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Τον Νοέμβριο του 2013 έστειλα στο τότε ΔΣ της Ομοσπονδίας μας, το παρακάτω 

κείμενο:                                         

« ΠΡΟΣ: Το ΔΣ της ΟΔΥΕ 

ΑΘΗΝΑ 

     Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, 

                                                διαβάζω στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, στη θέση 

που αναρτώνται τα κείμενα των φυσικών μελών των πρωτοβάθμιων συλλόγων ότι 

προϋπόθεση για να αναρτηθεί έγγραφο φυσικού μέλους είναι να συναινεί ο Πρόεδρος 

του ΔΣ του Συλλόγου στον οποίο το μέλος ανήκει. Αν δεν  υπάρξει έγκριση, δεν 

δημοσιεύεται το κείμενο….. 

Είμαι κάθετα αντίθετος μ΄ αυτή τη μεθόδευση, που αποφασίστηκε δεν ξέρω κάτω από 

ποιες συνθήκες, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να εξασφαλίσετε αυτό 

που επιθυμείτε, αποφεύγοντας τη  δολοφονία της ελεύθερης έκφρασης. 

Εσείς λοιπόν που αποφασίσατε τα παραπάνω, παρακαλώ να δώσετε  λύση στο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζω: 

Επιθυμώ να καταγγείλω το ΔΣ της Ομοσπονδίας για το έγγραφο που συνυπογράφουν 

ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της και σύμφωνα με το οποίο μπορεί να υπάρξει 

νόμιμη συγκρότηση του ΔΣ του Συλλόγου μας    ( Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων 

και Επιμελητών Ν. Κυκλάδων ) με τα εναπομείναντα 4 νεοεκλεγέντα μέλη του, ενώ  

ήταν γνωστό ότι είχαν  παραιτηθεί τα τρία τακτικά και όλα τα αναπληρωματικά μέλη 

του ΔΣ και όλοι οι υποψήφιοι της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Για να δημοσιοποιηθεί η διαφορετική μου άποψη πρέπει να πάρω την έγκριση του 

νεοεκλεγέντος Προέδρου του Συλλόγου που έγινε Πρόεδρος «ελέω» της 

γνωμοδότησής σας.  

Προφανώς δεν θα την έχω αλλά και ΔΕΝ πρόκειται να την ζητήσω αφού έτσι θα 

αποδεχτώ τη νομιμοποίηση που εσείς δώσατε και την οποία επιθυμώ να καταγγείλω. 

Συνεπώς; Φασκελοκουκούλωστα. 

Πέρα από το πρόβλημα που θέτω, δεν αναρωτηθήκατε όλοι εσείς οι δευτεροβάθμιοι 

ότι φιμώνετε την ελεύθερη έκφραση των απόψεων των μελών των πρωτοβάθμιων 

συλλόγων με την απόφασή σας; 

Η θέση ανάρτησης των απόψεων των φυσικών μελών, έσφιζε από ζωή, λόγο και 

αντίλογο.  

Για ρίξτε μια ματιά στο τώρα!  

Από 21/5 ως σήμερα, σε διάστημα δηλαδή 5,5 μηνών, πέντε αναρτήσεις ( 3 

Καϋμενάκης, 1 Λιάτσος, 1 Λυμπερόπουλος ). 

Γιατί δε μας γνωστοποιείτε ότι μόνο για σας τόχετε ανοιχτό το μαγαζί και ο 

περαστικός που μπορεί και γουστάρει, να πάει απέναντι; 

Αυτό δε θάταν πιο τίμιο; 

Με αγάπη 

Γιώργος Βαλσαμάκης» 



Τα ΔΣ άλλαξαν, αλλά το « χούϊ » μένει…. 

Τι εννοώ; Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ άλλαξε – όλοι ευχηθήκαμε προς το 

καλύτερο – αλλά τα δείγματα γίνονται «δήγματα» στους ευελπιστούντες, αφού 

υιοθετούνται τακτικές προηγούμενων «καθεστώτων», τα οποία τουλάχιστον είχαν 

τολμήσει να περιορίσουν την ελεύθερη έκφραση της άποψης μόνον των μελών των 

Συλλόγων. 

Δυστυχώς, το νέο « καθεστώς », ξεπερνώντας τους προκατόχους του, φροντίζει και 

θάβει τις όποιες ανάρμοστες, αντίθετες και επικίνδυνες - κατά την άποψή του - 

ανακοινώσεις των ΔΣ των Συλλόγων.  

Αυτό έκανε με τις δύο τελευταίες ανακοινώσεις του ΔΣ του Συλλόγου μας, που 

επανειλημμένως απεστάλησαν, αλλά ποτέ δεν είχαν την τύχη να αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. 

΄Ισως γιατί αυτά που οι ανακοινώσεις εκφράζουν, δεν συνάδουν με τη γραμμή που 

έχει σύρει το ΔΣ της Ομοσπονδίας, την οποία φυλάσσει ως επτασφράγιστο μυστικό, 

με σκοπό να πιάσει αδιάβαστους και απροετοίμαστους τους ανύποπτους συνέδρους 

του έκτακτου συνεδρίου που προκάλεσε για 16 και 17 Νοεμβρίου 2015.  

Τι άλλο να υποθέσει κανείς για ένα έκτακτο συνέδριο, που συγκαλείται χωρίς να 

είναι γνωστά τα θέματα τα οποία θα θιχτούν;  

Γιατί αν έχουν σκοπό να θίξουν « σφαιρικά » τα προβλήματα της Δικαιοσύνης, τότε 

αντί για διήμερο συνέδριο θα έπρεπε να οργανώσουν τουλάχιστον μηνιαίο 

συνέδριο…. 

Η επιβεβαίωση ή η διάψευση θα φανεί μετά την ενημέρωση που θα έχουμε από τους 

συνέδρους που απεστάλησαν ως εντολοδόχοι του Συλλόγου μας. 

Τότε, ή θα ζητήσω συγνώμη, ή θα κοινοποιήσω και άλλα…. 

Ερμούπολη, 16-11-2015  

Με τιμή 

 

 

 

Γιώργος Βαλσαμάκης 

   
 


