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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΣΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ Ο∆ΥΕ  

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ) 

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Ασφαλώς και έχετε λάβει γνώση της ανακοίνωσης - ενηµέρωσης του 
Προεδρείου της Ο∆ΥΕ, µετά την συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό. 

Αν κάποιος είχε άγνοια του χώρου και των γεγονότων θα νόµιζε διαβάζοντάς 
την αυτήν την ανακοίνωση, ότι την συνέταξε ο ίδιος ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος ή τέλος πάντων κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας από το 
Μέγαρο Μαξίµου! 

∆εν θυµόµαστε ποτέ στο παρελθόν µια συνδικαλιστική και ειδικά 
δευτεροβάθµια οργάνωση να εξυµνεί  τόσο πολύ και να πανηγυρίζει µε τόση 
χαρά για τις αόριστες και µακρινές υποσχέσεις που εισέπραξε(κατά τα 
λεγόµενά τους…), από µια κυβερνητική εξουσία που κυριολεκτικά έχει  
συνθλίψει εδώ και 4 χρόνια την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων και 
εφαρµόζει µεθόδους και πρακτικές που αποτελούν ντροπή για την 
δηµοκρατία! 

Και όµως αυτό το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ το κατάφερε και αυτό! Ζώντας στον 
δικό τους γυάλινο κόσµο και µακριά και έξω από τις άθλιες εργασιακές  
συνθήκες που καθηµερινά βιώνουν οι συνάδελφοι, 4-5 άνθρωποι κατ΄ 
επάγγελµα συνδικαλιστές, εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τον Κλάδο, 
γυρνώντας δεξιά και αριστερά δίνοντας συνεντεύξεις σε όποιο εναλλακτικό -
cult  κανάλι βρεθεί στο διάβα τους και ποζάροντας σε όλες τις στάσεις στο 
φωτογραφικό φακό  για να διαφηµίζουν στη συνέχεια τους εαυτούς τους στο 
διαδίκτυο, ενώ παράλληλα συνεχίζουν µοιράζοντας φύκια για µεταξωτές 
κορδέλες, µε ένα και µόνο στόχο: τα ψηφοθηρικά οφέλη του 
επερχόµενου συνεδρίου. 

Αυτοί οι άνθρωποι, µεταξύ αυτών και ένας αυτοαποκαλούµενος 
«κοµµουνιστής» - Πρόεδρος της Ο∆ΥΕ, δεν διστάζουν να 
ευθυγραµµίζονται µε τις πολιτικές «απάτες» της κυβέρνησης και να 
βγαίνουν να µιλούν και οι ίδιοι στις ανακοινώσεις τους για 



πρωτογενές  πλεόνασµα που θα µοιραστεί στους εργαζόµενους το 
προσεχές διάστηµα!  

ΑΙ∆ΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ! Αλλά προφανώς κάποιοι έχουν προ πολλού χάσει κάθε γνώση της έννοιας 
ΝΤΡΟΠΗ , όπως είναι στη νέα ελληνική γλώσσα! Προκειµένου να πετύχουν το στόχο 
τους είναι έτοιµοι να συµµαχήσουν ακόµα και µε τον διάβολο! Και  την ίδια στιγµή που 
µε κάθε ευκαιρία κατακεραυνώνουν ότι έχει να κάνει µε την αµαρτωλή λέξη ΣΥΡΙΖΑ, 
εναγκαλίζονται και χαϊδεύουν ότι πιο αντιδραστικό κυβέρνησε αυτή τη χώρα τα 
τελευταία 40 χρόνια! 

