ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εξουσία δείχνει τον άνθρωπο!
(και τον εξουσιαστή και τον εξουσιαζόμενο)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στις 10/5/2018 κυκλοφόρησε ένα κείμενο δύο (2) σελίδων, αγνώστου συντάκτη.
Ο «άγνωστος» συντάκτης του κειμένου σας καλούσε να το υπογράψετε με τα πλήρη
στοιχεία σας.
Αυτό το κείμενο διακινήθηκε από κάποιους Διευθυντές υπηρεσιών και ορισμένοι από
εσάς το υπογράψατε.
Στις 6/6/2018 εστάλη στον κο Υπουργό Δικαιοσύνης μία επιστολή εικοσιτεσσάρων
(24)!!!(πυκνογραμμένων) σελίδων της παράταξης της «Πρωτοβουλίας» (με πρώτον
υπογράφοντα τον σ. Πάσχο) και με επισυναπτόμενες (όπως η ίδια η επιστολή αναφέρει)
τις υπογραφές σας και τα στοιχεία σας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Αν υπογράψατε την εικοσιτετρασέλιδη επιστολή της «Πρωτοβουλίας» ή συναινέσατε
να επισυναφθούν σε αυτή οι υπογραφές σας προς τον κο Υπουργό εν γνώση σας, δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Αν όμως υπογράψατε άλλο κείμενο και οι υπογραφές με τα στοιχεία σας βρέθηκαν σε
άλλο, χωρίς να ενημερωθείτε και να συμφωνήσετε, τότε δεν «σας πήραν» μόνο τις
υπογραφές σας, μαζί με τις υπογραφές σας «σας πήραν και την αξιοπρέπειά σας»!!!
Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι δικό σας θέμα.
Εμείς ρωτάμε αν η ιδιότητα του Διευθυντή μιάς Δικαστικής Υπηρεσίας συνάδει με
την διακίνηση ανωνύμων κειμένων και την συλλογή υπογραφών για συνδικαλιστικά
θέματα. Επ΄ αυτού δε, θα θέλαμε να μάθουμε την άποψη της ΟΔΥΕ και του κου
Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς δεν γνωρίζετε τι είναι η «Πρωτοβουλία», σας
ενημερώνουμε ότι είναι μία από τις συνιστώσες της συνδικαλιστικής παράταξης
«Συνεργασία» (πρώην «Ενιαίο») η οποία έχει αναφορά στον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι μέλη της «Πρωτοβουλίας» ήταν που
περιέφεραν προεκλογικά στα Δικαστήρια του Πειραιά τους υποψηφίους βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ για να μας τους γνωρίσουν! (πράγμα που δεν έχει κάνει ποτέ καμία άλλη
παράταξη)
Είναι οι ίδιοι που ενώ σαν εκπρόσωποι του κλάδου μας στην ΑΔΕΔΥ μας καλούν να
απεργήσουμε κατά της «αξιολόγησης του κου Βερναρδάκη για το Δημόσιο» την ίδια
στιγμή ζητάνε να εφαρμοστεί η αξιολόγηση Βερναρδάκη στους Δικαστικούς Υπαλλήλους!
Είναι οι ίδιοι που χρόνια τώρα λένε ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν είναι ιδιαίτερος
κλάδος και σήμερα κάνουν προτάσεις για τον ιδιαίτερο Κώδικα των Δικαστικών
Υπαλλήλων αντί να ζητήσουν την κατάργησή του!
Είναι οι ίδιοι που δεν θέλουν να υπάρχει τρίτος βαθμός κρίσης στις αποφάσεις των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων χωρίς όμως να διευκρινίζουν αν θέλουν να είμαστε όπως οι
υπάλληλοι του υπόλοιπου δημόσιου τομέα (οπότε αυτές οι αποφάσεις είναι διοικητικές
πράξεις και προσβάλλονται σε τρίτο βαθμό) ή αν θέλουν να είμαστε ιδιαίτερος κλάδος
(οπότε αυτές οι αποφάσεις είναι δικαστικές και οφείλουμε να διεκδικήσουμε τον τρίτο
βαθμό προσφυγής όπως σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις).
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Εμείς απευθυνόμαστε σε εσάς πάντα δημόσια.
Πάντα έχουμε σταθερές θέσεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε και σας τις
παρουσιάζουμε αναλυτικά.
Αυτό το κάνουμε γιατί δεν μπορούμε να απευθυνθούμε διαφορετικά σε ανθρώπους
που τους θεωρούμε λογικούς και αξιοπρεπείς.
Σε εσάς μένει να δείξετε αν έχουμε δίκιο εμείς ή αν έχουν δίκιο αυτοί που σας
απαξιώνουν με τον χειρότερο τρόπο.

Πειραιάς 14/6/2018
Η Γραμματεία της ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ

