
{Αγωνιστική-Ενιαία Κινητοποίηση}  

Ποιοι είµαστε… 

Συνάδελφοι, για όλους όσοι, ενδεχοµένως, απορήσουν για την κάθοδό µας στις προσεχείς 

εκλογές (τι σόι ψηφοδέλτιο είναι αυτό µε δύο άτοµα) οφείλουµε να εξηγηθούµε 

πάραυτα: 

Η υποψηφιότητα µας για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το συνέδριο της Ο∆ΥΕ 

αποφασίστηκε ύστερα από πολλή περίσκεψη - κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή. Αυτή η 

απόφαση µας κύριο σκοπό έχει να γνωστοποιήσουµε τις προθέσεις µας, οι οποίες 

διαµορφώνονται και απορρέουν συνάµα από τη «µαυρίλα» που πλήττει τους 

εργαζόµενους, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι υποβιβάζονται καθηµερινά σε υποζύγια, 

ωστόσο,  αντιδρούν «παθητικά». Για µας όµως η κρίση, δεν είναι ζήτηµα που θα  

επιλυθεί από ειδικούς, αλλά µέσα από τη δράση και κριτική που δεν παραβλέπει τον 

κυρίαρχο τρόπο ζωής, ούτε τις διαφορετικές αφετηρίες και αντιλήψεις της τάξης των 

εργαζοµένων. Για µας το πρόβληµα δεν είναι η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά οι δοµές 

του πολιτικού συστήµατος: νεοφιλελευθερισµού/αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας.  

Αλληλεγγύη και κοινή δράση… 

Από  την άλλη πλευρά, αυτή η προσπάθεια αποτελεί έναυσµα,  ενόψει και των εκλογών 

του Συλλόγου (Σ∆ΥΑ) που θα ακολουθήσουν τον Μάη, για τη δηµιουργία µιας νέας 

παράταξης, ενάντια στο συνδικαλιστικό κατεστηµένο, µαχητικής, όχι στενά συντεχνιακής, 

αλλά και µε απόλυτη ισοτιµία των συµµετεχόντων σε αυτή, δηλαδή στις συνελεύσεις και 

στις διαδικασίες. Με άλλα λόγια, µιας συµπόρευσης των συναδέλφων χωρίς τη 

διαµεσολάβηση γραφειοκρατικών µηχανισµών, καθόσον οι εκπρόσωποι της παράταξης θα 

είναι οι εντολοδόχοι της, χωρίς ρόλο εξουσίας, δηλαδή µε αρµοδιότητες συντονιστικές και 

όχι αποφασιστικές.  

Επιπλέον, για να αποκτήσει ο συνδικαλισµός φερεγγυότητα, η απάντηση από την πλευρά 

µας µπορεί να έρθει µόνο µέσα από αγώνες που θα ενισχύουν τη συλλογικότητα µε 

χαρακτηριστικά αυτο-οργάνωσης. ∆ίχως άλλο, οι συµµετέχοντες οφείλουν να 

λειτουργούν µε γνώµονα την πίστη στη συλλογική προσπάθεια και στο κοινό συµφέρον, 

χωρίς σταυροδοσίες, ανταγωνισµούς (δεν έχει καµιά σηµασία ποιος θα πάρει πέντε 

σταυρούς ή εικοσιπέντε) και ιδιοτελή συµφέροντα, αλλά µε µοναδικό όφελος την 

αναγνωρισιµότητα και την εκτίµηση των συναδέλφων (σε αυτή την προοπτική, οι όποιες 

χρηµατικές εισροές/συνδροµές µελών θα πρέπει να ενισχύουν το συλλογικό ταµείο και να 

αναδιανέµονται στους εργαζοµένους, είτε στο πλαίσιο ενός απεργιακού ταµείου, είτε σε 

εκείνους που έχουν πραγµατική ανάγκη).  

