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H σύνταξη δεν είναι
παροχή ελεηµοσύνης
αλλά δίκαιη αναγνώ-
ριση σκληρής δουλειάς
µιας ολόκληρης ζωής

Μη μας
βασανίζετε άλλο
Τρεις μήνες τώρα η τριανδρία της Κυ-

βερνήσεως, μας κάνει ψυχολογικό
πόλεμο για να μας εξοντώσει πρώτα
ψυχολογικά και να ακολουθήσει ο βιο-
λογικός θάνατος.

Τρεις μήνες τώρα επεξεργάζονται με
την Τρόικα τα μέτρα που θα λάβουν

για να καλύψουν το έλλειμμα των 12 και
άνω δισεκατομμυρίων Ευρώ.

Επειδή τα μέτρα είναι τόσο δυσβά-
σταχτα για τους μισθωτούς και τους

συνταξιούχους και επειδή φοβούνται
την οργή του Ελληνικού λαού τα αναβά-
λουν να τα ανακοινώσουν από μέρα σε
μέρα. Το πρωί μας λένε ότι βρίσκονται
κοντά στη λύση του προβλήματος και το
βράδυ ότι υπάρχουν εμπόδια. Δεν παύει
όμως να μας λένε ότι τα μέτρα είναι
οδυνηρά αλλά αναπόφευκτα, κάτι είναι
και αυτό. Το μαρτύριο όμως αυτό δεν
πρέπει και δεν μπορεί να τραβήξει άλ-
λο. Είναι ψυχοφθόρο για τον λαό, είναι
σαν το μαρτύριο του φυλακισμένου που
για να τον εξοντώσουν ψυχολογικά και
να του σπάσουν το ηθικό για να ομολο-
γήσει ότι θέλουν οι ανακριτές του, κάθε
βράδυ βάζουν στο δωμάτιο του ένα με-
γάλο ταψί και από το ταβάνι στάζει νε-
ρό σταγόνα-σταγόνα μέσα στο ταψί, εί-
ναι το λεγόμενο «η σταγόνα του μαρτυ-
ρίου». Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα αντι-
μετωπίζουν σήμερα όλοι οι Έλληνες
συνταξιούχοι και μισθωτοί.

ΟΕλληνικός λαός κύριοι κυβερνήτες
της Ευρώπης και της Ελλάδος το

έλαβε το μήνυμα. Το έλλειμμα δεν είναι
ούτε 12 ούτε 15 δισεκατομμύρια ευρώ
αλλά 30 και η φτώχεια στην Ελλάδα θα
συνεχιστεί για 30 και πλέον χρόνια ακό-
μη. Εφαρμόστε το πρόγραμμά σας και
μη μας τρελαίνετε. Αφήστε μας να ζή-
σουμε με την φτώχεια μας.

ΒΑΡΥΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΦΥΠΝΗΣΘΕΙ;

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΨΑΝΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ;

ΑΡΚΕΤΑ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΦΑΓΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ Από 2.10.2012 μετά από καθυστέρηση 26 μηνών
το ταμείο Συντάξεων άρχισε να εκδίδει οριστικές συντάξεις.

... και οι Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ αξίζουμε τον σεβασμό της... και οι Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ αξίζουμε τον σεβασμό της
πολιτείας. Αξιώνουμε τον σεβασμό της πολιτείας και ήδη εμείςπολιτείας. Αξιώνουμε τον σεβασμό της πολιτείας και ήδη εμείς

έχουμε προσφύγει στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήριαέχουμε προσφύγει στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια
και αναμένουμε την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης,και αναμένουμε την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης,

Καλό Χειμώνα
Μετά την ανάπαυλα των καλοκαιρινών διακοπών επιστρέψαμε στην καθημερινότητα.

Η ευχή για καλό χειμώνα μας δημιουργεί την ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας
καθετί όμορφο καλοκαιρινό. Όμως ο φετινός χειμώνας θα ‘ναι δύσκολος,

σκληρός καθώς η Κυβέρνηση με τα νέα αντεργατικά μέτρα που πήρε έχει
αφήσει τους συνταξιούχους χωρίς συντάξεις, χωρίς φάρμακα και το
πετρέλαιο στην τιμή του χρυσού που αδυνατούν να το αγοράσουν οι
συνταξιούχοι.
Το μόνο που πρέπει να ευχόμαστε, να ’μαστε καλά στην υγεία μας και να

οπλιστούμε με δύναμη για να αντέξουμε έναν ακόμη βαρύ χειμώνα.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΣΤΟ ΣτΕ
Το Σωματείο μας

προσέφυγε στο

Συμβούλιο

Επικρατείας (ΣτΕ) για

τις νέες μειώσεις

των Συντάξεων μας.

