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Φίλοι αγαπημένοι,                                                                           Αθήνα 15.12.2021 

       

        Υλοποιώντας την δέσμευσή μου, ενώπιον της  παράταξής μας στο τελευταίο 

συνέδριο, όπου δήλωσα και έγινε τότε ομόφωνα αποδεκτό, την  υπόσχεση περί   

αποχώρησής μου  από το ΔΣ της ΟΔΥΕ μετά την συγκρότηση του νέου προεδρείου, ήρθε 

η ώρα να δώσω τη θέση μου στον επόμενο επιτυχόντα της παράταξης τον φίλο και 

αγαπητό ΒΡΑΣΙΔΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΑΚΟ, που με την σειρά του μετά από έναν χρόνο θα 

αντικατασταθεί από τον ΘΑΝΑΣΗ ΒΕΡΟΥΛΙΑ όπως είχαμε συμφωνήσει. 

         

       Πορεύτηκα όσο πιο καθαρά και ξάστερα μπορούσα. 

       Προσπάθησα να μην  προδώσω όλους όσους μου εμπιστεύτηκαν, τόσες θέσεις 

ευθύνης, τόσα χρόνια.  

       Πετύχαμε πολλά, ανατρέψαμε πολλά γι αυτό και μας πολεμούν. 

       Βάλαμε μαζί ένα λιθαράκι. 
       Δεν αποχωρώ, θα είμαι παρών στα δρώμενα, δίνοντας τη θέση μου σε νεότερους και 

άλλους συναδέλφους όπως πάντα έκανα. Οι τύχες του κλάδου έχουν ελπίδα μόνο αν 

νεότεροι συνάδελφοι γίνουν πρωταγωνιστές. 

 

       Σεις θα κρίνετε την παρουσία μου πιστεύω καλόπιστα και ειλικρινά. 

 

       Συνεχίζουμε να παλεύουμε πάνω στις βασικές αρχές μας, που δεν αλλάζουν μέχρι 

να ισχύσει και σε μας ότι παντού ισχύει. 
        Η τροποποίηση του Κώδικα με την θέσπιση  της μοριοδότησης,  των 

προϋποθέσεων επιλογής Προϊσταμένων, η εναρμόνιση με τα δεδομένα της υπόλοιπης 

διοίκησης που εν μέρει επιτεύχθηκε, υπήρξαν σαφείς επιδιώξεις και επιτεύγματα της 

δικής μας επιμονής.  

       Οι διεκδικήσεις μας για βελτίωση των δεδομένων, θεσμικών και οικονομικών όλων 

των δικαστικών υπαλλήλων, απέναντι στην αναλγησία των κάθε κυβερνώντων 

παραμένει πάντα ως υψηλός στόχος.  

      Η ανεξαρτησία της Γραμματείας αποτελεί ύψιστη ανάγκη. 

      Δεν είμαστε κομματικά φερέφωνα κανενός, δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν δίνουμε 

λόγο σε κανέναν, παρά μόνο σε σας. 

      Αυτή είναι  παρακαταθήκη της παράταξής μας.  

      Είμαστε περήφανοι  γι αυτό.!!!  

       Ας ευχηθούμε όλοι λοιπόν στον Βρασίδα καλή επιτυχία με υπομονή και σθένος να 

συνεχίσει πάνω στις αρχές που η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ εδώ και είκοσι και πλέον χρόνια 

πορεύεται. Συλλογικά και δημοκρατικά διαμορφώθηκαν πάντα οι θέσεις μας και έτσι θα 

θέλαμε να συνεχιστούν. 

      Εγώ υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα του, όπως πάντα για ότι χρειαστεί.  

      Φίλοι  και συνοδοιπόροι  σταθείτε όλοι δίπλα του, βοηθείστε τον. 

      Ενισχύστε τον, ενισχύστε την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ μας. 

      Φίλε Βρασίδα καλωσόρισες. Σε εμπιστευόμαστε, είμαστε σίγουροι για σένα!!! 

      Καλή δύναμη, κάθε επιτυχία. 

      ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΣΧΟΣ 
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