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ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
 
 

Μ' αρέσει να μη λέω πολλά μη λέω πολλά μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά κοιτάω ψηλά στ' ατέλειωτα 

τραγούδια με τη σκιά μου να πετώ, να πετώ να πιάνω αστέρια στο βυθό στο βυθό, βυθό της μουσικής 

σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά να κάνω κύκλους σαν ολό, ολόγιομο φεγγάρι στη σκηνή 

σου ...(Υπόγεια Ρεύματα) 

 

Συνάδελφοι, πριν δύο χρόνια με τιμήσατε με την ψήφο σας και μου δώσατε την 

εντολή να σας εκπροσωπώ επάξια στο Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του 

Αρείου Πάγου. Πριν από δύο χρόνια σας ευχαρίστησα και σας υποσχέθηκα ότι 

“...Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα θα γίνει συνείδηση όλων μας πως θα ξεφύγουμε από τις 

αντιπαλότητες και θα σφυρηλατήσουμε την ενότητα για το συμφέρον όλων. 

Δεσμεύομαι ότι θα υπηρετήσω και θα υπερασπιστώ όλους τους συναδέλφους μου με ηθική, τιμιότητα 

και συνέπεια. 

Δεσμεύομαι να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη σας με αίσθημα ευθύνης για διαφάνεια, 

αντικειμενικότητα και αμεροληψία...” 

Δυστυχώς, λόγω των εκλογών το 2019 (Εθνικών, Ευρωεκλογών, Δημοτικών και 

Περιφερειακών) και του covid-19 οι συνεδριάσεις (στις οποίες συμμετείχα σ' όλες 

ανελλιπώς) του συμβουλίου περιορίσθηκαν στις δέκα συνεδριάσεις (η 10η έχει 

ορισθεί στις 19/10/2020). Συζητήθηκαν 362 υποθέσεις (μεταθέσεις, αποσπάσεις, 

μετατάξεις, προαγωγές, πειθαρχικά, αναγνώριση μεταπτυχιακών κλπ) και ήμουνα 

Εισηγήτρια σε 136 υποθέσεις. Όλες οι υποθέσεις μελετήθηκαν με τη δέουσα 

προσοχή και οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις στις οποίες ήμουν Εισηγήτρια 

γράφτηκαν από εμένα παράλληλα με το αντικείμενο που ασχολούμαι στην εργασία 

μου χωρίς καμία άδεια και απαλλαγή. Πιστεύω ότι έκανα πράξη όλα, όσα είχα 

δεσμευτεί με γνώμονα πάντα το δίκιο των συναδέλφων. Με ολοκληρωμένες θέσεις, 

χωρίς συμβιβασμούς, κρατώντας μειοψηφία, όπου αισθανόμουν ότι αδικούνταν οι 

συνάδελφοι, με συνέπεια και αξιοπρέπεια συνέβαλα αποφασιστικά στην ουσιαστική 

στήριξη του θεσμού των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η στάση μου παρείχε τα 



εχέγγυα όχι μόνο της αμεροληψίας, αλλά και των γνώσεων εκείνων, που απαιτούνται 

για την αντιμετώπιση των δύσκολων νομικών εννοιών.  

Οι εκλογές έχουν χωρίς αμφιβολία βαρύνουσα σημασία, καθόσον τα πρόσωπα που 

θα εκλεγούν ως εκπρόσωποι στα Υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να σταθούν 

επάξια στα κρίσιμα ζητήματα. Η συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές πρέπει να 

αποτελεί στάση ευθύνης και απαίτηση για διαφάνεια, αντικειμενικότητα, αξιοκρατία 

και δικαιοσύνη. Τα αιρετά μέλη που κατά το παρελθόν εξέθρεψαν πελατειακές 

σχέσεις και έκριναν όχι με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά με το συνδικαλιστικό τους 

συμφέρον πρέπει να απομονωθούν με την ψήφο σας. Είναι θέμα ηθικής τάξης και 

εντιμότητας να απομακρυνθούν οι υποψήφιοι που κατά το παρελθόν προώθησαν 

τους “εκλεκτούς” τους σε βάρος της αξιοκρατίας και του καλώς εννοούμενου 

δημόσιου συμφέροντος. Αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι η απαξίωση που 

επικρατεί στον κλάδο μας για τα υπηρεσιακά συμβούλια, αφού ωφελήθηκαν άτομα 

χωρίς υπηρεσιακή συγκρότηση και φιλοπονία. 

