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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Συναδέλφισσες -οι 
 

Στην παρούσα ιστορική συγκυρία και µετά την κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισµού βιώνουµε όλοι µια  νέα κρίση, αυτή του καπιταλισµού, 
επιβεβαιώνοντας έτσι τις θεωρίες, ότι κανένα πολιτικοοικονοµικό σύστηµα που 
εφαρµόστηκε σαν σύστηµα  ιδεών στην πράξη,  δεν διαρκεί στο χρόνο, χωρίς 
εκσυγχρονισµό και επιτυχηµένες αλλαγές προς όφελος της κοινωνίας. 

 Η κρίση που περνάει η Χώρα µας δεν είναι µια απλή κρίση του κυρίαρχου  
οικονοµικού µοντέλου, αλλά µια κρίση «πολυεπίπεδη», µε κραδασµούς στην 
κοινωνία, στην πολιτική, στην δικαιοσύνη, στον πολιτισµό και κατ’ επέκταση στο 
πολιτικοσυνδικαλιστικό γίγνεσθαι. Είναι σαφές ότι οι «θεσµοί» ενός κράτους, αν 
είναι υγιείς δηµοκρατικοί και σύγχρονοι, είναι ικανοί να απορροφήσουν αυτούς 
τους κραδασµούς και να βρουν λύσεις στα νέα προβλήµατα των πολιτών. Στην 
ελληνική οικονοµία, η οποία τοποθετείται στη «σφαίρα» του καπιταλισµού, οι 
κραδασµοί  της κρίσης, λόγω διαρθρωτικών και άλλων προβληµάτων, θα είναι 
πολλοί ισχυροί και επικίνδυνοι, σε σχέση µε τις ισχυρότερες οικoνοµίες των 
ολοκληρωµένων καπιταλιστικά κρατών.  Η οικονοµία µας, µετά τη ένταξη 
στο ευρώ και τους Ολυµπιακούς αγώνες, δέχτηκε ένα ισχυρό  
οικονοµικό και  πολιτισµικό σοκ  από την 5ετή  διακυβέρνηση της 
Χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία.  
Ταυτόχρονα στην  κοινωνία µας επικράτησε η εσωστρέφεια,   ο εφησυχασµός, 
τα οικονοµικά σκάνδαλα, η σκανδαλολογία  και τα φαινόµενα των πελατειακών 
σχέσεων τα οποία σε συνδυασµό µε την έλλειψη οράµατος και στρατηγικής, 
προκάλεσαν τις εκρηκτικές καταστάσεις του σήµερα, µε «ελλείµµατα» και 
«χρέη» τόσο στην οικονοµία και στην κοινωνία όσο στους θεσµούς και στην 
ποιότητα της ∆ηµοκρατίας µας...  
Οι λύσεις των προβληµάτων, κατά την γνώµη µας, δεν µπορεί να περνάνε µόνο 
από τους «γνωστούς» κυβερνητικούς τρόπους (λιτότητα και φορολογία των 
µισθωτών – συνταξιούχων) που έχουν κουράσει τον λαό. Τι να τους κάνουµε 
τους «διαλόγους» όπως αυτοί γίνονται, για ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό 
φορολογικό σύστηµα, τάχα για τη δηµιουργία µιας νέας σχέσης εµπιστοσύνης 
µεταξύ πολιτών και κράτους. Τέτοιους είδους διαλόγους (µέσω internet) κάνουν 



όσοι δεν τολµούν…όσοι   δεν µπορούν να ξεχωρίσουν το δίκαιο από το 
άδικο…όσοι κυνηγούν στα λόγια τη φοροδιαφυγή… 
Ξυπνήστε και καταλάβετε ότι φορολογούµενοι δεν πρέπει να είναι ΜΟΝΟ οι 
∆ηµόσιοι Υπάλληλοι και οι Συνταξιούχοι, αλλά ΟΛΟΙ οι Έλληνες πολίτες. Όπως 
ανέφερε και ο Πλάτων, «Νόµοι»  Ε΄744b : "...για να υπάρξει ισότητα 
(µεταξύ των πολιτών) πρέπει να επιβληθούν άνισοι φόροι..."   Για να γίνει 
όµως αυτό πρέπει να αποβάλλουµε το φόβο του πολιτικού κόστους και να 
τολµήσουµε. 

