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                                          Συναδέλφισσα , Συνάδελφε  

το παρόν κείµενο ∆ΕΝ αφορά εκείνους που ∆ΕΝ θέλουν να δουν , 

∆ΕΝ αφορά εκείνους που ∆ΕΝ θέλουν να ακούσουν , ∆ΕΝ απευθύνεται 

σε εκείνους που πιστεύουν ότι τα «δικά µας παιδιά» ότι κάνουν καλώς 

είναι καµωµένο, ότι και νάναι τούτο, είτε άπρεπο , είτε λαθεµένο.    ∆ΕΝ 

απευθύνεται σ΄ εκείνους που πιστεύουν πως για «τα δικά µας παιδιά» δεν 

χωράει να γίνεται κριτική, έλεγχος, καταλογισµός και απόδοση ευθυνών. 

Κοντολογίς ∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ εκείνους που έχουν αυτές τις νοοτροπίες και 

στάση ζωής που µας έφερε εδώ που µας έφερε ως λαό , ως 

συνδικαλιστές, ως εργαζόµενους , ως κατοίκους τούτης της Χώρας. 

 ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σ΄ αυτούς που θέλουν να µάθουν , σ' αυτούς που  

αναζητούν την αλήθεια, όσο άσχηµη και αν είναι, γιατί ξέρουν πως η 

γνώση της αλήθειας οδηγεί σε σωστά συµπεράσµατα και επιλογές. 

(άσχετο: περίεργο που το ψέµα είναι συνήθως πιο όµορφο.)  

  Αν πληροίς αυτές τις προϋποθέσεις Συναδέλφισσα- Συνάδελφε 

τότε µπορείς να συνεχίσεις την ανάγνωση του παρόντος  και επειδή όπως 

ίσως θα κατάλαβες  από την εισαγωγή, αυτή η επικοινωνία µας θα είναι 

αλλιώτικη από όσες είχαµε ως τα τώρα σε πληροφορούµε ότι α.) η 

ανάγνωση του παρόντος επιβάλει και «οδηγίες» και  β.) αυτό πέραν του 

ενηµερωτικού έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα καθώς υποδεικνύει 

µεθόδους, πρακτικές που βοηθούν να κατανοήσεις τι κρύβεται πίσω από 

τις λέξεις (µην βιαστείς να συµπεράνεις ο Αλέξης,  συµπεριφορές, 

χαραχτήρα και πρακτικές εννοούµε) , να ξεχωρίζεις αυτά που περιέχουν 

οι µαγικές εικόνες και τέλος τρόπους ανακάλυψης και αποκάλυψης της 

αλήθειας.  

           
 



 

Οδηγίες ανάγνωσης: 

1.- ∆ιαβάζεις την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ της 17ης .7.2014 από το σάϊτ 

της Ο∆ΥΕ ή καλλίτερα την εκτυπώνεις  για να την έχεις δίπλα σου όσο 

µελετάς το παρόν.  

2.- ∆ιαβάζεις τις ανακοινώσεις του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ των δύο 

τελευταίων ετών.  

3.- ∆ιαβάζεις τις ανακοινώσεις της παράταξης του ΕΝΙΑΙΟΥ, οµοίως από 

το σαίτ της Ο∆ΥΕ, στο χώρο αναρτήσεων των ανακοινώσεων των 

παρατάξεων.  

4.- Τέλος , συνίσταται η ύπαρξη δίπλα σου µιας κούπας αφεψήµατος, 

κατά προτίµηση χαµοµέµηλου µε προσθήκη µιας κουταλιάς µελιού, το 

οποίο αποτελεί έξοχο ηρεµιστικό . ∆εν µπορούµε να συµβουλέψουµε 

ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για την χρήση του (πριν ή µετά το τέλος 

της µελέτης του παρόντος) εξαρτάται από τις αντοχές σου. 