λεπτομέρειες στις

σελίδες 10-11

του ΚΥΡ
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• Τέκος ∆ηµήτριος 20 Ευρώ
• Βλαστός Γεώργιος 50 Ευρώ
• Χειµάρα Αγγελική 50 Ευρώ
• Μήτση Μαρία 100 Ευρώ
• Παπαδάκης Χαρίλαος 50 Ευρώ
• Ζανιά Σοφία 20 Ευρώ
• ∆ασκαλάκης Νίκος 50 Ευρώ

• Μαυροειδής ∆ηµήτριος 30 Ευρώ
• Γιαντζούδης Γεώργιος 50 Ευρώ
• Γαλάνης Αρίστος 30 Ευρώ
• Γερόπαππας Παναγιώτης 40 Ευρώ
• Τοµπριώτου Ζαχαρένια 100 Ευρώ
• Πατσιώκας Κωνσταντίνος 100 Ευρώ

ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούµενη Εφηµερίδας
µας µέχρι σήµερα 6 συνάδελφοι
έφυγαν για πάντα από κοντά µας,
υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη
µοίρα:
ΤΟΛΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ:
Προϊστάµενος Αµαξοστοιχίας ετών 82
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:
Τµηµατάρχης Α’ ετών 86
ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:
Τµηµατάρχης Α’ ετών 84
ΠΤΩΧΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ:
Σταθµάρχης Πράσινων Λεωφορείων
ετών 62
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ:
Θυρωρός ετών 70
ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Σταθµάρχης Α’ ετών 86

Στους συγγενείς τους εκφράζουµε
τα ειλικρινή µας συλλυπητήρια.

Η ∆ιοίκηση

KOINΩNIKA
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Mάγερ 11, Aθήνα, Tηλ. 210.5225479

∆ωρεές για το Σωµατείο και την Εφηµερίδα∆ωρεές για το Σωµατείο και την Εφηµερίδα

∆ωρεές για την Εφηµερίδα∆ωρεές για την Εφηµερίδα
• Ντάφλου Μελποµένη 10 Ευρώ
• Γεωργιάδης Βασίλης 10 Ευρώ
• Πίττας Σταύρος 20 Ευρώ
• Καλοδήµος Γεώργιος 15 Ευρώ

• Χαλκιαδάκης Εµµανουήλ 20 Ευρώ
• Σχίζας ∆ηµήτριος 20 Ευρώ
• Τζώρτζης Γιώργος 20 Ευρώ

∆ωρεές για το Σωµατείο∆ωρεές για το Σωµατείο
• Παπαδάκης Ιωάννης 50 Ευρώ
• Παπαφραντζέσκου Αντωνία 30 Ευρώ
• Αλεξάκη Γιαννούλα 15 Ευρώ
• Μυωτέρη ∆έσποινα 20 Ευρώ
• Γιοβάς Κώστας 30 Ευρώ
• Καρράς Σπύρος 20 Ευρώ
• Κατσαµάγια Ευφροσύνη 15 Ευρώ
• Φίλος Κώστας 50 Ευρώ
• Γιαννακούρας Γεώργιος 20 Ευρώ
• Κωστουράκης Αλέξανδρος 20 Ευρώ
• Μιζικάκης ∆ηµήτριος 20 Ευρώ
• Βαλιάνος Πέτρος 20 Ευρώ
• Αναγνωστόπουλος Νίκος 20 Ευρώ
• ∆ιονυσοπούλου Έλλη 10 Ευρώ
• Κοκόρη Βαρβάρα 20 Ευρώ

• Σαξιώνης Παναγιώτης 20 Ευρώ
• Τσουκαλάς Γεώργιος 30 Ευρώ
• Σαργιώτης Γεώργιος 10 Ευρώ
• Μάτσας Κωνσταντίνος 10 Ευρώ
• Μανωλάκης Αντώνιος 20 Ευρώ
• Κώης Κλέαρχος 20 Ευρώ
• Πολύδωρας Γεώργιος 20 Ευρώ
• Καρκαβίτσα Ελένη 30 Ευρώ
• Αργύρης Ηλίας 20 Ευρώ
• Καραλής Νίκος 20 Ευρώ
• Κωτσόπουλος Θεµιστοκλής 25 Ευρώ
• Σκουτής Μαρίνος 20 Ευρώ
• ∆αµουράς Βασίλειος 20 Ευρώ
• Σοφρωνά Αιµιλία 20 Ευρώ
• Μοσχοπούλου Βασιλική 40 Ευρώ

Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού
του Σωµατείου µας, καταθέσαµε τα παρακάτω
ποσά σε διάφορα Ιδρύµατα αντί στεφάνου, στη
µνήµη των συναδέλφων µας που έφυγαν για
πάντα από κοντά µας:

• Στη µνήµη του Ανδρέα Γιαννικόπουλου και
ύστερα από επιθυµία της συζύγου του Πη-
νελόπης Γιαννικοπούλου, το ποσό των 90
Ευρώ αντί στεφάνου το διαθέσαµε υπέρ
του Συλλόγου «Η Κιβωτός του Κόσµου».

• Στη µνήµη του Απόστολου Τολυµένου και
ύστερα από επιθυµία του συζύγου της Αθα-
νασίας Τολυµένου, το ποσό των 90 Ευρώ
αντί στεφάνου το διαθέσαµε στο «Χαµόγε-
λο του Παιδιού».

• Στη µνήµη του Αντώνη Κόκκινου και ύστε-
ρα από επιθυµία της συζύγου του Βαρβάρας
Κόκκινου, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στε-
φάνου το διαθέσαµε υπέρ του Συλλόγου «Η
Κιβωτός του Κόσµου».

∆ωρεές εις Μνήµην∆ωρεές εις Μνήµην

• Η κα. Παπαφραντζέσκου Αντωνία κατέ-
θεσε στη µνήµη του συζύγου της Παύ-
λου Παπαφραντζέσκου, το ποσό των 30
Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωµατεί-
ου.

• Η κα. Αλεξάκη Γιαννούλα κατέθεσε στη
µνήµη του συζύγου της Νίκου Αλεξάκη,
το ποσό των 15 Ευρώ, υπέρ των σκοπών
του Σωµατείου.

• Η κα. Μήτση Μαρία κατέθεσε στη µνή-
µη του συζύγου της Γιάννη Μήτση, το
ποσό των 100 Ευρώ, για το Σωµατείο
και την Εφηµερίδα.

• Η κα. Γιαννικοπούλου Πηνελόπη κατέ-
θεσε στη µνήµη του συζύγου της Αν-
δρέα Γιαννικόπουλου, το ποσό των 50
Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωµατεί-
ου.

• Ο συνάδελφος Γεώργιος Πολύδωρας
κατέθεσε στη µνήµη της συζύγου του
Μαρίας Πολύδωρα, το ποσό των 20 Ευ-
ρώ, για το Σωµατείο µας.

• Η κα. Ελένη Καρκαβίτσα κατέθεσε στη
µνήµη του συζύγου της Αλέξη Καρκαβί-
τσα, το ποσό των 30 Ευρώ.

• Η κα. Βασιλική Μοσχοπούλου κατέθεσε
στη µνήµη του συζύγου της Παναγιώτη
Μοσχόπουλου, το ποσό των 40 Ευρώ.

Αντί ΣτεφάνουΑντί Στεφάνου

Από τη δράσηΑπό τη δράση
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Πλούσια ήταν η δράση του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου της Ανωτάτης
Γενικής Οµοσπονδίας Συνταξιού-
χων Ελλάδας για τους µήνες Αύ-
γουστο και Σεπτέµβριο. Να σηµει-
ώσουµε ότι το Σωµατείο µας είναι
από τα ιδρυτικά µέλη της Συνοµο-
σπονδίας.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως
µετά την ανάληψη των καθηκόντων
του έστειλε επιστολές στους
υπουργούς Οικονοµικών και Εργα-
σίας εκθέτοντας τα προβλήµατα
των Συνταξιούχων.