Οι λύσεις  πρέπει να είναι άµεσες, να είναι κοινωνικά και ταξικά  δίκαιες και 
για να βρεθούν απαιτούνται  νέο όραµα, νέες συλλογικότητες και αναλογική 
κατανοµή των βαρών, άµβλυνση των αντιθέσεων που είναι δευτερεύουσες στην 
κοινωνία, νέες ενότητες, νέες στρατηγικές και τακτικές εξόδου από την κρίση.  

Αυτό που η κοινωνία θα κρίνει είναι το εάν η πολιτεία µετά τα µεγάλα λόγια 
περί κάθαρσης και επανίδρυσης του κράτους της προηγούµενης διακυβέρνησης, 
αντιµετωπίσει  επιτυχώς τα θέµατα διαφθοράς, φοροδιαφυγής, κακοδιοίκησης 
και κακοδιαχείρισης,  µε αντίστοιχη τιµωρία των εµπλεκοµένων σε σκάνδαλα, 
όσο ψηλά και να βρίσκονται, από όποιο πολιτικό χώρο κι αν προέρχονται. Στο 
θέµα αυτό, ως εργαζόµενοι στο χώρο της δικαιοσύνης, είµαστε ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιηµένοι και θεωρούµε ότι χωρίς την συµβολή της  δικαιοσύνης, τα 
ελλείµµατα για την δηµοκρατία  θα είναι µεγαλύτερα. Πρέπει να της δοθούν  όλα 
τα εφόδια και η πληροφόρηση και ανεπηρέαστη να φτάσει µέχρι το τέλος και να 
καταδικάσει   ή  να  παραδώσει λευκούς στην  κοινωνία τους εµπλεκόµενους. 

 Για να λειτουργήσει  όµως η δικαιοσύνη πρέπει να προταχτούν λύσεις 
στα χρονίζοντα  προβλήµατα της ανεξαρτησίας της, στα οργανωτικά, στα 
πρακτικά και  στα θεσµικά, που την οδηγούν σήµερα στην αρνησιδικία και την 
απαξίωση της στην συνείδηση των πολιτών.  
Οι  αποφάσεις για την νέα εικόνα της ∆ικαιοσύνης πρέπει να ληφθούν µε 
ταχύτητα και σαφήνεια, µετά  από διαβούλευση µε τους ∆ικαστικούς 
Λειτουργούς, τους ∆ικηγόρους και τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους, µε ισότιµους 
όµως ρόλους. Να σφυρηλατηθεί µια νέα ενότητα στον χώρο µας, µε αµοιβαίες 
υποχωρήσεις και υπευθυνότητα. Πρέπει να περιοριστούν οι δευτερεύουσες 
αντιθέσεις, που ασφαλώς θα υπάρξουν,  και  οι συµφωνίες να είναι δίκαιες και όχι  
σε βάρος (όπως τις περισσότερες φορές) του κλάδου µας. 

Πρέπει να ανασυσταθούν οι  οργανώσεις χώρου δουλειάς, προκειµένου και 
να αποµονωθούν οι παλαιοκοµµατικής νοοτροπίας συνάδελφοι, που µε 
προσωπικές στοχεύσεις και τακτικές, πολλές φορές λειτουργούν σαν τροχοπέδη 
στις λύσεις, ακόµα και σε βάρος του συνόλου. Οι οργανώσεις µας πρέπει να 
λειτουργούν δηµοκρατικά είτε µας αρέσει είτε όχι.  
Επιβάλλεται να αποκτήσουµε ξανά λόγο και πολιτικά-αγωνιστικά χαρακτηριστικά, 
µακριά από λογικές συνδιοίκησης και σε αντίθετη κατεύθυνση από την µέχρι 
τώρα πορεία µας, µε τα γνωστά αποτελέσµατα, της απαξίωσης των αγώνων και 
την γραφειοκρατική λειτουργία των περισσοτέρων  συλλόγων. Η είσοδος και  η 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις Υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη, η 
καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, η διαφάνεια στη λειτουργία της δικαιοσύνης, 
η βελτίωση των συνθηκών και της ταχύτητας στην απονοµή της δικαιοσύνης, ο 