Συνάδελφοι, σας καλώ να με τιμήσετε με την ψήφο σας και να με περιβάλετε με την 

εμπιστοσύνη σας για άλλη μια φορά γιατί γνωρίζετε ότι αίρομαι στο ύψος των 

περιστάσεων και κρίνω όχι με το κακώς νοούμενο πνεύμα που επικρατούσε στο χώρο 

μας, αλλά με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια και γνώμονα τη νομιμότητα. Θέτω εκ 

νέου στην κρίση σας την υποψηφιότητά μου και σας καλώ να προχωρήσουμε μαζί 

για ένα κοινό όραμα για τη δικαιοσύνη και την πίστη ότι ο θεσμός αυτός δεν πρέπει 

να υποβαθμιστεί και απαξιωθεί πλήρως. 

Ελπίζω οι αλλαγές στον νέο Κώδικα να επιφέρουν κάποιες δίκαιες τροποποιήσεις και 

να επέλθει ισορροπία με τις βελτιώσεις σε διάφορα άρθρα. Είναι ζητήματα ουσίας 

που τα έχω θέσει στο συμβούλιο και στους αρμόδιους φορείς. Επιβάλλονται κάποιες 

τροποποιήσεις στον Κώδικά μας για να μην ακούγονται κάποιες άδικες κριτικές. 

Στη διετία που μας πέρασε ήμουνα η “ΦΩΝΗ” σας μέσα στο υπηρεσιακό συμβούλιο, 

σας υπερασπιζόμουν αποτελεσματικά με τις γνώσεις και την εμπειρία μου, 

βρισκόμουνα σε διαρκή επικοινωνία μαζί σας και στάθηκα δίπλα σας με συνεχή και 

δυναμική παρουσία κι όταν το αποτέλεσμα δεν ήταν αίσιο για εσάς. 



Απέδειξα με τη στάση μου και με τη συνεργασία με το άλλο μέλος του Υ.Σ. ότι 

άμεση προτεραιότητά μου ήταν η ενότητα με τη δημιουργία ενός ασφαλούς και 

ήρεμου περιβάλλοντος συνεργασίας και η άμεση ανάκτηση του κύρους και της 

αξιοπιστίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 

Συνάδελφοι, μην μένετε προσκολλημένοι σε πρόσωπα του παρελθόντος και σε 

πρόσωπα καθρέπτες του κομματικού συνδικαλισμού. 

Δώστε μου δύναμη και κουράγιο να συνεχίσω τον αγώνα μας με καθαρό πρόσωπο 

και αδέσμευτες προτάσεις. 

Ξεφύγετε από τα δεσμά και τις αδιέξοδες νοοτροπίες του παρελθόντος. Μείνετε 

μακριά από συμβιβασμένους, ταλαντευόμενους και υποχωρητικούς σε πιέσεις 

υποψηφίους. 

Συμπορευτείτε στη μάχη μου για δικαιοσύνη, αξιοκρατία, αξιοπρέπεια. 

Στηρίξτε τη φωνή μου, τη ΦΩΝΗ σας. 

 

ι ι εργαζόμενοι του ΟΑΕΕ μέσα από τις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια πρέπει να εκι 

εργαζόμενοι του ΟΑΕΕ μέσα από τις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια πρέπει να εκλέξουμε 

εκπροσώπους αποφασισμένους να αντισταθούν στην εφαρμογή αντεργατικών πολιτικών και 

ενεργειών της Διοίκησης και της κυβέρνησης. Όχι συμβιβασμένους ή ταλαντευόμενους, ούτε 

υποχωρητικούς σε πιέσεις και καταναγκασμούς. λέξουμε εκπροσώπους αποφασισμένους να 

αντισταθούν στην εφαρμογή αντεργατικών πολιτικών και ενεργειών της Διοίκησης και της 

κυβέρνησης. Όχι συμβιβασμένους ή ταλαντευόμενους, ούτε υποχωρητικούς σε πιέσεις και 

καταναγκασμούς. εργαζόμενοι του ΟΑΕΕ μέσα από τις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 

πρέπει να εκλέξουμε εκπροσώπους αποφασισμένους να αντισταθούν στην εφαρμογή αντεργατικών 

πολιτικών και ενεργειών της Διοίκησης και της κυβέρνησης. Όχι συμβιβασμένους ή 

ταλαντευόμενους, ούτε υποχωρητικούς σε πιέσεις και καταναγκασμούς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