Αµέσως δε µετά τις διακοπές, ζή-
τησε και συναντήθηκε µε εκπρόσω-
πους όλων των κοµµάτων, «πλην
ενός», του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Έστειλε πολλά δελτία τύπου για
να γίνουν γνωστά τα προβλήµατα
των Συνταξιούχων. Πραγµατοποί-
ησε δύο συγκεντρώσεις διαµαρτυ-
ρίας και πορείες προς τα Υπουργεία
Εργασίας και Οικονοµικών στις 12
και 13 Σεπτεµβρίου 2012 και στις
δύο συγκεντρώσεις όµως ήταν ανε-
παρκής η συµµετοχή των συνταξι-
ούχων. Ευτυχώς που εν µέρει κινη-
τοποιήθηκαν οι Συνταξιούχοι του
ΗΣΑΠ.

Συναντήθηκε µε τον Υπουργό Ερ-
γασίας κ. Ιωάννη Βρούτση όπου του
εξέθεσε τα προβλήµατα της Συνο-
µοσπονδίας.

Πρέπει να αντιληφθούµε όµως
όλοι ότι τα προβλήµατα δεν λύνον-
ται από τον καναπέ βλέποντας τη-
λεόραση. Πρέπει να υπάρχει συµ-
µετοχή και των Συνταξιούχων.

Βιογραφικό Σημείωμα Μενέλαου Πασσά του Θεοδώρου
(1924-2012)

Στις 17 Αυγούστου έφυγε από
τη ζωή ο Μενέλαος Πασσάς σε
ηλικία 88 ετών. Ο εκλιπών διε-
τέλεσε Γενικός Διευθυντής
των ΗΣΑΠ από το 1979 μέχρι το
1981. Η θητεία του ήταν θετική
και η προσφορά του μεγάλη ως
προς το πρόγραμμα εκσυγχρο-
νισμού του φορέα και όλοι
εμείς που εργαζόμαστε τότε
στους ΗΣΑΠ θα τον θυμόμαστε
με αγάπη.

Στην οικογένεια του εκλιπόν-
τος, η Διοίκηση του Σωματείου
μας εκφράζει τα ειλικρινή της
συλλυπητήρια.

Γεννήθηκε στο Ναύπλιο στις 3 Απριλίου
1924. Απόφοιτος του Βαρβακείου εισήλθε
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων την 1η
Οκτωβρίου 1940. Πρωτοετής Ναυτικός Δό-
κιμος, λίγες μέρες πριν από την είσοδο των
Γερμανών στην Αθήνα, απήλθε σε επ’ αό-
ριστον άδεια στις 21 Απριλίου 1941.

Κατά την διάρκεια της Κατοχής, ονομά-
στηκε Μηχανικός Αρχικελευστής (Οκτώ-
βριος 1941). Την ίδια περίοδο ενεγράφη
στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Διέφυγε από την κατεχόμενη Ελλάδα
στις 3 Ιανουαρίου 1944 οπότε παρουσιά-

στηκε στη Μέση Ανατολή (Βηρυτό) και στη
συνέχεια (8 Ιανουαρίου 1944) στην Σχολή
Ναυτικών Δοκίμων της Αλεξάνδρειας,
όπου συνέχισε τις σπουδές του, αποφοι-
τώντας στις 27 Ιουλίου 1944 ως Μηχανικός
Σημαιοφόρος.

Μετά τη αποφοίτησή του από τη Σχολή
υπηρέτησε στο αντιτορπιλικό ΠΙΝΔΟΣ με-
τέχοντας στις συμμαχικές επιχειρήσεις
στη Μεσόγειο.

Φοίτησε στη Σχολή Υποβρυχίων (1947)
λαμβάνοντας Πτυχίο Εξειδίκευσης Μηχα-
νικού Υποβρυχίων, μετεκπαιδεύτηκε στην
Αγγλία (1955) και στις ΗΠΑ (1969). Επίσης
εφοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομι-
κών και Πολιτικών Επιστημών (1956-1957).

Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και σε
τεχνικές, επιτελικές και διοικητικές θέ-
σεις, εχρημάτισε δε καθηγητής στη Σχολή
Ναυτικών Δοκίμων.

Ενυμφεύθη την Νέλλη Γουναροπούλου,
με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, την
Μαρία και τον Θόδωρο.

Αποστρατεύθηκε με αίτησή του την 1η
Ιουνίου 1978 με τον βαθμό του Υποναυάρ-
χου. Κατά την διάρκεια της θητείας του τι-
μήθηκε με το Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξε-
ων και παρασημοφορήθηκε κατ’ επανάλη-
ψη.