περιορισµός της δικαστηριακής ύλης είναι τα απαραίτητα βήµατα για την 
αναστροφή της σηµερινής κατάστασης. Επιγραµµατικά σας αναφέρουµε µερικές 
από τις προτάσεις που καταθέσαµε στον κ. Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ακόµα 
περιµένουµε να µας καλέσει για να τις συζητήσουµε: 
 

 ∆ηµιουργία  Νέων ∆ικαστικών Καταστηµάτων στην Αθήνα. 

 Μεταστέγαση των περισσοτέρων ∆ικαστηρίων της Χώρας. 

 Αύξηση των υποθέσεων που επιδέχονται συµβιβασµό µε συµµετοχή δικαστή και 

γραµµατέα για την τήρηση της νοµιµότητας και προστασία των εµπλεκοµένων πολιτών. 

 Κανονιστικές ρυθµίσεις στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής δεοντολογίας για θέµατα που 

έχουν κριθεί αµετάκλητα. 

 Προδικασία σε κάθε δικαστήριο για απόρριψη αιτήσεων που είναι τυπικά απαράδεκτες. 

 Ενηµέρωση των αποφασιστικών οργάνων της δηµόσιας διοίκησης, των νπδδ και των 

ΟΤΑ για θέµατα εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, για τη νοµιµότητα της 

διοικητικής πράξης και ενέργειας και γενικότερα για θέµατα της παθογένειας της 

δηµόσιας διοίκησης και για τη γενεσιουργό αιτία της κακοδιοίκησης, θέµατα που 

οδηγούν στα δικαστήρια και αυξάνουν τη δικαστηριακή ύλη, χωρίς να αποδίδεται 

ευθύνη, µε αποτέλεσµα να έχουµε το φαινόµενο της αδράνειας της εκτελεστικής 

εξουσίας.  

 Τροποποίηση του κώδικα δικαστικών υπαλλήλων µε µακροπρόθεσµη κατεύθυνση στην 

αυτοδιοίκηση της Γραµµατείας. 

 ∆ιοίκηση – διαχείριση των δικαστικών καταστηµάτων µε µεταβίβαση αποφασιστικών 

αρµοδιοτήτων στους γραµµατείς. 

 Αυτοδιοίκητο των ∆ικαστηρίων.  

 ∆ηµιουργία δικαστικής αστυνοµίας κ.λ.π. 

 
Συναδέλφισσες – οι 
 
         Το τελευταίο διάστηµα όλα τα ΜΜΕ καθώς και µια µεγάλη µερίδα 
πολιτικών έχουν εξαπολύσει επίθεση κατά των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, ότι αυτοί 
φέρουν µεγάλο µερίδιο ευθύνης για την κρίση που περνά η Χώρα µας. Είναι 
άδικο όµως να µας βάζουν όλους στο ίδιο «καζάνι». Καλό θα είναι όταν 
αναφέρονται στους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους, να εξαιρούν τους  ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, που υπερβάλλοντας εαυτόν, προσπαθούν κάτω από αντίξοες 
συνθήκες (έχουµε τριπλά και τετραπλά αντικείµενα εργασίας, κάνουµε υπηρεσίες 
τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, οι συνθήκες στέγασης στα περισσότερα 
γραφεία και κτίρια είναι άθλιες, από τις 5.968 οργανικές θέσεις γραµµατέων – 
είναι κενές οι 665, από τις 100 οργανικές θέσεις  κλάδου πληροφορικής – είναι 
κενές και οι  100, από τις 445 οργανικές θέσεις χειριστών Η/Υ – είναι κενές οι 



292, από τις 2.100 οργανικές θέσεις επιµελητών ∆/ρίων – είναι κενές οι 1.012,  
κ.λ.π.), να ανταποκριθούν στο έργο τους. «Πολλά τα κενά Χάρη» !!! 

