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ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΟΣ 

 

Πολλά και διάφορα στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ..... 

       Δέχτηκα αλλεπάλληλες επιθέσεις ιδίως από φίλους συνεργάτες...Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ μέσα 

από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ κατάφερε να θέσει τέρμα στις προηγούμενες 

συμβιβασμένες ηγεσίες της ΟΔΥΕ που ακόμα δεν μπορούν και δεν θέλουν να αναλάβουν τις 

ευθύνες και να μετανοήσουν για την κατάντια του συνδικαλιστικού γίγνεσθαι στον κλάδο μας. 

       Όμως αγαπητοί φίλοι και ιδίως σεις οι συνοδοιπόροι, οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παίρνοντας 

αφορμή από γεγονότα διάφορα της δικής μου τουλάχιστον συμπεριφοράς αποφάσισαν εδώ και 

δύο χρόνια αλλά και πιο πριν αφού εκμεταλλεύτηκαν την ισχυρή δυναμική της 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ προσπάθησαν να περιθωριοποιήσουν τη φωνή μας αγνοώντας και 

αδιαφορώντας για τις απόψεις μας. 

        Αποφάσισαν να ΔΙΑΣΠΑΣΟΥΝ και να ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

θεωρώντας ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι εκπρόσωποι της βούλησης των συναδέλφων που έβγαλαν 

πρώτη δύναμη την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και μένα προσωπικά πλειοψηφούντα σύμβουλο στο 

τελευταίο συνέδριο. 

       Περηφανεύονται ότι έβαλα υποψηφιότητα και πήρα μόνο τη ψήφο μου. Απέκρυψαν ότι 

μόνοι τους χωρίς τη συμμετοχή μου, αποφάσισαν να βάλουν υποψήφιο αρεστό σε όλους 

ανεξάρτητα από την εντολή του συνεδρίου που έβγαλε πρώτο και με διαφορά πλειοψηφούντα 

σύμβουλο!!!! 

        Περηφανεύονται για τον αποκλεισμό μου από μέλος της επιτροπής του Κώδικα γιατί λένε 

δεν ήμουν παρών στη σχετική απόφαση που πήραν και έβαλαν στη θέση μου τον ευρισκόμενο 

χίλια μύρια κύματα μακριά και απόντα εκλεκτό συνάδελφο από την Κρήτη. Αυτόν που ακόμα 

περιμένει ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη  να παραιτηθεί!!!!!Τι λεβεντιά!!!! 

       Αυτοί οι τιμητές της δημοκρατίας και των δημοκρατικών διαδικασιών!!!!! 

       Ο κόσμος ξέρει την διαδρομή του καθενός. Είναι ελάχιστοι και ανήμποροιι να διαγράψουν 

την δική μου ιστορία και διαδρομή. Είναι οι τιμητές και  αναπολούντες το ΕΝΙΑΙΟ - 3%. 

       Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ως παράταξη έχει ξεκάθαρες αρχές σταθερές σαράντα χρόνια. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ με όσους είχαν κοινούς στόχους συνδικαλιστικούς, πορεύτηκε μαζί με 

όσους ήθελαν να αλλάξει κάτι και σ'αυτόν τον κλάδο. Και το κατάφεραν με την δρομολόγηση 

αλλαγής του Κώδικα Δικαστικών υπαλλήλων. Κάποιοι όμως φάνηκαν μικροί. Φοβούμενοι το 

ψηφοθηρικό κόστος άλλαξαν ρώτα. Δείλιασαν. Δεν πειράζει. Όλοι κρίνονται σ’ αυτή τη 

διαδρομή. Μας ξεγέλασαν; Τους πιστέψαμε μάταια; Δεν πειράζει κοντά είναι και το 3%...... 

       Αφού απέκλεισαν την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ από τις επιτροπές έφτιαξαν ένα σχέδιο που όπως 

πολύ καλά γνωρίσατε, πανηγύριζαν συγκαλώντας και έκτακτο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη για 

να πανηγυρίσουν για τα 30 μόρια στο πτυχίο και 120 στο σεμινάριο και στον ανεκδιήγητο 

διαγωνισμό.  



       Είναι γνωστή η αντίδρασή σας για το αίσχος αυτό. Σήμερα αμφισβητήθηκε αυτή η 

αντίδραση, από τους ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αλλά και πολλούς άλλους των άλλων παρατάξεων για  

τους οποίους απαξιώ να αναφερθώ ακόμα και την υβριστική απέναντί μου συμπεριφορά που 

τους την επέστρεψα. 