Επί της ουσίας της ανακοίνωσης ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ(γιατί 
πλέον µόνο ως Προεδρείο της Ο∆ΥΕ µπορεί και νοµιµοποιείται να 
οµιλεί µια οµάδα 3-4 ανθρώπων που παραβιάζοντας κάθε έννοια 
δηµοκρατικής διαδικασίας, έχει πετύχει τον ουσιαστικό αποκλεισµό 
από όλες τις ενέργειές της το υπόλοιπο ∆.Σ.): 

Α. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ως προς  τη δέσµευση περί προκήρυξης 
διαγωνισµού  για τις θέσεις Πληροφορικής, αυτός κι αν είναι άλλη µια ανέξοδη 
υπόσχεση, όπως τις πολλές που έχουµε δει τα τελευταία χρόνια των 
µνηµονίων! Αλλά και αυτή ακόµα η εν εξελίξει κινητικότητα βρίσκεται σε 
φάση τελµάτωσης και είναι µάλλον αδύνατον να περιµένουµε νέους 
συναδέλφους ως τα τέλη Μάρτη!  

Για να µην µιλήσουµε για το ακόµα µεγαλύτερο αστείο τους  για προκήρυξη 
νέου διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για τα ∆ικαστήρια, την ίδια στιγµή που Παιδεία 
και Υγεία αποδοµούνται µε τον πιο προκλητικό τρόπο! 

Β. ΘΕΣΜΙΚΑ: Αφού εξαντλήθηκε κάθε δυνατότητα καταπάτησης 
συνταγµατικών θεσµών και η παρανοµία έφτασε στο έπακρον µε την µη 
νόµιµη λειτουργία των υπηρεσιακών συµβουλίων, αλλά και µε τους 
προσωρινούς διορισµούς Προϊσταµένων και Τµηµαταρχών και βλέποντας πως 
δεν τους παίρνει άλλο, οι κύριοι του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ αποφάσισαν «από 
κοινού» µε την πολιτική ηγεσία να προχωρήσουν οι διαδικασίες πριν αρχίσουν 
όλοι να γελάνε µε τα καµώµατά τους!!!... 

Όσον αφορά τους νέους συναδέλφους Ι∆ΑΧ που έρχονται µε τις διαδικασίες 
της διαθεσιµότητας στα ∆ικαστήρια, σε τίποτα δεν τους δίνει τη σιγουριά της 
µονιµότητας το γεγονός ότι θα εγκρίνεται η µετάταξή τους από τα ∆ικαστικά 
Υπηρεσιακά Συµβούλια. Και ως προς το θέµα της µονιµότητάς τους αυτό που 
εισέπραξε και πάλι το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ ήταν µια αόριστη µελλοντική 
υπόσχεση…. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Επιβεβαιώνουν στην ανακοίνωσή τους αυτό που λέγαµε 
καιρό τώρα για έξοδα κίνησης των Επιµελητών, πόσο χρονοβόρα είναι η 
διαδικασία καταβολής τους και πως ακόµα δεν έχει πάρει κανείς ούτε ευρώ, 
αφού  δεν υπήρχε πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του 2013. Όµως δεν είπαν 
κουβέντα για το γεγονός ότι αυτά τα έξοδα δεν θα τα πάρουν όλοι οι 
συνάδελφοι Επιµελητές ∆ικαστηρίων, παρά µόνον αυτοί που απασχολούνται 



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε επιδόσεις κλήσεων, κάτι που το φωνάζαµε καιρό πριν 
ψηφιστεί η επίµαχη διάταξη. 

Όσο για τη επανασύσταση  του επιδόµατος ειδικών συνθηκών  και 
την καταβολή του από το πρωτογενές πλεόνασµα, αυτό που τους 
απαντούµε και που δείχνει την σοβαρότητά τους είναι: «το άλλο µε 
τον Τοτό το ξέρετε;» 

Αλλά εδώ θα µείνουµε λίγο παραπάνω για να επισηµάνοµε ότι είναι 
ντροπή να κοροϊδεύετε κύριοι του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ, έναν 
ολόκληρο Κλάδο και συναδέλφους που κυριολεκτικά στενάζουν 
κάτω από τα αφόρητα βάρη της καθηµερινής τους επιβίωσης και τη 
θηλιά που έχουν βάλει στις ζωές µας αυτοί οι άνθρωποι µε τους 
οποίους εσείς σήµερα ισχυρίζεστε ότι βρίσκεστε σε διάλογο και 
διεκδικείτε κατακτήσεις! 

