
Επεα πτεροεντα περι εκλογων 
Ερµούπολη, 11 Μαϊου 2014                         

 
              ΠΡΟΣ: Το ∆Σ της Ο∆ΥΕ 

                                                                                         ΑΘΗΝΑ 
                     Μέσα στην ανοιξιάτικη - προεκλογική περίοδο, και µετά 
την πασχαλινή ραστώνη, σηµειώνω, όχι κατ΄ απόλυτη χρονολογική 
σειρά, τα παρακάτω γεγονότα που συνέβησαν και συµβαίνουν.                                            
1. Ναυάγησε η εγκατάσταση λογισµικού στα Πρωτοδικεία για τις 
πολλαπλές εκλογές του 2014. 
2. Η αποζηµίωση των δικαστικών αντιπροσώπων πέρασε από τα σαράντα 
κύµατα και να δούµε αν επήλθε τελικά νηνεµία (αν θα παραληφθούν 
δηλαδή οι διορισµοί ή θα τρέχουµε τελευταία στιγµή). Οι δικηγόροι 
διαµήνυσαν ότι αν δεν δουν το ποσόν της ΚΥΑ, δεν παραλαµβάνουν 
διορισµούς.  
3. Ο ΄Αρειος Πάγος, σε περίοδο ανέχειας και λιτότητας, αντί να 
ικανοποιήσει τα αιτήµατα (προτίµησης αλλά και αναπληρωµατικών δικ. 
υπαλλήλων) που θα οδηγούσαν σε πτώση του κόστους των εκλογών, 
προχωρά σε αλλοπρόσαλλους διορισµούς µε µεγάλο κόστος για τους 
µετακινηθέντες και για το Κράτος 
4. Είµαστε στις 11 Μαϊου, και την άλλη Κυριακή, που έχουµε εκλογές, 
δεν γνωρίζουµε τι και πως θα ενεργήσουµε 
5. Στα Πρωτοδικεία πέφτει ο κλήρος και της διαδικασίας διευθέτησης της 
αποπληρωµής των αµοιβών των δικαστικών αντιπροσώπων που θα 
µετακινηθούν εντός του νοµού της έδρας τους. 
6. Ελπίζουµε σε αποπληρωµή των εντός του νοµού της έδρας 
µετακινούµενων δικαστικών αντιπροσώπων, νωρίτερα από τότε που θα 
επισυµβεί η αποπληρωµή των εκλογικών συνεργείων 
7. ∆εν έχουµε ΚΥΑ εκλογικής αποζηµίωσης συνεργείων µέχρι σήµερα, 
Κυριακή 11 Μαϊου 2014.  
Όλα αυτά και άλλα πολλά επισυµβαίνουν  την περίοδο που διανύουµε 
και η Οµοσπονδία µας, για να ακριβολογήσω, ο Πρόεδρος και ο 
Γραµµατέας για λογαριασµό της, µε αγωνιστικούς χαιρετισµούς 
γνωστοποιεί προς όλους τους Πρωτοβάθµιους Συλλόγους µε την µε αρ. 
πρωτ. 68 /7-5-2013 ( περσινή ) επείγουσα ανακοίνωσή τους πανηγυρική 
νίκη µετά από πιέσεις για το ακατάσχετο …..  και το αφορολόγητο της 
αµοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων.  
Για το ακαταλόγιστο που τους χαρακτηρίζει, κουβέντα…. 
Φυσικά και δεν είναι µικρή κατάκτηση, µε την προϋπόθεση ότι το 
αποτέλεσµα επήλθε µόνον από τις πιέσεις της Οµοσπονδίας µας και όχι 
και από άλλους εµπλεκόµενους στη διαδικασία π.χ. δικηγόρους ( οπότε η 
Οµοσπονδία την χρησιµοποίησε  -ερευνητέο- ), αλλά για µένα, δεν αρκεί. 



Επειδή έχω απηυδήσει από τις µεθοδεύσεις, τις ανταλλαγές και τις 
συµφωνίες, την φαινόµενη επαναστατικότητά σας - καθαρά αµνιακή 
κατά την άποψή µου µπροστά στο σφαχτάρη  ( ένα µπεεε! κάνει το αρνί 
και µετά morto, το ίδιο κι εσείς και µετά µόκο ), θα σας έβγαζα το 
καπέλο, αν απειλούσατε τη διοίκηση µε αποχή από την εκλογική 
διαδικασία των δικαστικών υπαλλήλων αν δεν εκδοθούν έγκαιρα, 
σοβαρές και επίκαιρες αποφάσεις και οδηγίες που να ρυθµίζουν τα 
θέµατα προ και µετά των εκλογών σε κάθε επίπεδο ( είτε πρόκειται για 
διαδικαστικά θέµατα, είτε πρόκειται για αµοιβές των δικαστικών 
αντιπροσώπων και των εκλογικών συνεργείων )  
Τότε ναι!  
Θα παραδεχόµουν ότι άξια κατέχετε τις θέσεις που οι συνάδελφοι σας 
έδωσαν µε την ψήφο τους.  
Γιατί θα προτιµούσα να έκανα εκλογές σαν επίστρατος και τσάµπα, παρά 
να ζητιανεύω να µου δώσουν µια αµοιβή για έργο που µόνο ο δικαστικός 
υπάλληλος είναι άξιος να φέρει σε πέρας.  
Γιατί, µόνον αυτός ξέρει πως γίνονται οι εκλογές.  
Γιατί οι εκλογές δεν είναι µόνο φακέλωµα και ρίξιµο στη κάλπη. 
Γιατί οι εκλογές είναι κυρίως τα πριν και τα µετά της κάλπης.  
Γιατί οι εκλογές δεν γίνονται από αυτούς που φαίνονται, δηλαδή τους 
δικαστικούς αντιπροσώπους.  
Γιατί οι εκλογές πραγµατοποιούνται και ολοκληρώνονται έγκαιρα, 
έγκυρα και µε  επιτυχία, εξ αιτίας της δουλειάς των εκλογικών 
συνεργείων, τα οποία όλοι απαξιώνουν και ευτελίζουν, ρίχνοντάς τους 
ένα ξεροκόµµατο για να τους βουλώσουν το στόµα. Το χειρότερο είναι 
ότι το καταφέρνουν, χάριν στα δήθεν και τα πρέπει του συνδικαλιστικού 
µας κινήµατος. 
Τελειώνοντας να σηµειώσω ότι αποδεδειγµένα ο δικαστικός υπάλληλος 
έχει αξιοπρέπεια. Εσείς, αντί να προσπαθείτε να αναδείξετε αυτό το 
χαρακτηριστικό και να το εκµεταλλευτείτε για να εµπνεύσετε το 
δικαστικό υπάλληλο να αγωνιστεί, ενεργείτε τα αντίθετα οδηγώντας τον 
σε µεγαλύτερο και βαθύτερο τέλµα. ΑΞΙΟΙ………..! 

 
Πάντα, µε αγάπη  

 
Γιώργος Βαλσαµάκης 

 
 
Υ.Γ. 
Να µην ξεχάσετε να δώσετε τα εύσηµα στο ΥΠΕΣ για την άρτια  
οργάνωση των εκλογών και στο δικό µας Υ∆∆Α∆ για την εκκωφαντική 
σιωπή του. 

 