          Ενηµέρωση - Επιµόρφωση: 

Lesson one:  Εκείνος που έχει δηµιουργήσει µια κρίση, µια κατάσταση 

χάους και έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, γιατί έγινε αντιληπτό από 

κάποιους πως αυτός την προκάλεσε, αρχίζει να διαδίδει αριστερά και 

δεξιά (µε facebook, λαγούς και άλλα µέσα επικοινωνίας) πως θα 

αποκαλύψει ποιοι τάχα µου δηµιούργησαν την κρίση  (άρα όχι εκείνος) , 

προαναγγέλλει ότι θα προβεί σε αποκαλύψεις κατονοµάζοντας τους 

υπαιτίους και δεσµεύεται πως θα βγάλει όλη την αλήθεια στο φως. 

Καθυστερεί έντεχνα προκαλώντας την περιέργεια και την αγωνία εκείνου 

που διψά για πληροφόρηση.  

Lesson two:  Ενώ  του λόγου σου περιµένεις µε µεγάλη αγωνία αυτή την 

ρηµάδα την αποκάλυψη , σχετικά µε την κρίση, βγαίνει η ανακοίνωση 

και εσύ χάνεις όραση , ακοή (τυφλώνεσαι και κουφαίνεσαι δηλαδή) , 

ιδιαίτερα αν είσαι υποψιασµένος. Ενώ περιµένεις αποκαλύψεις, 

διευθύνσεις και ονόµατα διαπιστώνεις την χρήση ΣΥΡΡΑΦΗΣ (κολάζ) 

προηγούµενων ανακοινώσεων και των ίδιων µονότονων τοποθετήσεων 

που έχουν ειπωθεί ξανά και ξανά . Τουτέστιν επιχειρείται πλήρης 



αποπροσανατολισµός από την ουσία του προβλήµατος και θόλωµα των 

υδάτων κατά τρόπο προκλητικό και ανεπίτρεπτο.  

Μάθηµα τρίτο : (Σ΄ αυτό το σηµείο εγκαταλείπεται η διεθνής –Αγγλική- 

γλώσσα για την αριθµητική αναγγελία των µαθηµάτων καθ΄όσον από 

αυτό το µάθηµα και τα υπόλοιπα που ακολουθούν αποτελούν Ελληνικές 

πατέντες ).  

     Αυτού του είδους οι ανακοινώσεις συνήθως ξεκινούν µε µια ανούσια 

ιστορική αναδροµή  για να δίνει «µπούγιο» στο κείµενο. Όµως για να 

κατανοήσεις καλλίτερα, συνάδελφε – συναδέλφισσα αυτές τις πρακτικές, 

σ΄αυτό το σηµείο προτείνουµε άσκηση επί χάρου σε αυτού του είδους τις 

ανακοινώσεις. Γι΄αυτό πάρε δίπλα σου την ανακοίνωση της παράταξης 

του ΠΑΜΕ (λέγε µε Χανδρινό) κσι πάµε βήµα – βήµα αντάµα.  

            Αρχικά διαπιστώνεις πως γράφονται 15 αράδες υπό τον τίτλο «Η 

συγκρότηση και δράση του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ» , ακολουθούν 

άλλες 16 αράδες υπό τον τίτλο « Η δράση του Προεδρείου και του ∆Σ 

της Ο∆ΥΕ». Σ’ αυτές τις αράδες αν και στην κεφαλίδα τους γίνεται 

αναφορά στο ∆Σ, στο περιεχόµενο τους γίνεται αναφορά πάλι µόνο για το 

Προεδρείο ( προφανώς τα λοιπά µέλη του ∆Σ ... ούρησαν στο πηγάδι). 

Στην συνέχεια υπό τον τίτλο «Σχέδιο της Ο∆ΥΕ« αναπτύσσεται  κείµενο 

περιέχον 13 παραγράφους τίγκα στους ύµνους και τις  κορώνες για 

.....µοναδικές επιτυχίες και δράσεις, γίνεται κουβέντα (µε µπόλικη 

µετριοφροσύνη!!!) για απαράµιλλη αγωνιστικότητα και συνδικαλιστικό 

τσαµπουκά, παρουσιάζονται  ευχές ως επιτυχίες και τα «ΘΑ» ως κέρδη. 

Ενδεικτικά παραθέτουµε αυτούσια την παράγραφο υπό αύξοντα αριθµό 

13 η οποία και κατονοµάζεται και ως κορωνίδα των αιτηµάτων και της 

οποίας η µελέτη αποτελεί το ...... 