Αλήθεια ξέρετε ότι συνάδελφοι µας ζουν τις οικογένειές τους µε 150-200 
ευρώ τον µήνα ή ακόµα και λιγότερα , γιατί τόσα τους µένουν µετά από τις 
ληστρικές αφαιµάξεις των µισθών τους  που τους επέβαλαν οι σηµερινοί 
συνοµιλητές σας και οι Τράπεζες;;;!!!... 

∆. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ: Επιβεβαίωσαν απλά µε την ανακοίνωση αυτό που 
επιµελώς έκρυβαν τόσο καιρό (βλέπε έγγραφο-απάντηση υπουργού κ. 
Βούρτση που αποκαλύψαµε το καλοκαίρι), δηλαδή ότι δεν έχει γίνει 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ! 

Ε.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ευτυχώς στο θέµα αυτό δεν πρόλαβαν να αυθαιρετήσουν. 
Στην επιτροπή για τη σύνταξη του Π.∆. υπάρχει και εκπρόσωπός µας και θα 
έχουµε τη δυνατότητα να ελέγχουµε τις διαδικασίες προκειµένου να 
διασφαλίσουµε το καλύτερο δυνατό για τον Κλάδο! 

Τελειώνοντας, παραθέτουµε ένα απόσπασµα από τη θεατρική 
παράσταση το «Μεγάλο µας Τσίρκο» σε στίχους του Ιάκωβου Καµπανέλλη µε 
το συµβολισµό που κρίνει ο καθένας ότι ταιριάζει στην περίπτωσή µας: 

Μεγάλα νέα φέρνω από κει πάνω 
περίμενε μια στάλα ν' ανασάνω 

και να σκεφτώ αν πρέπει να γελάσω, 
να κλάψω, να φωνάξω, ή να σωπάσω. 

Οι βασιλιάδες φύγανε και πάνε 
και στο λιμάνι τώρα, κάτω στο γιαλό, 
οι σύμμαχοι τους στέλνουν στο καλό. 
Καθώς τα μαγειρέψαν και τα φτιάξαν 
από ξαρχής το λάκκο τους εσκάψαν 

κι από κοντά οι μεγάλοι μας προστάτες, 
αγάλι‐αγάλι εγίναν νεκροθάφτες 

και ποιος πληρώνει πάλι τα σπασμένα 
και πώς να ξαναρχίσω πάλι απ' την αρχή 



κι ας ήξερα τουλάχιστον γιατί. 
 

Το ριζικό μου ακόμα τι μου γράφει 
το μελετάνε τρεις μηχανορράφοι. 

Θα μας το πουν γραφιάδες και παπάδες 
με τούμπανα, παράτες και γιορτάδες. 
Το σύνταγμα βαστούν χωροφυλάκοι 
και στο παλάτι μέσα οι παλατιανοί 
προσμένουν κάτι νέο να φανεί. 
Στολίστηκαν οι ξένοι τραπεζίτες, 
ξυρίστηκαν οι Έλληνες μεσίτες. 
Εφτά ο τόκος πέντε το φτιασίδι, 
σαράντα με το λάδι και το ξύδι 

κι αυτός που πίστευε και καρτερούσε, 
βουβός φαρμακωμένος στέκει και θωρεί 

τη λευτεριά που βγαίνει στο σφυρί. 
 

Λαέ μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι, 
μην έχεις πια την πείνα για καμάρι. 
Οι αγώνες πούχεις κάνει δεν φελάνε 
το αίμα το χυμένο αν δεν ξοφλάνε. 
Λαέ μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι, 

η πείνα το καμάρι είναι του κιοτή, 
του σκλάβου που του μέλλει να θαφτεί. 

 

Αθήνα, 13 Μάρτη 2014 
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