Μετά την αποστρατεία του εχρημάτισε
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Γενικός Διευθυντής των ΗΣΑΠ Α.Ε. (1979-
1981).

Κατά την διάρκεια της θητείας του εγ-
καινιάσθηκε το πρόγραμμα κατασκευής
των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Μη-
χανολογικού εξοπλισμού είκοσι (20) Υπο-
σταθμών ρεύματος έλξης για την απεμ-
πλοκή από το δίκτυο της ΔΕΗ με αποτέλε-
σμα την εξάλειψη του φαινομένου συνε-
χών διακοπών ρευματοδότησης και της εξ
αυτών δυσλειτουργίας του φορέα.

Επίσης κατά την ίδια περίοδο ολοκλη-
ρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και
υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια
σιδηροδρομικών οχημάτων και λεωφορεί-
ων για την πλήρη ανανέωση του στόλου
των ΗΣΑΠ Α.Ε.

Απεβίωσε στις 17 Αυγούστου 2012.
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Πρόλογος
Τελευταία έπεσαν στα χέρια μου, σε τόμο, δύο

βιβλία “ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ”, από
τα οποία το ένα πραγματεύεται το χώρο της Βοι-
ωτίας και το άλλο της Φωκίδας και της δυτικής
Λοκρίδας.

Διαβάζοντας για το χώρο που καλύπτει η αρ-
χαία Φωκίδα, γνώρισα πτυχές της ιστορίας της
που πραγματικά με εξέπληξαν γιατί μου ήταν εν-
τελώς άγνωστες (αν όλο και κάτι γνώριζα για το
χώρο αυτό, από τον οποίο και κατάγομαι). Το χώ-
ρο της βορειοανατολικής πλευράς του Παρνασ-
σού, της κοιλάδας του Βιωτικού Κηφισσού ποτα-
μού και της νότιας πλευράς του Καλλίδρομου.
(Δεν είναι π.χ. και τόσο γνωστό ότι οι Φωκικές πό-
λεις, μεταξύ των οποίων και οι πόλεις στις όχθες
του Κηφισσού ποταμού, έστειλαν 40 συνολικά
πλοία στην Τροία με αρχηγούς το Σχεδίο και τον
Επίστροφο).

Αυτά και άλλα πολλά που αναφέρει ο Παυσα-
νίας νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα καταγράψω
περιληπτικά μέσω της εφημερίδας. Γιατί πιστεύω
πως ο γεωγραφικός χώρος που βρίσκεται τόσο
κοντά στην πρωτεύουσα, αλλά και είναι προσβά-
σιμος από παντού, ο χώρος ανατολικά του Παρ-
νασσού, είναι σχεδόν παραμελημένος. Παρά την
ιστορική του σημασία, αλλά και τις φυσικές του
ομορφιές, (ιδίως τα χωριά της ανατολικής πλευ-
ράς του Παρνασσού, με προεξέχουσα την Τιθο-
ρέα), είναι αναξιοποίητα και με ανεκμετάλλευτη
την αρχαία ιστορία τους, καθώς και την εκπληκτι-
κή φυσική ομορφιά τους. Είναι δε και ο πλέον
κοντινός χώρος στην πρωτεύουσα, που σου δίνει
την αίσθηση της πραγματικής ορεινής και ημιο-
ρεινής παρθένας ακόμη επαρχίας.

Αφιερώνω την εργασία μου αυτή κυρίως στον
παππού μου Κώστα Γαζή που καταγόταν από την
Τιθορέα, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους
του εργασιακού μας χώρου (εργαζόμενους και
συνταξιούχους), που η καταγωγή τους είναι από το
γεωγραφικό χώρο που ορίζεται από τον Παυσα-
νία ως Αρχαία Φωκίδα.

ΦΩΚΙΔΑ
Ο Παυσανίας ανοίγει το τελευταίο βιβλίο της

Ελλάδος περιηγήσεως με μια σύντομη επισκόπη-
ση του μυθικού και ιστορικού παρελθόντος της
Φωκίδας και αρχίζει αμέσως την περιγραφή του
από την περιοχή της Χαιρώνειας, όπου έχει τελει-
ώσει τα Βοιωτικά. Έρχεται πρώτα στους Δελφούς
και συνεχίζει την περιήγησή του στην Τιθορέα και
στην υπόλοιπη Φωκίδα και τη δυτική Λοκρίδα. Ο
λόγος για τους Δελφούς είναι σε έκταση ακριβώς
διπλάσιος από το λόγο για ολόκληρη τη Φωκίδα

και τη δυτική Λοκρίδα. Για την ανατολική Λοκρί-
δα (την περιοχή Οπούντα Αταλάντης) δεν γίνεται
λόγος, αν και είναι φανερό πως περιλαμβανόταν
στο σχέδιο του έργου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ

Φωκίδα ονομαζόταν στην αρχαιότητα η γύρω
από τον Παρνασσό χώρα.

