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ΠΑΣΧΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ :         Υποψήφιος για το επταµελές Συµβούλιο του  
                                                Αρείου Πάγου         
ΤΕΓΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΡΕΑ):   Υποψήφια  για το πενταµελές Συµβούλιο του    
                                                Αρείου Πάγου. 
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Υποψήφιος  για το πενταµελές Συµβούλιο              

                                               του Εφετείου Αθηνών. 
  
 Αγαπητοί συνάδελφοι, 
       Επιτέλους ήρθε η ώρα να γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών 
εκπροσώπων µας στα υπηρεσιακά συµβούλια. 
 Η απαράδεκτη και αντιδηµοκρατική επιλογή της προηγούµενης κυβέρνησης 
ύστερα από την σύµφωνη γνώµη των τότε κρατούντων την Ο∆ΥΕ, που απλόχερα 
µοίραζαν  κούφια λόγια και υποσχέσεις δυστυχώς µας οδήγησαν στην επικράτηση 
και διαιώνιση καταστάσεων που δεν συνάδουν µε  δηµοκρατικές, αξιοκρατικές  
διαδικασίες και επιλογές για την υπηρεσιακή µας κατάσταση. Οι πράξεις 
προϊσταµένων κυριάρχησαν παντού και µεις ως φτωχοί συγγενείς πραξικοπηµατικά 
είχαµε εγκλωβιστεί, µε βάση τις αρχές µας από τις οποίες δεν παρεκλίναµε. 
 Χρόνια εµείς, µόνοι πρωτοστατούσαµε, µόνοι αντιδρούσαµε, σ’αυτή τη λογική 
και τη δουλοπρεπή µεταχείριση του κλάδου, που κάποιοι  αφού είχαν οι ίδιοι βολευτεί    
αρνούνταν  να  ακούσουν.  
  Είναι οι ίδιοι που αντιδρούν στην ύπαρξη κανόνων και αντικειµενικών 
µοριοδοτούµενων κριτηρίων όπως παντού ισχύουν, στην αξιολόγηση και 
επιβράβευση όσων έµαθαν τουλάχιστον να παλεύουν στη ζωή τους, θέλουν και 
µπορούν να προσφέρουν.  
 Είναι οι ίδιοι που λένε όχι στην τροποποίηση των Κωδίκων.  
 Είναι οι ίδιοι που µεταχειρίστηκαν  τον κλάδο ως φέουδο και µετερίζι αλαζονικής 
συµπεριφοράς, φοβούνται τη διαφάνεια, φοβούνται τη θέσπιση κανόνων και 
δηλώνουν µάλιστα κάποιοι απ’αυτούς, ανερυθρίαστα, ότι µόνος και αρκετός 
επιστηµονικός φορέας της ∆ικαιοσύνης είναι οι δικαστές.   
 Είναι οι ίδιοι που αρνούνταν  το φως και τη διαφάνεια απ’ άκρη  σ’ άκρη και 
οδήγησαν το κλάδο σε ένα τέλµα . 
 Είναι οι ίδιοι που ζητούν να συνεχίσετε να τους επιβεβαιώνετε για µια ακόµα 
φορά µε την  ψήφος σας. 
 Συνάδελφοι, 
 Εµείς ξεκινήσαµε εδώ και καιρό µια προσπάθεια που σιγά - σιγά  ξεπροβάλει τα 
πάντα στο  άπλετο φως, θα επιβάλει κανόνες υγιούς και διάφανης συµπεριφοράς στη 
λειτουργία των συνδικαλιστικών µας οργάνων, στην υπηρεσιακή µας εξέλιξη και στη 
θεσµική µας παρουσία. 
 Πιστεύουµε στις ικανότητες των συναδέλφων ανεξαρτήτως προσόντων,  τίτλων 
και περγαµηνών. Ο καθένας πρέπει να προσφέρει και να αµείβεται ανάλογα µε τις 
δυνατότητές του και την προσφορά του.  Παράλληλα όµως αρνούµαστε την 



                         
 
 
 

 
 