       Ειπώθηκε ξεδιάντροπα ακόμα και ότι η συγκέντρωση υπογραφών με τις οποίες οι 

υπογράψαντες κοινό κείμενο περί εφαρμογής και εναρμόνισης του Κώδικα με τα ισχύοντα 

στον δημοσιοϋπαλληλικό ήταν αποτέλεσμα παραπλάνησης και άγνοιας του τι υπογράψατε. 

Διάβασαν μάλιστα και το κείμενο που υπογράψατε αλλά εμβρόντητοι δεν μπόρεσαν να βρούν 

που ήταν η παραπλάνηση. 

       Κάποιοι είπαν ότι υπογράψανε μερικοί στο διάδρομο στο πόδι παρασυρμένοι από δεν 

ξέρω τι.... Αν αυτό δεν είναι ύβρις όχι σε μένα αλλά σε όσους υπέγραψαν σαν να λένε ότι 

ανεύθυνα και αλόγιστα δεν ήξεραν τι υπέγραψαν  όσοι υπέγραψαν, αν είναι δυνατόν!!!!!! 

      Στην προσπάθειά τους να σας στρέψουν εναντίον μου, είπαν και χοντρά ψεύδη ότι εγώ 

χρησιμοποίησα τις υπογραφές σας. Η αναφορά στον υπουργό ότι υπήρξε αντίδραση στον 

διαμορφωθέντα κώδικα και συγκεντρώθηκαν και κατατέθηκαν 1200 υπογραφές για την 

εναρμόνισή του με τον δημοσιοϋπαλληλικό αποτελεί ψέμα; 

     Ένα είναι κυρίαρχο η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ δεν άλλαξε μυαλά, δεν μετάνιωσε και με κάθε 

τρόπο θα παλέψει μέχρι τελευταίας ρανίδος να πετύχει να διαμορφωθεί ένας Κώδικας όπου ο 

δικαστικός υπάλληλος θα έχει αυτόνομη, αυθύπαρκτη και ανεξάρτητη παρουσία όπως όλοι οι 

δημόσιοι υπάλληλοι με κανόνες κοινά αποδεκτούς που παντού ισχύουν.  

      Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ είχε και είναι η μόνη που έχει προτάσεις ολοκληρωμένες, 

διατυπωμένες και τεκμηριωμένες, και εγώ ως εκπρόσωπός της μάταια περιμένω ακόμα να 

καταθέσω αυτές τις προτάσεις στην ειδική προς τούτο επιτροπή που συστάθηκε στην ΟΔΥΕ, 

στο γραφείο της ΟΔΥΕ, για να συζητηθούν οι προτάσεις όλων, και να συνδιαμορφωθεί ενιαία 

έστω και κατά πλειοψηφία πρόταση εισήγηση που θα κατέθεταν στην επιτροπή.  

         Τα μέλη της επιτροπής πήγαν στο Υπουργείο με ότι είχαν στο μυαλό τους, όλοι 

στρατευμένοι στα ίδια οράματα για τον υπό διαμόρφωση Κώδικα. Και ενώ ήξεραν ότι εγώ, 

παρά τον αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στην επιτροπή του Υπουργείου, είχα πρόταση, 

δεν με κάλεσαν στην προς τούτο επιτροπή της όπως η ίδια η Πρόεδρος της επιτροπής 

παραδέχτηκε και ευθαρσώς το δήλωσε. Αυτό πως το λένε δεν το λένε αποκλεισμό; 

        Μήπως βέβαια είναι το μόνο δείγμα του μεθοδευμένου αποκλεισμού της 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και εμού  προσωπικά; Πόσες φορές με κάλεσαν σε επαφές που είχαν με 

Υπουργούς, Γεν. Γραμματείς κλπ; ΟΥΤΕ ΜΙΑ. Αυτή είναι λοιπόν ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ;Αυτή είναι 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; 

        Δεν πειράζει. 

        Όσον αφορά τις αιτιάσεις για κρυφές δήθεν κινήσεις που έγιναν από τον Σύλλογο 

Πτυχιούχων Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Αττικής, ενός συλλόγου με δυναμική παρουσία πάνω 

από 30 χρόνια αναγκαστικά και αμυντικά δημιουργηθέντος ως αντίδραση στην ύπαρξη και 

παραπέρα διαιώνιση της ΠΕ0 κατηγορίας κλπ. τόνισα και τονίζω ξεκάθαρα  ότι ως Πρόεδρος 

του Συλλόγου  δεν λογοδοτώ σε κανέναν από αυτούς αλλά μόνο στα μέλη που με εξέλεξαν και 

στο Δ Σ που με εξουσιοδότησε να κάνω τις όποιες επαφές και όπως πράγματι και έκανα και θα 

συνεχίζω να κάνω. 

