
 

 

  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  ΣΑΣ. 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Ενόψει των γιορτών δεν θέλουμε να βαρύνουμε τις σκέψεις σας με τετριμμένα και 

συνηθισμένα, χρόνια επαναλαμβανόμενα συνδικαλιστικά ζητήματα. Είμαστε βέβαιοι ότι και σεις 

συμφωνείτε ότι τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια λάθη, οι ίδιες τακτικές, όταν επαναλαμβάνονται δεν τιμούν 

κανέναν από όλους μας γενικώς, δεν ανατρέπουν φθίνουσες του κλάδου πορείες, δε δημιουργούν 

καμία ελπίδα. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  έντιμα και υπεύθυνα προσπάθησε και προσπαθεί να αλλάξει 

σελίδα, να αλλάξει τη ρότα του κλάδου, να ανατρέψει υφιστάμενες παθογένειες και κατεστημένα. 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ προσκρούει στην στείρα άρνηση του αναχρονιστικού παρελθόντος που 

συστρατευμένα αντιμάχεται την δική μας θεώρηση των πραγμάτων, την πρόοδο και την εξέλιξη.  

Η μία ψήφος του εκπροσώπου μας, πλειοψηφούντος συμβούλου,   στη συγκρότηση του νέου 

ΔΣ, δείχνει την έλλειψη διάθεσης του παλιού κατεστημένου να απαλλαγεί από αγκυλώσεις και 

στερεότυπα που έχουν κατακυριεύσει το μυαλό  και τη σκέψη όλων τους. Το μεγαλείο και η 

κορύφωση της ασέβειας απέναντι στην απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου από όλους αυτούς τους 

υποκριτές, που κραυγάζουν για τον δήθεν σεβασμό και την  απαρέγκλιτή τους  δέσμευση, στην 

υλοποίηση  συλλογικών  αποφάσεων συνεδρίων, συνελεύσεων και ΔΣ !!!!!!  

Οι συνάδελφοι που απαρτίζουν το  συγκεκριμένο ΔΣ, δημοκρατικά εκλεγμένοι, 

συσπειρωμένοι  ως ένα σώμα αρνήθηκαν την αλλαγή σελίδας της ΟΔΥΕ  στο πρόσωπό μας 

αρνήθηκαν την υπερψήφιση του μοναδικού εκπροσώπου μας, εκφράζοντας και επιβεβαιώνοντας  

την ανησυχία  και τον φόβο τους από την απήχηση των θέσεών μας στο σύνολο των ανά την 

επικράτεια συναδέλφων που δυστυχώς κατά μόνας αντιδρούν και όχι συλλογικά. 

Παρόλα αυτά εμείς ευχόμαστε με τις ενέργειές τους ο κλάδος να πάει μπροστά γιατί τα 

προβλήματα είναι πολλά και δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.  

Θα είμαστε συμπαραστάτες σε κάθε τι θετικό που θα διεκδικήσουν , πάντα με συνέπεια και 

έντιμη συνεργασία και όχι με συνεργασία για την ανατροπή της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Δεν απεμπολούμε ποτέ τις αρχές μας. Θέλουμε κανόνες που σε όλη τη δημόσια διοίκηση 

ισχύουν. Τίποτα περισσότερο,  τίποτα λιγότερο.  

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους αγωνίστηκαν με πρωτόγνωρη αυταπάρνηση, για την ανάδειξη 

της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  ως σταθερά αυξανόμενης, απήχησης και θεσμικής παρουσίας, παράταξης, 

Λυπούμαστε  αν πικράθηκαν κάποιοι φίλοι μας από το γεγονός  ότι αυτό δεν αποτυπώνεται  

αναλογικά και στην εκπροσώπηση στο νέο Δ Σ της ΟΔΥΕ. Υπομονή και ψυχραιμία. 

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΝΗΣΥΧΗΣΑΝ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΣ.  

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ 

ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΩ 

ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΙ. 

  

 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 
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