...Μάθηµα τέταρτο :  .... 

και αναφέρει ....το πόνηµα (οι υπογραµµίσεις δικές µας , έχουν σηµασία 

τους) :«Καταβλήθηκαν προσπάθειες απίστευτες, µε κατάλληλους (και  

οµολογηµένα από όλους) αριστοτεχνικούς χειρισµούς για τη ψήφιση της 

διάταξης για το ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ και την επαναφορά µας στους βαθµούς 

του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων. Η εφεύρεση και ανάπτυξη σειράς 

νοµικών, συνδικαλιστικών, λειτουργικών και άλλων επιχειρηµάτων (κύρια 



εκ µέρους του Προέδρου) σε όλους τους αρµόδιους Υπουργούς 

(Ρουπακιώτη, Μανιτάκη, Αθανασίου, Μητσοτάκη)  µέχρι και τον 

Πρωθυπουργό, για το ΜΕΓΑ αυτό αίτηµα, είχαν σαν αποτέλεσµα τη 

δέσµευση και εντολή του Πρωθυπουργού για τη ψήφιση της διάταξης. 

(Καταγγέλλουµε την Κυβέρνηση για τη µη ψήφισή της µέχρι σήµερα και 

την καλούµε να προχωρήσει άµεσα στην ψήφισή της. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα µας βρει απέναντί της και σε κινητοποιήσεις αµέσως µε 

την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς). ∆εν µπορούµε όµως α µην 

επισηµάνουµε εδώ την – εν τω µεταξύ, δυστυχώς – έκδοση της αρνητικής 

απόφασης της Ολοµέλειας του ΣτΕ επί της προσφυγής του Συλλόγου 

Πειραιά, η οποία άνοιξε ορέξεις σε Υπουργούς της Κυβέρνησης 

(Μητσοτάκης) να προβάλουν σήµερα αντιρρήσεις για τη διάταξη, που 

πριν δεν τολµούσαν να προβάλουν.  Σηµειώνουµε εδώ ότι η ψήφιση της 

διάταξης θα σηµάνει ότι θα είµαστε ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ που σπάει µε 

Νόµο το µισθολόγιο – βαθµολόγιο (Ν.4024/2011)!! Καθώς επίσης ότι θα 

ανοίξει το δρόµο για την οικονοµική διεκδίκηση και καταβολή στους 

δικαστικούς υπαλλήλους 340 ευρώ µικτά (µεσοσταθµικά)!! Το οικονοµικό 

κόστος ανέρχεται σε 1.700.000 ευρώ το µήνα περίπου. »  

           Τι καταλαβαίνεις από αυτό το κείµενο συνάδελφε; Τι εισπράττεις;  

Η αντίληψη ενός µέσου λογικού αναγνώστη είναι ότι αυτά που αναφέρει 

ο συντάξας είναι ότι: Ενώ υπήρξαν όλα τα µοναδικά!!, τα 

καταπληκτικά!!!, τα ανεπανάληπτα!!!, ο πρωτοφανής σχεδιασµός !!!, που 

θα ζήλευε  το Πεντάγωνο των ΗΠΑ και η NSA , κυρίως εκ µέρους του 

Προέδρου βεβαίως – βεβαίως (ο οποίος είναι µετριόφρων , και ...δεν τα 

γράφει αυτά  εκείνος αλλά η παράταξη!!! ), τελικά έχει επιτευχθεί....µια 

οπή στο ύδωρ η οποία όµως αν δεν είχε επιτευχθεί θα είχαν κερδηθεί οι 

βαθµοί και όλου του κόσµου τα καλά.  Αλλά να,  κάτι φταίει εκείνος ο 

Πειραιάς µε την προσφυγή του (εδώ δίνουµε και κάποιον που µας 

χάλασε τάχα µου τα αριστοτεχνικά), κάτι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης 

που τους άνοιξε η όρεξη και που τώρα ....τόλµησαν !! να προβάλλουν 

αντιρρήσεις και που ένεκα τούτου θα µας βρουν απέναντί τους 

(συµπερασµατικά θα µπορούσε να υποθέσει κάποιος πως µέχρι τα τώρα 

είµαστε ..δίπλα τους).  



