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«Σε έναν κόσμο παγκοσμίου ψεύδους, το να λες την αλήθεια είναι μια πράξη 

… επαναστατική.» Γεώργιος Όργουελ 

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ σας ευχόμαστε καλή Ανάσταση. Θα 

θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε έναν έναν για την εμπιστοσύνη και την 

αποδοχή που δείξατε στην πρώτη μας εμφάνιση σε εκλογές, στην παράταξη 

μας και στα πρόσωπά μας, και να σας υποσχεθούμε ότι αναλαμβάνουμε 

υπεύθυνα να φέρουμε σε πέρας την εντολή σας και να σας εκπροσωπήσουμε 

συνδικαλιστικά στο ΔΣ του Πειραιά. Ο σύλλογος του Πειραιά είναι ένας από 

τους μεγαλύτερους συλλόγους δικαστικών υπαλλήλων της χώρας. Είναι κοινή 

πεποίθηση ότι Σύλλογος μας, δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι όπως πορεύεται 

τα τελευταία χρόνια. Η απόφασή μας να εκτεθούμε μαζί, συνάδελφοι, με 

διαφορετικές πολιτικές καταβολές αλλά με κοινό όραμα, στις εκλογές αυτές, 

σηματοδοτεί μια νέα εποχή ενότητας με αρχές, για τον Πειραιά. Στόχος μας η 

σφυρηλάτηση της ενότητας και της θεσμικής ιδιαιτερότητας του κλάδου με 

οργάνωση και με γνώση στους δύσκολους και επίπονους αγώνες που 

περιμένουν την εργατική τάξη, σε αυτούς τους ζοφερούς, ανθρωπιστικά, 

καιρούς που ζούμε. Όμως ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ. Με «Ανατρεπτική» διάθεση 

και «Πρωτοβουλία» θα ξαναφέρουμε τον Πειραιά σε «Αγωνιστική 

Συσπείρωση» και την Δ η μ ο κ ρ α τ ί α στο προσκήνιο, για την Αλλαγή 

πολιτικής στο Σύλλογο και στην ΟΔΥΕ. Για να αναδείξουμε ότι ο Πειραιάς δεν 

είναι… Κωσταλέξι. Ο Πειραιάς είναι μια οικογένεια έχει και τα καλά του και τα 

άσχημα. Επειδή τα … ζούμε μαζί με σας, υποσχόμαστε να αγωνιστούμε για 

να στηρίξουμε τα καλά και να απομονώσουμε τα άσχημα. Σε αυτή την 

εκλογική διαδικασία, δεν είχαμε «αντίπαλα ψηφοδέλτια» είχαμε συναδέλφους 

που βλέπουν διαφορετικά την λύση των προβλημάτων μας. Δεν πιστεύουμε 

σε μηχανισμούς, δεν πιστεύουμε στην «συνδιοίκηση» δεν ψαρεύουμε σε θολά 



πολιτικά νερά, πιστεύουμε σε… ιδέες και αγώνες, συνεργαζόμαστε και 

αγωνιζόμαστε για την λαϊκή ενότητα που ιστορικά αποδείχτηκε ότι είναι 

μονόδρομος σε περιόδους κρίσης και όχι μόνο.. Ένας από τους στόχους μας 

είναι να φέρουμε την ενότητα στον κλάδο, μέσα από την διαφορετικότητα 

(πολιτικών, κατηγοριακών, τοπικιστικών και προσωπικών, απόψεων), - ΜΕ 

ΑΡΧΕΣ - για το συμφέρον του λαού, του κλάδου και του Πειραιά. Διότι πρέπει 

να κατανοήσουμε, όλοι οι εργαζόμενοι, ότι σε ένα «καζάνι» βράζουμε, κοινή 

είναι η αφετηρία, κοινή θα είναι και η πορεία των αγώνων μας, κοινή θα είναι 

και η νίκη. Πιστεύουμε ότι η ενότητα ξεκινάει από την βάση. Αυτήν κάναμε 

πράξη με το ψηφοδέλτιό μας. Αυτά που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι το 

αποκρουστικό πρόσωπο της πολιτικής, του συνδικαλισμού και της 

ατομιστικής νοοτροπίας, είμαστε και θα είμαστε αντίθετοι σε αυτό, αυτό 

θέλουμε να αλλάξουμε με πράξεις, με γνώση, με διάλογο και με αλληλεγγύη 

γιατί στο βάθος όλα είναι θέματα παιδείας και μόρφωσης. Παλεύαμε KAI 

παλεύουμε μαζί σε συνδικαλιστικά - πολιτικά πλαίσια, για αξίες, για αρχές για 

αλήθεια. Με συλλογικότητα, στην λήψη των αποφάσεων και ενότητα στους 

αγώνες. Επικοινωνούμε ανοιχτά και αμφίδρομα, με όλους τους συναδέλφους, 

δεν μας φοβίζει ο διάλογος… τον επιλέγουμε. Στους αποκλεισμούς, τις 

προσωπικές επιθέσεις, τις εμπάθειες και στην υποκρισία, απαντάμε με 

ενότητα αλήθεια και … «κατανόηση» για την κενότητα της ύπαρξης, που 

κάποιοι νιώθουν. Γιατί γνωρίζουμε ότι το «σκοτάδι» δεν το πολεμάς με το… 

«σκοτάδι» αλλά αντίθετα έτσι το… ενισχύεις. Το σκοτάδι μπορείς να το 

πολεμήσεις ΜΟΝΟ με το… φως, όποιο και αν είναι το «κόστος». 

Ευχαριστούμε, για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη. Ευχόμαστε καλή 

Ανάσταση του λαού και του κλάδου. Παλεύουμε για το δίκαιο των πολλών 

απέναντι στα συμφέροντα των λίγων ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 

20.3.2015 για το ΔΣ του ΣΔΥΠ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 

(Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά) ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του Σπυρίδωνος 

(Πρωτοδικείο Πειραιά) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Κωνσταντίνου 

(Πταισματοδικείο Πειραιά) ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ευριπίδη 

(Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά) ΜΑΥΡΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ανάργυρου 

(Εφετείο Πειραιά) ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Γεωργίου (Πρωτοδικείο 

Πειραιά) ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Σωτηρίου (Ειρηνοδικείο Νίκαιας). 

Με ενότητα και αγώνες και αξιοπρέπεια, προχωράμε για την αλλαγή ! 



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Δ.Υ. Πειραιά... (3 χρόνια πριν) Στο συνεδριο της 

Θεσσαλονίκης μέσα από προβλήματα και αντιθέσεις, τα βάλαμε ακόμη και με 

τον κακό μας εαυτό, δρεψαμε όμως τους πρώτους καρπούς της 

προσπάθειας.  

ΚΑΛΗ ΣΥNEΧΕΙΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.  

 

Α.Σ.Δ.Υ.Πειραιά 

 


