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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
∆ιαβάζοντας την µε ηµεροµηνία 30-9-2014 ανακοίνωση της ∆ΑΚΕ ∆ικαστικών Υπαλλήλων θα νόµιζε 

κανείς ότι διαβάζει ένα από τα γνωστά παραληρηµατικά µανιφέστα του Αδώνιδος Γεωργιάδη. Γιατί οφείλουµε 
να πούµε πως προσπάθησε πολύ ο συγγραφέας του χθεσινού κειµένου (λέγε µε Λιάτσο), να τον φτάσει, αλλά 
αυτός ……κατάφερε όχι µόνο να τον φτάσει αλλά να τον ξεπεράσει!!!....   

Γιατί τέτοιο ρεσιτάλ ψεύδους, λάσπης και αντι-αριστερού µένους δεν µπορεί να πετύχει ο Άδωνις, παρά 
την γραφικότητά του….. 

Ο συντάκτης όµως της χθεσινής ανακοίνωσης κατάφερε να γίνει ακόµα πιο γραφικός, όταν µιλά «για 
χούντα των συνταγµαταρχών», προκειµένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ότι δηλαδή, ΕΠΕΙ∆Η 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ και «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ» πρώην Προεδρείο της  
Ο∆ΥΕ, εξευτελίζοντας κάθε έννοια καταστατικών διαδικασιών, προσπάθησε µε πραξικοπηµατικό τρόπο να 
οδηγήσει τον Κλάδο σε ένα ΝΟΘΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ, χωρίς να έχει γίνει ΠΡΩΤΑ ο απαιτούµενος  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (όπως, αν δεν κάνουµε λάθος, ορίζει το Καταστατικό). 
Και αποκρύπτει επιµελώς από την ανακοίνωσή της η ∆ΑΚΕ ότι το αίτηµα για ορισµό προσωρινής διοίκησης 
που έγινε µε πρωτοβουλία της παράταξής µας, είχε ένα και µόνο σκοπό: Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΝΑ Ο∆ΗΓΗΘΕΙ ΣΕ 
ΕΝΑ ΓΝΗΣΙΟ, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ. Και επειδή πριν την 
προσφυγή σε Ασφαλιστικά Μέτρα, όσο και αν επιδιώξαµε κάτι τέτοιο, δεν γινόταν δεκτό από το αυταρχικό 
Προεδρείο, η προσφυγή στα Ασφαλιστικά Μέτρα και ο ορισµός προσωρινής διοίκησης ήταν ο µόνος τρόπος 
για να διασφαλισθεί κάτι τέτοιο και να προστατευθεί ο Κλάδος από την αυθαιρεσία δύο ανθρώπων που 
κυριολεκτικά τον λεηλατούν, για ίδιον όφελος, εδώ και µια διετία. 

Και ξέρει πολύ καλά ο συντάκτης του κειµένου, συνάδελφος Λιάτσος, αφού άλλωστε δηλώνει και 
απόφοιτος της Νοµικής (εξάλλου είναι γνωστές!!!;;; οι ….έγκυρες γνωµοδοτήσεις του και σε τοπικούς 
συλλόγους), ότι για να διασφαλιστεί η σίγουρη αποδοχή της πρότασης για προσωρινή διοίκηση έπρεπε να 
προτείνουµε 17 υποψήφιους που θα δέχονταν σίγουρα να αναλάβουν, ώστε να µην υπονοµευτεί η διαδικασία 
αυτή σκοπίµως από έχοντες έννοµο συµφέρον να το κάνουν, δηλαδή τον ίδιο και τον τέως Πρόεδρο! Και για 
αυτό και µόνο τον λόγο προτείναµε καθ΄ υπόδειξη του νοµικού µας συµβούλου 17 µέλη της παράταξής µας.  
Όµως η επιδίωξή µας, όπως αποδείχθηκε και στη συνέχεια, ήταν να οδηγηθούµε σε αντιπροσωπευτική 
διοίκηση Ειρηνοδικείου, µε τον συσχετισµό δυνάµεων που διαµόρφωσε το προηγούµενο συνέδριο. Γι΄ 
αυτό άλλωστε και καθίσαµε στο τραπέζι (µαζί και η ∆ΑΚΕ και οι άλλες παρατάξεις) και συζητήσαµε την 
από κοινού πρόταση για ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ! 

Αλήθεια αφού η ∆ΑΚΕ διαφωνεί µε την προσωρινή διοίκηση γιατί πρότεινε να συµµετέχει και η ίδια; 
Θα µπορούσε, αφού θεωρεί ότι δεν είναι σωστό, να αποσυρθεί και να συµµετέχουν µόνον οι άλλες παρατάξεις. 
Γιατί δεν το έκανε; 

Όµως στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σκοινί! Και η ∆ΑΚΕ, αλλά και ο εκπρόσωπός 
της, τέως Γραµµατέας της Ο∆ΥΕ, είναι οι τελευταίοι που νοµιµοποιούνται να µιλούν «για χούντα των 
συνταγµαταρχών» και για «δηµοκρατικές διαδικασίες», όταν στις τάξεις της και στις τάξεις του 
πολιτικού φορέα που εκπροσωπεί βρίσκονται εξέχοντα πρόσωπα του ακροδεξιού χώρου, σε υψηλότατες  
µάλιστα θέσεις!!!.... 

Οι συνάδελφοι, έχουν και µνήµη και κρίση! 
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