Όµως, αν το εγχείρηµα φαντάζει ίσως για πολλούς δύσκολο, καθότι οι συσχετισµοί δεν 

επιτρέπουν άµεσα τέτοια µακρόπνοα συλλογικά σχέδια, µπορούµε µεταβατικά να 



εφαρµόσουµε τροποποιήσεις στο καταστατικό του συλλόγου, που θα διευρύνουν την 

ανιδιοτελή συµµετοχή των συναδέλφων(π.χ θητεία δύο ετών στα όργανα, επιτροπές 

καταστηµάτων, τρεις τακτικές συνελεύσεις ανά έτος και ανά δικαστικό κατάστηµα ή 

έκτακτες µετά από έγγραφη αίτηση του 1/5 των µελών). 

Για το εκλογικό…  

Γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως η επίθεση την οποία δεχόµαστε µας µετατρέπει σε  

αναλώσιµους/πειθαρχηµένους εργαζόµενους, που πληρώνονται µε τα ελάχιστα για την 

επιβίωση τους. Ανάλογα κινείται η πρόσφατη απόφαση για την εκλογική αποζηµίωση, η 

οποία ορίζεται στα 500€ µικτά, που σηµαίνει 350€ καθαρά, συνυπολογιζοµένου του 

φόρου µισθωτών υπηρεσιών, αλλά και αυτού της δήθεν «αλληλεγγύης». Γι αυτό, το 

επικείµενο συνέδριο πρέπει να αποφασίσει τη µη συµµετοχή µας, υπό αυτούς τους 

όρους, στα εκλογικά συνεργεία, (αποχή από την προπαρασκευή, τη διεξαγωγή των 

εκλογών και την έκδοση αποτελεσµάτων, τις επανακαταµετρήσεις συνδυασµών και 

υποψηφίων τόσο πριν, όσο και µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων αλλά και την 

υποβολή ενστάσεων κλπ.). ∆εδοµένης δε της διαφαινόµενης µείωσης του αναλογούντος 

ποσοστού στην εκλογική διαδικασία ως ∆ικαστικών Αντιπροσώπων, καθώς η προσφάτως 

ψηφισθείσα υπουργική απόφαση δεν δίνει δικαίωµα συµµετοχής, παρά µόνον σε ελάχιστο 

αριθµό συναδέλφων (στους κατέχοντες τον Β’ βαθµό)· να απαιτήσουµε από τις διοικήσεις 

να αποστείλουν στον Άρειο Πάγο, ενόψει των εκλογών, τις καταστάσεις των 

υπηρετούντων ∆ικαστικών υπαλλήλων µε τους βαθµούς που κατείχαν πριν την ψήφιση 

του ν. 4024/2012.   

Για το ωράριο… 

Συνάδελφοι, τα «παραγγέλµατα επιτάχυνσης» της απονοµής δικαιοσύνης συνάδουν 

σύµφωνα µε τους κρατούντες µε την επιµήκυνση του ωραρίου στα ακροατήρια. 

Στέλνουµε σαφές δηµόσιο µήνυµα προς όλους όσοι επιδιώκουν την απορρύθµιση του 

ωραρίου (Υπουργείο και πρόεδρο ∆ΣΑ), πως για τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους το ωράριο 

είναι κατάκτηση και δεν την εκχωρούµε σε κανέναν. Πολλώ δε µάλλον, όταν το 70% των 

αναβεβληµένων και των µαταιωθεισών υποθέσεων δεν οφείλεται στο ωράριο των 

ακροατηρίων, συνεπώς στην «τήρηση» από τον γραµµατέα έδρας, αλλά στις χρόνιες 

ανεπάρκειες σε υλικοτεχνικές υποδοµές και µόνιµο προσωπικό στο χώρο της ∆ικαιοσύνης. 

Συνάδελφοι, «µια µικρή υποχώρηση µπορεί να είναι µια µεγάλη ήττα». Η κρίση και η 

σαρωτική επίθεση του νεοφιλελευθερισµού και του σοσιαλφιλελευθερισµού αναπόφευκτα 

προετοιµάζουν τεράστια κοινωνική πόλωση. Γι αυτό οφείλουµε να δράσουµε τώρα, γιατί 

οι επιπτώσεις της µη δράσης θα είναι ολέθριες. Τώρα, «ο παλιός κόσµος πεθαίνει και ο 

νέος πασχίζει να γεννηθεί. Είναι η εποχή των τεράτων».- 


