
 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Συνδικαλιστική Κίνηση ∆ικαστικών Υπαλλήλων 
 
 Συνάδελφε,  

 Έφτασε  ( ; )  ο  κα ιρός  για µια καινούργια προσπάθεια µέσα από ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο,  
 . χωρίς κοµµατική ή κατηγοριακή χροιά και χειραγώγηση, 
 . χωρίς εσωτερικούς µηχανισµούς και αποκλεισµούς. 
 Για την αναµόρφωση και ζωντάνια του συνδικαλιστικού µας κινήµατος. 
 --Σε µια ανεξάρτητη κίνηση και σε ένα αναµορφωµένο συνδικαλιστικό κίνηµα θέση υπάρχει για όλες και όλους. 
 . Αρκεί να υπάρχει και θέληση για συµµετοχή και προσφορά, έστω και στον ελάχιστο βαθµό.  

Όσοι εθελοντές, τόσες και θέσεις. 
 Γιατί και τα προβλήµατά µας, τα «µεγάλα» και τα λεγόµενα «µικρά», τα µνηµονιακά και τα προ 

µνηµονίου, είναι πολλά – δεκάδες! Τα ζούµε και τα γνωρίζουµε όλοι… 
Και θέλει δουλειά πολλή και πολλούς για να αντιµετωπιστούν. 

 Αλλά και γιατί, τη διοίκηση της Γραµµατείας των δικαστηρίων και εισαγγελιών δεν την ασκούµε εµείς οι δικαστικοί 
υπάλληλοι. Και δεν ευθυνόµαστε ούτε  µπορούµε να λύνουµε κάποια κλαδικά και καθηµερινά – εργασιακά προβλήµατα, µόνο µε 
διοικητικές πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις της διοίκησης. (Π.χ. υπερωριακή απασχόληση-αποζηµίωση, πληρωµή εκλογικού κ.α.) 
Αντιθέτως, πρέπει για τα πάντα να είναι αρµόδιο και υπεύθυνο µόνο το σ.κ. και ανεύθυνη-αναρµόδια η ∆ιοίκηση. ∆εν είναι άδικο; 

 Τη Γραµµατεία τη διοικούν οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι (ως διοίκηση και ως συνδικαλιστικός φορέας) είχαν - έχουν την 
 έγνοια και τον «τρόπο» να λύνουν, τόσο εργασιακά και συνδικαλιστικά τους ζητήµατα, (όπως, ατοµικούς Η/Υ, οργανικές 
θέσεις και αριθµός υπηρετούντων λειτουργών, ελάχιστος αριθµός υποθέσεων που χρεώνονται, γραµµατειακή υποστήριξη στις ενώσεις 
τους, στις εκλογές, συνελεύσεις ή εκδηλώσεις τους…). Όσο και τα πολλά και σοβαρά δικά τους κλαδικά προβλήµατα, π.χ. οικονοµικά. 
Ορισµένες φορές, µάλιστα, εναντίον των αιτηµάτων του κλάδου µας, όπως έγινε µε την αποσύνδεση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών! 
Άνθρωποι είναι και αυτοί, και  µάλιστα µισθωτοί, δεν είναι δα και θεοί.  
 Συνάδελφε,  

 Για ν’ αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα και µε την ιδιαιτερότητα της ετεροδιοίκησης που έχουµε ως 
κλάδος, οφείλουµε κι εµείς να κάνουµε «κάτι» διαφορετικό.  
Να κάνουµε «κάτι» µόνοι µας για τον συλλογικό µας εαυτό και τον κλάδο µας, αλλά όχι αποµονωµένοι. 

 Τώρα! Τώρα που είµαστε µέσα στην ένταση, στο κέντρο της παρατεταµένης γενικής κρίσης. 
 Τώρα που οι κυβερνητικές αδικίες ή εύνοιες σε κλάδους επανέρχονται.  

 Να κάνουµε «κάτι» ανεξάρτητο και µε αλληλεγγύη προς όλους. Χωρίς διακρίσεις. Ιδιαίτερα  προς 
τους αδύναµους, όσους υφίστανται την αδικία και την καταπίεση από εξουσίες ή  µηχανισµούς… 

 Τουλάχιστον να προσπαθήσουµε να ανατρέψουµε την πλήρη επικράτηση της παρακµής: του λαϊκισµού, της 
παραταξιακής και κατηγοριακής φαγωµάρας και διαίρεσης, της µιζέριας, της µετριότητας και της κοµµατικής και 
συνδικαλιστικής ιδιοτέλειας κ.ά. (Η εξαφάνιση όλων αυτών των καταστάσεων είναι και αδύνατη και 
«αντιδηµοκρατική».  Ας είναι τουλάχιστον στη µειοψηφία ... κι όχι κυρίαρχα φαινόµενα). 