 

ισοπέδωση και την έλλειψη σεβασµού απέναντι στους κόπους που στη ζωή κάποιοι 
έχουν υποστεί για την απόκτηση γνώσεων και εµπειριών, απαραίτητων για την 
πρόοδο κάθε κοινωνίας. ∆εν χαριζόµαστε σε κανένα, δεν χρωστάµε σε κανέναν.  
 Θέλουµε κανόνες αντικειµενικούς και ξεκάθαρους για να παίρνει ο καθένας αυτό 
που δικαιούται. 
 Ο απαρχαιωµένος πια Κώδικας ∆ικαστικών Υπαλλήλων υπολείπεται πολύ από 
τις αρχές και αξίες του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού που συνεχώς βελτιώνεται, ιδιαίτερα στα 
ζητήµατα της αντικειµενικής αξιολόγησης των υπαλλήλων. Η αναγόρευση  της 
αρχαιότητας ως το κυρίαρχο στοιχείο αξιολόγησης µόνο οπισθοδροµικές κοινωνίες 
χαρακτηρίζει αλλά δυστυχώς και οι περισσότεροι οι σηµερινοί υποψήφιοι έχουν 
ασπασθεί. 
        Εµείς θεωρούµε ότι κανένα στοιχείο από µόνο  του δεν είναι αρκετό, όλα πρέπει 
να προσµετρούνται όλα να αξιολογούνται µε θεσµοθετηµένα αντικειµενικά 
µοριοδοτούµενα κριτήρια, που πάντως ισχύουν παντού, γιατί όχι και σε µας; Η 
γνώση, η εµπειρία, η ευγενής άµιλλα διαµορφώνει σύγχρονες κοινωνίες, προηγµένες 
και ανθρώπινες.  
 Μπορούµε να σταθούµε  απέναντι σε επιθέσεις και  ρουσφετολογικές επιδιώξεις 
και συµπεριφορές, µπορούµε να στηρίξουµε όσους αδικούνται και περιµένουν. 
 ∆ιαχρονικά αγωνιζόµαστε   για µια ουσιαστικά ανεξάρτητη Γραµµατεία, θεσµικά 
κατοχυρωµένη. 
 Η αξιοπρεπής και υπεύθυνη παρουσία και στάση µας, η ισότιµη συµµετοχή  
µας  είναι αδιαµφισβήτητη. Εξάλλου έχετε αποκοµίσει πιστεύουµε τα συµπεράσµατά 
σας από την µέχρι τώρα παρουσία κάποιων από µας σε τέτοια συµβούλια αλλά και 
στα συνδικαλιστικά δρώµενα του κλάδου µας. 
 ∆εν διαπραγµατευόµαστε τη στήριξη όσων αδικούνται. Είµαστε πάντα δίπλα 
σας. Αντικειµενικά, δίκαια µε επιχειρήµατα και θέσεις  σταθήκαµε και θα σταθούµε 
σίγουρο στήριγµά σας.  
 Επιβεβαιώστε όσα µέχρι τώρα, θέλουµε να πιστεύουµε, ότι µε παρρησία και 
ανιδιοτέλεια εκπληρώνουµε.  
 Σκεφτείτε ότι η συµπεριφορά σας θα αποτελέσει για µας βασικό κριτήριο για την 
συνέχιση των αγώνων που χρόνια τώρα απαρέγκλιτα πορευόµαστε.  
 Είναι η στήριξή σας όχι µόνο απαραίτητη αλλά και κλειδί για την πορεία µας για 
αξιοκρατία, επιβράβευση, θέσπιση κανόνων  για την ταυτότητα και εξέλιξη όλων των 
δικαστικών υπαλλήλων ανεξαρτήτως κατηγοριών και τυπικών προσόντων.   
                       
                                           
                                   ΟΙ  ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
 
 

Στηρίξτε επίσης στα Εφετεία όσους συµφωνούν και αγωνίζονται πάνω σ’αυτές 
τις αρχές, ικανούς και άξιους συναδέλφους. 
 
 
 
 
 
 
 