       Ούτε κρυφά ούτε ύπουλα, ούτε από την πίσω πόρτα που αρέσκονται χρόνια κάποιοι να 

λένε και όπως είπε και εκτός των άλλων και ένας πρώην σύντροφος που ειλικρινά λυπάμαι για 

την κατάντια και τον ξεπεσμό του. Ποιοί; Αυτοί που ξημεροβραδιάζουν στο Υπουργείο μέρα 

παρά μέρα.  



       Μέρα μεσημέρι είπα αυτά που σαράντα χρόνια λέω και που η επιτροπή έπρεπε να ακούσει 

γιατί κανείς άλλος δεν ήθελε και δεν μπορούσε να τα πει. 

       Ποιοι; Αυτοί που με την ισχνή, άτολμη και φοβισμένη παρουσία τους στην επιτροπή των 

Κωδίκων  στο βωμό της κατάργησης του αρθρ. 48, και την αποδοχή της μοριοδότησης των 30 

μορίων των πτυχίων και 120 των σεμιναρίων και διαγωνισμών, καθίστανται πλέον συνένοχοι 

στη θεσμοθέτηση ενός Κώδικα μακριά από την προσμονή των συναδέλφων και κυρίως αυτών 

που με τόσα προσόντα κατέκλεισαν πλέον τα δικαστήρια και απογοητεύονται οικτρά. Ποιος 

τους ρώτησε; Κανείς. Μόνο η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ αντιδρά, μόνο εμείς αγωνιούμε για την 

προάσπιση και την δημιουργία αξιοκρατικών ρυθμίσεων που να ανταποκρίνονται 

εναρμονισμένα και αυτονόητα με τα παντού  ισχύοντα. Μόνο η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ έχει τέτοιες 

προτάσεις και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να τις αγνοήσει.  

      Ποιες είναι οι προτάσεις των άλλων παρατάξεων; Γιατί δεν τις παρουσιάζουν δημόσια να 

δει ο κόσμος και να κρίνει; Δεν έχουν. Φοβούνται να πουν γιατί μπορεί να δυσαρεστήσουν  

πολλούς και κυρίως αυτούς που αγωνίστηκαν στη ζωή τους για να αποκτήσουν γνώσεις που οι 

περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν. Βαδίζουν στο πέλαγος με βάρκα την ελπίδα. 

      Ποιες είναι οι προτάσεις αυτών  που τόσο μικροί και αδύναμοι φαντάζουν απέναντι στην 

παντοδυναμία των άλλων μελών της επιτροπής κυρίως των Διοικητικών Δικαστών και την 

τρανταχτή  απουσία των Δικαστών Πολιτικών Δικαστηρίων        

      Αφού όπως λένε είναι δυναμική η αντοχή των άλλων μελών και σταθερή η εμμονή τους σε 

ότι αυτοί κυρίως θέλουν να ενσωματώσουν στον νέο Κώδικα, όπως για παράδειγμα ο νέος 

κλάδος επικουρίας δικαστικού έργου κλπ, αφού αυτός ο Κώδικας αφορά εμάς και μόνο εμάς, 

αφού λένε δεν ακούονται  προς τι η συνέχιση της παρουσίας τους εκεί;  

       Να αποχωρήσουν.  

Αλλιώς θα φέρουν ακέραια την ευθύνη αυτού του απαράδεκτου όπως παρουσιάστηκε Κώδικα, 

που θα καθορίσει τις τύχες των συναδέλφων τα επόμενα 20 χρόνια και που τα μέλη αυτά θα 

είναι αλλού. 

        Ειπώθηκαν και άλλα, κρατώ όμως τούτο, που είπε κάποιος βρε παιδιά ας μην 

δαιμονοποιούμε τον Δημοσιοϋπαλληλικό ως απευκταίο και μακριά από μας γιατί εμπεριέχει 

και πολλά θετικά πως κάνετε έτσι; 

Ποιόν όμως να πείσεις;  

Πως να βγεί από το μυαλό τους ότι είμαστε ο περιούσιος κλάδος σ 'αυτόν το κόσμο; Αλίμονο 

και τρισαλίμονο!!!! 

Δεν με ξενίζει τίποτα πια.  

 

Οι φίλοι και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ας αποχωρήσουν από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ας επανέλθουν στο 

ΕΝΙΑΙΟ - 3%.  

 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ έχει αποδείξει ότι μπορεί μόνη της να πορευτεί, όπως χρόνια τώρα 

ξέρει. Ανέλαβαν αυτοί την ευθύνη του αποκλεισμού μας από τα δρώμενα από την πρώτη 

μέρα των εκλογών, καιρός να δρέψουν τους καρπούς αυτής της αλαζονικής τους 

συμπεριφοράς.... 

                                                                                      

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

 


