
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Συναδέλφισσες – οι 

     Εν' όψη της νέας δικαστικής χρονιάς, η οποία δεν φαντάζει καλύτερη από την 

προηγούμενη, θα θέλαμε να σας ευχηθούμε να έχετε περισσότερη υπομονή, μεγάλο στομάχι 

και να “τρώτε σπανάκι” όπως ο Ποπάυ για να αντέξετε τη συνέχεια της κατηφόρας, αν δεν 

καταφέρουμε ΟΛΟΙ μαζί να αλλάξουμε τα πράγματα. 

     Καλά δεν λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται;;; Οι εκπρόσωποι μας στην ΟΔΥΕ μας το 

επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο. Μας θυμίζουν την διετία 2014-2016 στη μισή και 

πλέον διαδρομή της, που α) ενώ υπήρχε Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας οι ανακοινώσεις 

συντάσσονταν χωρίς ονόματα και υπογραφές των, αλλά σαν “το προεδρείο της ΟΔΥΕ”, β) ο 

Αντιπρόεδρος της είχε μεταλλαχθεί σε υπερπρόεδρο και έκανε ότι ήθελε και πάνω απ' όλα, 

γ) φώναζαν “ΟΛΑ στο φως” και επικρατούσε σκοτάδι, για το θέμα που φρέναρε τις κλαδικές 

διεκδικήσεις, γιατί ο καθένας το χρησιμοποιούσε για παραταξιακό ή προσωπικό όφελος. 

     Σήμερα λοιπόν, έχουμε τα ίδια φαινόμενα και το πιο λυπηρό είναι, ότι συνεχίζεται η ίδια 

διαδρομή και συμμετέχουν και πάλι τα ίδια πρόσωπα. Και να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει 

καταστατικό που να ορίζει τους ρόλους και των 17... !!! Υπάρχει φυσικά, αλλά το έχουν κάνει 

σουρωτήρι. Ας ρίξουμε όμως μια ρεαλιστική ματιά σε γεγονότα, για να καταλάβουμε ότι, για 

να πάει μπροστά ο κλάδος χρειάζεται πλέον ανανέωση στην εκπροσώπηση μας. Βέβαια αυτό 

δεν έχει να κάνει μόνο με την “κούραση” που μπορεί να νιώθουν απ' τα πολλά χρόνια 

ενασχόλησης με τα κοινά, αλλά και με τον τρόπο λειτουργίας τους, που δείχνει πάρα πολλά 

και πρωτίστως ότι είναι αναξιόπιστοι και ανίκανοι να μας εκπροσωπήσουν. Ενδεικτικά τι 

θέλουμε να πούμε μ' αυτό: 

1. Κατ' αρχήν έχουμε ένα ΔΣ όπου λειτουργεί αντικαταστατικά, χωρίς να έχει γίνει 

παράδοση και παραλαβή του ταμείου. 

2. Ο Πρόεδρος στη μιάμιση θητεία του, α) ακόμα λύνει το θέμα του καταλογισμού, β) 

ΔΕΝ υπογράφει τις ανακοινώσεις και τα υπομνήματα προς θεσμικούς φορείς, γ) ΔΕΝ 

υλοποιεί τις αποφάσεις των συνεδρίων, τη στιγμή που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό, 

δ) ΔΕΝ τηρεί τις καταστατικές διατάξεις σχετικά με τις απουσίες μελών του ΔΣ από 

τις συνεδριάσεις και ε) ΔΕΝ “αντικρούει” με ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ τις όποιες 

συκοφαντίες κατά του προεδρείου, αλλά και μελών του ΔΣ, όπως επίσης και 

αντιδεοντολογικές συμπεριφορές και δημόσιες τοποθετήσεις έγγραφες και μη μελών 

του ΔΣ κόντρα σε αποφάσεις του οργάνου (ίσως γιατί αυτές προέρχονται από μέλη 

της παράταξης με την οποία εκλέγεται).  

3. Ο Ταμίας α) σαν “υπεύθυνος” στην επιτροπή (κατ' επιμονή του για να μπορεί να 

λειτουργεί) για την συνδικαλιστική επίλυση του προβλήματος του 2012-2014 ΗΤΑΝ 



ΕΤΟΙΜΟΣ όπως μας είχε γνωστοποιήσει γραπτώς από τον Νοέμβρη του 2016 και 

ακόμα “ψιρίζει τη μαϊμού”, β) θυμήθηκε το ρόλο του υπερπροέδρου και άρχισε πάλι τα 

δικά του (μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά), γ) καθυστέρησε 

πολύ να αναλάβει τα καθήκοντα του από την εκλογή του (γιατί άραγε;;;) και δ) μας 

κούρασε με τη “μοναξιά” του (όλο μόνος είναι και προσπαθεί για το καλό μας), που 

είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και ΜΟΝΟ της δικής του λειτουργίας (κ.α.) 

4. Μέλη του ΔΣ καταθέτουν παραταξιακές τους απόψεις, προφορικά και εγγράφως σε 

θεσμικούς φορείς, παρουσία του προεδρείου της ΟΔΥΕ και με την ανοχή του. Κι 

όμως κρατάνε ακόμα την καρεκλίτσα τους στο ΔΣ. 

5. Άλλα μέλη έχουν ελάχιστη έως καθόλου συμμετοχή στην καθημερινότητα και 

εμφανίζονται μόνο στις συνεδριάσεις του ΔΣ (δεν μιλάμε για τα μέλη απ' την 

επαρχία). 

6. Άλλοι δεν εμφανίζονται ούτε στις συνεδριάσεις και όταν αποφασίζουν να 

παρουσιαστούν, το κάνουν λίγη ώρα πριν αυτές λήξουν (άραγε, πόσες συνεδριάσεις 

έχουν γίνει και πόσες αποφάσεις έχουν παρθεί με 17 παρόντες;;;) κ.α. 

     Γενικά συνάδελφοι έχουμε μια Ομοσπονδία υπό διάλυση, μια Ομοσπονδία που δεν 

ασχολείται με τα ουσιαστικά προβλήματα μας, μια Ομοσπονδία που “κερδίζει” χρόνο υπέρ 

της Κυβέρνησης, μια Ομοσπονδία “γερασμένη”, αναξιόπιστη και άρα επικίνδυνη, που δεν 

σέβεται όλους τους συναδέλφους και που εν τέλει δεν έχει το σθένος να αναλάβει τις 

ευθύνες της, που τίποτα πια δεν κινείται στον κλάδο.  

  

 

Βάλτε ΟΛΟΙ ένα χεράκι, για να αλλάξουμε τη στασιμότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη 

στους νέους συναδέλφους και σε όσους απογοητεύτηκαν και κάθονται στην άκρη, ενώ έχουν 

και ικανότητες και γνώση και για να πάει ο κλάδος μπροστά, πρέπει να ασχοληθούν ενεργά 

με τα πρωτοβάθμια, που κι αυτά κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου.  

***Θα απορείτε ίσως, γιατί η ανακοίνωση μας δεν περιέχει πολιτική κριτική. Αυτό συμβαίνει 

γιατί α) Η ΕΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, ΟΥΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ 

ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ και β) γιατί συμφωνούμε με τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας, 

που γνωρίζει ότι, αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις «τελείωσαν» τους εργαζόμενους. 

     ΚΑΛΗ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ 

Αθήνα  10 Σεπτέμβρη  2018 
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Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΠΛΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 

Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΒΟΜΒΑ ΟΤΑΝ ΣΚΑΣΕΙ 