Στο µικρό δείγµα  της νέας κυβερνητικής θητείας παρατηρούνται 
δυσκολίες, όπως η έλλειψη επικοινωνίας και πληροφόρησης, ο συντονισµός του 
κόµµατος και της κυβέρνησης (τα περί βαθέως και νέου ΠΑ.ΣΟ.Κ, θεωρούµε ότι 
αποτελούν ψευτοδίληµµα και κρύβουν ανιστόρητες σκοπιµότητες). Οι ρόλοι είναι 
διακριτοί. Το κόµµα οραµατίζεται, ελέγχει το έργο και διαµορφώνει την κοινή 
γνώµη, ενώ η κυβέρνηση παράγει έργο σύµφωνα µε τις αρχές και τις αξίες του 
κόµµατος και της κοινωνίας, άρα του συλλογικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι καθυστερήσεις και 
τα πισωγυρίσµατα δείχνουν αναποφασιστικότητα και  εφησυχασµό.  Εµείς 
παλεύουµε και στοχεύουµε για µια κυβερνητική εικόνα µε 
αποφασιστικότητα  µετά από διαβούλευση, έντονη δραστηριότητα, 
πρωτοβουλίες και πληροφόρηση του  πολίτη. ∆εν είναι επαρκής η 
δικαιολογία ότι το κόµµα  στελεχώνει την κυβέρνηση, και για αυτό το λόγο 
υπολειτουργεί το κόµµα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ και θέλει και µπορεί, γιατί έχει µια µεγάλη 
δεξαµενή  στελεχών, αρκεί αυτά να αξιοποιούνται από τη ηγεσία, όχι µόνο ως 
«χειροκροτητές – αφισοκολλητές», αλλά ως φορείς ιδεών, ιµάντες 
πληροφόρησης και αλλαγής στην κοινωνία.  

Το τίµηµα της αδιαφορίας δεν ταιριάζει σ’ αυτούς που µάτωσαν και 
συνεχίζουν να µατώνουν για να είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ στο ψηλότερο σκαλοπάτι. Οι 
∆ικαστικοί Υπάλληλοι  κατέθεσαν προτάσεις, για να επανέλθει η ∆ικαιοσύνη  στη 
θέση που της ανήκει στη συνείδηση  των Πολιτών. Όταν βιώνεις χρόνια 
ολόκληρα τα προβλήµατα της ∆ικαιοσύνης, µπορείς να δώσεις λύσεις, αρκεί να 
σε λαµβάνουν σοβαρά υπ’ όψη τους οι αρµόδιοι φορείς.   
         Οι πολίτες χρειάζονταν την ελπίδα και το όραµα. Αποδοκίµασαν πρόσφατα 
µε σκληρό τρόπο τη πολιτική της Ν.∆., έδωσαν “απλόχερα” τη νίκη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
και τώρα περιµένουν τα σηµάδια πραγµατοποίησης του προγράµµατος και των 
εξαγγελιών του. ∆εν πείθονται πλέον από το επιχείρηµα ότι η κρίση  είναι  η αιτία 
 όλων των δεινών και είναι πλέον σίγουρο ότι άρχισαν να νοιώθουν αυτά να 
έρχονται… 
         ∆εν µας ταιριάζει οι µοιρολατρία και η ηττοπάθεια. Το κίνηµά µας έχει 
ανταποκριθεί σε δύσκολες ιστορικές συγκυρίες, µε επιτυχία. Θα τα καταφέρουµε 
και αυτή τη φορά λαός και ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιατί το οφείλουµε στη νέα γενιά, που δεν 
της αξίζει το µέλλον που δυστυχώς διαγράφεται γι' αυτήν. 

 
 
 

Για τη  Συντονιστική  Επιτροπή 
 

            Ο  Γραµµατέας                                                      Τα Μέλη 
      Γιάννης  Παπαναγιώτου     Αντώνης  Γεωργακόπουλος 
             Αποστόλης  Ματζάρας 

 


