  δηαθαλείο δηαδηθαζίεο πνπ 

εγγπψληαη νη ζπλάδειθνη ζρεηηθνί επηζηήκνλεο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ;  

Η ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ θαζεκεξηλά δηα ησλ κειψλ ηεο είλαη παξνχζα 

εηδηθά ζηηο θξίζηκεο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ γλψζε, κεζνδηθφηεηα θαη 

ηθαλφηεηα .  

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ηνπ φπνηνπ ζπλαδέιθνπ ρξεηαζηεί βνήζεηα 

ή θαζνδήγεζε.  

Καιέο εθινγέο !  

…Καηά ηα ινηπά άιιε ψξα ζα ηα μαλαπνχκε. 

 

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 