            Οπως καταλαβαίνεις Συνάδελφε, πιάσε το αβγό και κούρεψτο, 

άλλα λόγια ν΄ αγαπιόµαστε, φύκια για µεταξωτές κορδέλες . ∆ιάλεξε 

όποια παροιµία τραβάει η ψυχή σου και θα είσαι µέσα.  

Μάθηµα πέµπτον  : 

         Κατόπιν οι συντάκτες της εποµένης παραγράφου του κειµένου 

(λέγε µε Χανδρινός) µέσα σε 14 αράδες αφού γράφουν στην πρώτη σειρά 

για ξεκάρφωµα πως «όλα είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς του ∆Σ»  

ύστερα καταπιάνονται στις υπόλοιπες αράδες να περιγράφουν πόσο 

τιτανοτεράστιος είναι ο Πρόεδρος ( δηλαδή αυτός που δηµιούργησε την 

κρίση) και πως αν δεν ήταν εκείνος θα µας είχαν πάρει και 

τα...εσώβρακα. 

Μάθηµα έκτον  : 

   Στο επόµενο βήµα αφιερώνεται µιάµισυ σελίδα στην οποία α.) 

καταγγέλλεται  µια σκοτεινή οµάδα που δεν φταίνε όµως όλα τα µέλη της 

για την κατάντια µας, επειδή κάνουν όσα δεν πρέπει να κάνουν (κριτική, 

έλεγχο, διαφωνία),  επειδή κάνουν αυτά που δεν αρέσει να κάνουν  

(προτάσεις, χάραξη άλλης στρατηγικής), β) «στολίζεται» αυτή η οµάδα µε 

µια ντουζίνα κοσµητικά επίθετα (λαϊκιστές, υβριστές, συκοφάντες, 

ψεύτες, ψυχοπαθείς, αµφιλεγόµενοι, κοµπλεξικοί και δεν συµµαζεύεται), 

Αυτά (τα α και β) ενώ υποστηρίζεται γι΄αυτούς πως δύο χρόνια λάµπουν 

µε την απραξία και απουσία τους και τέλος  γ.) τους κρεµάς στα 

µανταλάκια καταλογίζοντας τους ότι πάνε να διαλύσουν αυτό που εσύ 

έχεις διαλύσει παρουσιάζοντάς τους ως µυθοµανείς  και 

αγγελοκρουσµένους.  Ακολούθως αντί να δώσεις στη δηµοσιότητα 

στοιχεία (πχ πρακτικά ∆.Σ.) παρουσιάζεις µαγικές εικόνες ψεύτικες εκ 

του πονηρού. 

 Μάθηµα έβδοµον:   

     Ενδεικτικά , ως επιχείρηµα (µεταξύ άλλων) παρατίθεται ένα κείµενο 

που λέει πως: «το σύνολο των εξόδων αυτής της θητείας είναι 

µειωµένο κατά 70% περίπου σε σχέση µε το σύνολο των εξόδων 

της προηγούµενης θητείας (2010-2012) και θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι στην παρούσα θητεία έγινε και αποπληρωµή 

παλαιών οφειλών προς την Α∆Ε∆Υ» . Παραλείποντας προς θεού 



όχι.....σκόπιµα  α.) ποιο είναι το σύνολο των εξόδων που 

πραγµατοποιήθηκε, β.) ότι χρησιµοποιήθηκαν όλα τα έσοδα και 

σηµαντικό µέρος του αποθεµατικού των προηγούµενων χρήσεων  

(δηλαδή αν υπήρχαν περισσότερα έσοδα θα είχαν χρησιµοποιηθεί και 

αυτά) και γ.) το σηµαντικότερο δεν αναφέρεις στο  ΠΟΥ, ΠΩΣ, ΓΙΑΤΙ 

και µε ΠΙΟ ΤΡΟΠΟ έγιναν αυτές οι δαπάνες. Ίσως γιατί δεν θα άρεσε 

στους αναγνώστες της ανακοίνωσης σου να µάθουν λόγου χάριν πως σε 

δύο επισκέψεις στο Υπουργείο δαπανήθηκαν στο κυλικείο του 1.080,00 

Ευρώ λες και το κυλικείο του Υπουργείου είναι το ΝAMΟS της Μυκόνου 

ή το Κόνα Κάϊ. 