Στα ανατολικά της συνόρευε με την Βοιωτία
(στην περιοχή της Χαιρώνειας η οποία ήταν πόλη
βοιωτική, ενώ ο γειτονικός Πανοπεύς ανήκε στη
Φωκίδα).

Στα νότια, από την Ιτέα μέχρι και μετά τον κόλ-
πο της Αντίκυρας, βρεχόταν από τον Κορινθιακό
Κόλπο. Ήταν η μόνη θαλάσσια διέξοδος των Φω-
κέων με κύριο λιμάνι, εκείνο της Κίρρας. ( Ο Στρά-
βων λέει πως μόνο σε παλιά χρόνια οι Φωκείς εί-
χαν και ένα διάδρομο από την Ελάτεια προς την
παραλία του Ευβοϊκού Κόλπο, όπου είχε δημι-
ουργηθεί το φωκικό λιμάνι του Δαφνούντα. Το λι-
μάνι αυτό δεν υπήρχε επί Στράβωνος και η θέση
του ανήκε προ πολλού στους ανατολικούς Λο-
κρούς).

Στα βόρεια-ανατολικά συνόρευε με τους ανα-
τολικούς Λοκρούς, οι οποίοι κατείχαν ολόκληρη
την απέναντι της Εύβοιας παραλία, από τις Θερ-
μοπύλες ως την περιοχή της Λάρυμνας. (Οι ανα-
τολικοί Λοκροί ονομάζονταν Οπούντιοι, από την
φημισμένη παλιά πρωτεύουσα Οπούς. Από το
όρος Κνήμις ή Κνημίς, μια προέκταση του Καλλί-
δρομου προς νότον, πάνω από τα σημερινά Κα-
μένα Βούρλα, οι Λοκροί της περιοχής αυτής ήταν
γνωστοί ως επικνημίδιοι ή υποκνημίδιοι).

Στα δυτικά συνόρευε με τους δυτικού Λο-
κρούς ή Οζόλους που κατείχαν την προς δυσμάς
παραλιακή ζώνη, από τον κόλπο της Ιτέας ως την
Ναύπακτο. Ενδοχώρα στη δυτική Λοκρίδα όπως

και στην ανατολική δεν υπήρχε. Οι δυτικοί Λοκροί
προς την ενδοχώρα έχτισαν την μεγαλύτερη πόλη
τους την Άμφισσα, κοντά στους Δελφούς, στην συ-
νοριακή γραμμή Φωκίδας-δυτικής Λοκρίας.
(Στους ιστορικούς χρόνους, οι δυτικοί ή εσπέριοι
Λοκροί δεν ανέχονταν το προσωνύμιο οζόλοι που
αν και σημαίνει απλά “με οσμή”, για τους περισ-
σότερους Έλληνες σήμαινε “δυσωδία”. Ο Πλού-
ταρχος αναφέρει πως ο ποιητής Αρχύτας από την
Άμφισσα έγραψε πως η χώρα πήρε το όνομα αυ-
τό από την ευωδία των πολλών ανθέων. Άλλοι
όμως, όπως σημειώνει επίσης ο Πλούταρχος αλ-
λά και ο Παυσανίας, ισχυρίζονταν πως παλαιότε-
ρα οι Λοκροί αυτοί ήταν δυσώδεις, επειδή διαρ-
κώς “συνήσαν αιπολίοις”και επειδή ντύνονταν με
δέρματα προβάτων και τράγων. Υπάρχουν πολλές
ακόμη εκδοχές για το από πού προέρχεται η ονο-
μασία οζόλας).

Σε τμήμα των βόρειων συνόρων της η Φωκί-
δα συνόρευε με την Δωρίδα, η οποία στα ύστερα
χρόνια της αρχαιότητας περιορίστηκε σε μικρές
πολίχνες στα νότια της Οίτης και του Καλλιδρό-
μου (στα δυτικά της σημερινής Γραβιάς).