♦ Αν όχι τώρα, πότε, εµείς οι πολλοί, θα γίνουµε ο σωτήρας µας, χωρίς να περιµένουµε πλέον τους 
αυτόκλητους «σωτήρες»…;Αφού, είναι γνωστό ότι, για αρκετά από τα προβλήµατά µας, 
αδιαφορούν, λαϊκίζουν, µας εµπαίζουν και απαξιούν ακόµα και ν’ ασχοληθούν: οι 
κυβερνήσεις, κόµµατα, ΜΜΕ, δικαστικές και διοικητικές εξουσίες. Και πολλές φορές, 
δυστυχώς, και η συνδικαλιστική εξουσία ή κάποιοι συνδικαλιστές. 

 Συνάδελφε, 
o Στην κίνηση για αλληλεγγύη – ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο µπορούν ελεύθερα να συµµετάσχουν όσες 

και όσοι δε θέλουν πια να «φορούν» κοµµατικό ή κατηγοριακό µανδύα, όπως αναφέρουµε άνω. 
o Ανεξάρτητα από την µέχρι σήµερα συνδικαλιστική τους πορεία και ταυτότητα. Και 

εφόσον (ιδιαίτερα όσοι είχαν εκλεγεί σε συνδικαλιστικά όργανα) έχουν αναγνωρίσει 
τα όποια λάθη τους, ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, και δεν έχουν ταυτιστεί µε τα 
αρνητικά. Και µε τη δέσµευση, ως έµπρακτη συγνώµη, για αλληλεγγύη, ενηµέρωση 
και παρέµβαση – µε πιο συχνή παρουσία στους χώρους εργασίας.  

o Κυρίως, όµως, µπορούν – και θα ήταν καλό για τον κλάδο και το σ.κ. – να συµµετάσχουν όσες 
και όσοι «απέχουν» ή είναι «εκτός» της συλλογικής και συνδικαλιστικής ζωής: 
 απέχουν…, επειδή δεν εµπνέονται και δεν εµπιστεύονται,  
 είναι εκτός…, γιατί είναι αποκλεισµένοι, ή  
 απέχουν κι είναι εκτός …, διότι δεν υπάρχουν (και κάποιοι δεν αφήνουν να δηµιουργηθούν) στο σύλλογό µας 

επιτροπές και τοµείς δηµιουργικής δράσης, στους οποίους θα µπορούν να προσφέρουν όλοι.  



  
Συνάδελφε, 

 Εσύ που βαρέθηκες της συνήθεις αλλαγές, τα οράµατα, τον λαϊκισµό, τα τετριµµένα κ.α., 
 σε καλούµε να συµµετάσχεις και να στηρίξεις το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιό µας. 
 Όσο και µε όποιο τρόπο µπορείς, π.χ. συνυπογράφοντας και διακινώντας το κείµενο, µε τη συµµετοχή 

σου στη διαµόρφωση µελετών και προτάσεων ή και στο ψηφοδέλτιο ή  µε την ψήφο σου.  
 Έστω και µόνο ηθικά,στις αγενείς επιθέσεις που τυχόν θα δεχθούµε από ορισµένους, οι οποίοι διαδίδουν 

ότι δεν πρέπει και δεν θα εκλεγούµε ούτε καν σύνεδροι, (λες κι αυτό, οι καρέκλες κι οι έδρες είναι το 
ζητούµενο) ή ότι, δήθεν, θα αποτύχουµε. Πώς προεξοφλούν τί και ποιους θα ψηφίσουν οι συνάδελφοι, ή 
τί και ποιους θα µαυρίσουν; ∆εν είναι προσβλητικό και ανιστόρητο, να τους θεωρούν δεδοµένους ; 

 Συνάδελφε, 
  η κίνησή µας αυτή – ανεξαρτήτως αποτελέσµατος –  
 ας είναι η φωνή των απλών συναδέλφων-µελών του συλλόγου.  
 Ας είναι η αρχή και ένα µικρό λιθαράκι για κάτι νέο, αληθινό και αξιοπρεπές για το 

παρόν και το µέλλον όλων µας.  
 (Μαζί µε άλλες ανεξάρτητες κινήσεις και υποψηφίους µε άλλους συνδυασµούς, που ανταποκρίνονται στο 

περιεχόµενο του κειµένου αυτού, µε τους οποίους ενδεχοµένως να συνυπάρξουµε και πάντως θα 
συνεργαστούµε, τώρα και στο µέλλον). 