Μάθηµα έβδοµον:  

Στην συνέχεια καταγγέλλεις αντικαταστατικές συµπεριφορές ενώ έχεις 

κάνει το καταστατικό σου κουρελόχαρτο (όπως γίνεται και µε τα 

συντάγµατα αυτών που σκύβουν το κεφάλι από αυτούς που δήθεν τα 

προστατεύουν και τα υπερασπίζονται) .  

 Μάθηµα όγδο:  

Ενώ ουρλιάζεις «όλη η αλήθεια στο φως»  κάνεις κωλοτούµπα και λες 

ότι κάποια πράγµατα πρέπει να µένουν στους 4 τοίχους για να 

διαφυλάττεται το κύρος που εσύ δεν µπόρεσες να διαφυλάξεις. Κουνάς 

το δάκτυλο προκλητικά , απειλείς θεούς και δαίµονες και προκαλείς 

τους.....συκοφάντες να πάνε στον Εισαγγελέα ποντάροντας στο « ποιός να 

θέλει τώρα µπερδέµατα και να γυρεύει µπελάδες ». 

Μάθηµα ένατο (και τελευταίο):  

     Σ΄αυτό το σηµείο, που λες, συνάδελφε ....οι καταγγελόµενοι 

συκοφάντες αν γράψουν µια ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρουν πως 

τα κατγγελόµενα και όσα λέγονται γι΄αυτούς δεν ισχύουν, παραθέτοντας 

τα δικά τους επιχειρήµατα, του λόγου σου θα υποθέσεις πως ο καθένας 

λέει τα δικά του  και άντε να βρεις ποίος λέει αλήθεια και άντε να 

βγάλεις άκρη.  Η µοναδική επιλογή για τους καταγγελόµενους , για να 

είναι αξιόπιστοι είναι µία και µόνο. Να ακολουθήσουν την προτροπή του 

καταγγέλλοντα, δηλαδή να δώσουν ότι στοιχεία έχουν, γι΄αυτά που 

υποστηρίζουν, όχι µόνο στον Εισαγγελέα, αλλά στον Οικονοµικό 

Εισαγγελέα, στο Σ∆ΟΕ , στον Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µέχρι και 



στον παπά της ενορίας τους. ∆ιαφορετικά αποδέχονται και ισχύουν όσα 

τους καταλογίζουν. Αλληλούια.  

(Εκτιµούµε πως  βοηθήσαµε στο κατανοεί ν και ...οψόµεθα)   

         Ακροτελεύτιο σχόλιο . Αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΜΕ, (λέγε µε 

Χανδρινό) συντάκτες της ανακοίνωσης µπούσουλα επιµόρφωσης «πως 

πετάω το µπαλάκι» κλείνετε την ανακοίνωσή σας µε το τσιτάτο  «.... ΟΧΙ 

ΣΤΟΝ ΛΑΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΕΣ» . Ψάξαµε 

ένα µάτσο λεξικά για να καταλάβουµε τι εννοείτε. Τελικά καταλήξαµε 

στο ερµηνεία του Βικιλεξικού του Google (που είναι πιο προσβάσιµο) και 

αναφέρει : Ψηφοθηρία : ουσιαστικό, γένους θηλυκού, είναι «1.- Η 

προσπάθεια να κερδίσεις την ψήφο όσων το δυνατόν περισσότερων 

ψηφοφόρων µε οποιοδήποτε , ακόµη και µε αθέµιτο µέσο». 

Παρακαλούµε ενηµερώστε µας, από εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρων 

ρωτάµε, που στο διάτανο υπάρχει και δεν την βρίσκουµε η ψηφοθηρία 

µε αρχές . Αµήν.      
Αθήνα 23 Ιούλη σωτήριου έτους 2014  

Ε Ν Ι Α Ι Ο 
ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»-«Αγωνιστική Ενιαία 

Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι 
για την ακρίβεια οι ....άφαντοι και ... πραξικοπηµατίες  της Ο∆ΥΕ 

...τροµάρα µας 
 