Στα βόρεια συνόρευε με την Φθιώτιδα στο
ύψος του σημερινού Μπράλου.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ο Παυσανίας κατά την συνήθειά του αρχίζει

με το μυθικό παρελθόν της Φωκίδας.
Το μέρος της Φωκικής γης, όσο βρίσκεται γύ-

ρω στην Τιθορέα και του Δελφούς (γράφει ο Παυ-
σανίας) είναι φανερό πως σε πολύ παλιούς χρό-
νους, πήρε το όνομα αυτό από κάποιο Κορίνθιο
Φώκο, γιο του Ορνυτίωνα. Ο Παυσανίας λέει στα
Κορινθιακά πως ο Φώκος γιός του Ορνυτίωνα και
εγγονός του Σισύφου, βασιλιά της Κορίνθου, θεω-
ρούνταν συχνά γιος του Ποσειδώνα. Αυτός έφυγε
από την Κόρινθο και έγινε οικιστής της Τιθορέας.

(Στα νότια της Τιθορέας στη θέση Τρωνίδα Δαυ-
λίας υπήρχε επί των ημερών του Παυσανία ένα
ηρώο του “ήρωα αρχηγέτη”. Ο ανώνυμος αυτός
ήρωας μερικοί έλεγαν πως ήταν ο Κορίνθιος Φώ-
κος ο εγγονός του Σισύφου. Μέσα στην ίδια την Τι-
θορέα (λέει ο Παυσανίας), υπήρχε κοινός τάφος
του Φώκου αυτού και της συζύγου του Αντιόπης
της μητέρα των Θηβαίων ηρώων Αμφίονα και Ζή-
θου, την οποία ο Φώκος είχε νυμφευθεί μετά την
θανάτωση της Δίρκης από τον Αμφίονα και Ζήθο).

Όχι πολλά χρόνια αργότερα, αιγινήτες ήρθαν
με πλοία στον τόπο αυτό μαζί με το Φώκο το γιο
του Αιάκιου του βασιλιά της Αίγινας, του οποίου
γιοι ήταν επίσης ο Πηλέας και ο Τελαμώντας από
άλλη μητέρα. Όταν ο Φώκος του Αιακού ήρθε στην
Φωκίδα (η οποία κατά τον Παυσανία είχε ήδη το
όνομα αυτό από τον άλλο Φώκο του Ορνυτίωνα),
νυμφεύθηκε και βασίλεψε στη Φωκίδα. Σε μια
επίσκεψη του όμως στην Αίγινα, οι ετεροθαλείς
αδελφοί του Πηλέας και Τελαμώντας τον σκότω-
σαν. Έτσι ο Φώκος του Αιακού θάφτηκε στην Αί-
γινα. Από τον γάμο του στη Φωκίδα ο Φώκος εί-
χε γιους τον Πανοπέα και τον Κρίσο, οι οποίοι έζη-
σαν στη Φωκίδα και είναι οι επώνυμοι των πόλε-
ων Πανοπεύς και Κρίσας.

Το όνομα Φώκος που σημαίνει “γιος της Φώ-
κιας” το πήρε ο ήρωας, γιατί κατά τον Απο-
λοδ.3,12,6 ο Αιακός είχε συνευρευθεί με την νύμ-
φη Ψαμάθη (κόρη του Νηρέα), η οποία για να τον
αποφύγει είχε πάρει τη μορφή της φώκιας.

Το όνομα τελικά αποδόθηκε (αναφέρει ο Παυ-
σανίας) σ’ όλόκληρη τη χώρα που λέγεται Φωκί-
δα.

Σημείωση: Κατά τον Παυσανία το όνομα Φω-
κίδα το πήρε από τον πρώτο Φώκο του Κορίνθιου
Ορνυτίωνα, ενώ κατ’ άλλους το πήρε από το Φώ-
κο τον γιο του Αιγινήτη Βασιλιά Αιακού.

Συνεχίζεται

MΕΡΟΣ 1ο
Tου Κώστα Γαζή

ΑΡΧΑΙΑ ΦΩΚΙ∆Α - ΤΙΘΟΡΕΑ

Ο συνάδελφος κος Αργύρης Μαθωνιός (με την σύζυγό του)
ξεκίνησε μία δραστηριότητα καθαρισμού.