 Συνάδελφε, 
♦ ένας κύκλος έκλεισε, ένας νέος κύκλος αρχίζει… 
 Εξαρτάται και από το πόσοι θα απαντήσουν θετικά στο αρχικό ερωτηµατικό «ήρθε  ο  κα ιρός ; » .   
 Εσύ  τ ι  λες ;  
♦ Το γνωρίζουµε, είσαι δύσπιστη/ος, γιατί έχεις εµπιστευτεί κι άλλες φορές «κάτι άλλο». Και σύντοµα απογοη-

τεύτηκες ξανά, όταν είδες ότι αυτό το «άλλο» ούτε διαφορετικό ήταν, ούτε µας πήγε πιο πέρα και πιο πάνω.  
Αντίθετα µας πήγαν κάτω…  

        Όπως συµβαίνει και τώρα που η λειτουργία, η ενότητα και η  αξιοπιστία του σ.κ., δεν είναι και στα καλύτερά τους. 
 Ορισµένα παραδείγµατα – αιτίες. Και  προτάσεις – εκτιµήσεις µας:  

• α) Πιστεύουµε και θα αγωνιστούµε. Ώστε η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Συνέδριο να είναι 
το κυρίαρχο σώµα. Και ο διάλογος κι ο αντίλογος να επικρατούν. Και οι επιτροπές δικαστηρίων 
.Ιδιαίτερα σ’ αυτήν την κρίση. Και όχι µόνο 2-3 συνδικαλιστές, ή..το facebook ή το πολύ τα προεδρεία 
να συζητούν και να αποφασίζουν µεταξύ τους και ερήµην των πολλών. Σύλλογος και Ο∆ΥΕ υπάρχουν, 
όταν υπάρχουν ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΚΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ. ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΟΓΟ, ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΒΟΥΒΗ. Ίσως αν τα τελευταία δύο χρόνια γίνονταν ΓΣ για τα ουσιαστικά κλαδικά ζητήµατα  ή 
Συνέδριο, δε θα ήταν εκτεθειµένη η Ο∆ΥΕ ούτε ο Σύλλογος, δε θα ζούσαµε πρωτόγνωρες κατάστάσεις.  
• 2-3 συνελεύσεις που συγκλήθηκαν, και µάλιστα για τυπικά ζητήµατα, δεν είχαν απαρτία, µε 

παρόντα ελάχιστα µέλη! 
 β)εκτιµούµε ότι το σ.κ. πρέπει να διατυπώνει λόγο σε όλα τα ζητήµατα. Συγκεκριµένα:   
 β1) Τα δικαστήρια αποφάσισαν, µε δυο µέτρα και δύο σταθµά, ότι είναι αντισυνταγµατικές µόνο οι περικοπές 

δικαστών, ένστολων και άλλων. Αλλά την ένταξή µας στο λεγόµενο ενιαίο «βαθµολόγιο – µισθολόγιο», την έκριναν 
συνταγµατική, µην αναγνωρίζοντας, µε πρακτικό και ουσιαστικό -οικονοµικό αντίκρισµα, την ιδιαιτερότητα του 
κλάδου µας. Κι ο Σύλλογος, η Ο∆ΥΕ, παρατάξεις, συνδικαλιστές και γενικά το σ.κ., πρέπει να τοποθετηθούν ανοιχτά. 
Και να κρίνουν την απόφαση, και όχι να τα βάζουν µε τους προσφεύγοντες, λέγοντάς τους µάλιστα, µε χαιρεκακία, 
«καλά να πάθετε»!Ούτε να σιγοντάρουµε, έµµεσα, τα δικαστήρια πριν βγάλουν την αρνητική απόφασή τους. 

 β2) Πρέπει να τοποθετηθούµε ανοιχτά, και για την απόρριψη των προσφυγών για τα αναδροµικά των 176,00 ευρώ.  
 β3) Πρέπει να τοποθετηθούµε ανοιχτά και για πειθαρχικές διώξεις, πρόσφατες και εντός του 2014 

γ) Χρειάζεται έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση για το εκλογικό.  
∆ιότι τα 600€ για τους πολλούς είναι πολλά  
δ) Πρέπει να δώσουµε εφικτή πρόταση και οριστική λύση, µε ειλικρίνεια, στα θεσµικά και συνδικαλιστικά 

ζητήµατα που έχουν σχέση µε τους Ι∆ΑΧ συναδέλφους, χωρίς να τα εντάσσουµε σε ψηφοθηρική στρατηγική.  
Μία διέξοδος ήταν και είναι να γίνει καταστατικό συνέδριο της Ο∆ΥΕ.  
Αλήθεια, γιατί αγνόησαν σχετική πρόταση στελέχους µας και δεν συγκάλεσαν καταστατικό 
συνέδριο µία ηµέρα πριν το ερχόµενο τακτικό; 

 Αθήνα, 16 του Σεπτέµβρη 2014 
(µε αλφαβητική σειρά), 
Θα ακολουθήσουν κι άλλες υπογραφές και συνυποψηφιότητες, που προστέθηκαν µετά τις 16 του 
Σεπτέµβρη 2014 ,που ξεκίνησε η πρωτοβουλία αυτή...   
Θωµάτος Σπύρος, Καπέρδας Γιώργος, Καϋµενάκης Χρήστος, Κεφαλόπουλος Βαγγέλης ... 
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