Ελπίζουμε στην υποστήριξή σας.

Ο Βασίλης είναι γιος του συναδέλφου Βλάση Δεκλερή
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ΠΟΙΗΣΗ

Οι καιροσκόποι και λοιποί
δημαγωγοί και λαοπλάνοι
ψεύτες πατριδοκάπηλοι είναι
όλοι ρουφιάνοι.

Σκορπάνε ψέματα σωρό κι
όποιονε πάρει η μπάλα
τον εαυτό τους σκάφτονται, ο
νους τους στην κουτάλα.

Φωνάζουν σπέρνουν φόβητρα,
όλους να απατήσουν
καγχάζουν για τα πάθη μας θεν
να μας ξεζουμίζουν.

Σαν τέτοιοι ειν’ μοναδικοί
ΖΕΧΝΟΥΝ πολύ βρωμάνε
και να μη τους πιστεύουμε κατά
γκρεμού να πάνε.

Εμείς σαν άβουλα παιδιά,
ανοίγουμε τ’ αυτιά μας
τα μπλα-μπλα-μπλα μην
χάσουμε λύπη κατάντιά μας.

Κουβέντα μη πιστεύουμε, αυτοί
είναι πληρωμένοι
ψέματα μας χορταίνουνε οι
αναθεματισμένοι.

Και τώρα με περίσκεψη μαζέψτε
τα μυαλά σας
αγωνισθείτε σθεναρά, για
δικαιώματά σας.

Να μη ρουφούν το αίμα μας
ξετσίπωτοι κορέοι
σ’ όλα είναι διπρόσωποι ύπουλοι
αρουραίοι.

Και βλέπεις κάποιους απ’
αυτούς, τον σοβαρό να κάνουν
τάχα πονάνε το λαό, φτύστε
τους μη βασκάνουν.

Βογγάει ο λαός, βογγά και μέγας
φόβος
τον κυνηγάει συνεχώς, είν’ η ζωή
του τρόμος.

Έναν σταυρό ΙΔΕΑΤΟ κάποιοι
του έχουν στήσει
και δεν μπορεί ο άνθρωπος για
να χαρεί τη ζήση.

Τι, ο σταυρός που του ‘στησαν
αφέντες και μεγάλοι
τον έφτιαξαν οι διπλανοί, οι
ξένοι και οι “άλλοι”.

Στην βάση του για στέριωμα,
είναι οι καιροσκόποι
αυτοί βαρούν τα σήμαντρα, είναι
στην κλάση πρώτοι.

Στην άκρη του σταυρού δεξιά,
είναι οι λαοπλάνοι
έχουν στο στόμα τα μπλα-μπλα
κανένας δεν τους φτάνει.

Δημαγωγοί αδιάντροποι, ξέρουνε
να δουλεύουν
όλων μας την αφέλεια και να μας
κοροϊδεύουν.

Και στην κορφή του ιδεατού
σταυρού και είναι πάμπολοι
χορό μας στήνουν πονηρά, είν’ οι
πατριδοκάπηλοι.

Μας φιγουράρουν δηλαδή, με
ψέμα μας ζαλίζουν
και αν δεν τους πιστεύουμε
ευθύς μας φοβερίζουν.

Οι καιροσκόποι αδελφοί με τους
δημαγωγούς αντάμα
οι λαοπλάνοι και λοιποί,
κάνουνε τη ζωή μας δράμα.

Μα κι οι πατριδοκάπηλοι,
πατριωτισμό πουλάνε,
μα θα ‘ρθει κάποτε καιρός, κατά
γκρεμού να πάνε.

Τότε θα ησυχάσουμε σ’Ανατολή
και Δύση
θα φύγουν τα παράσιτα, και ο
λαός θα ζήσει.

Κολλινιάτης Παναγιώτης
Συν/χος Η.Σ.Α.Π.

Προσέξτε

Σ
τις 16 Σεπτεμβρίου 2012 σε ένα κανάλι πα-
νελλήνιας εμβέλειας στο Δελτίο των 20:00
παρουσιάστηκε στην οθόνη γραπτή δήλω-

ση μιας βουλευτού του Ελληνικού Κοινοβουλίου
που με ξεδιαντροπιά και θράσος έλεγε ότι στη
χώρα μας, την ταλαίπωρη Ελλάδα, υπάρχουν χι-
λιάδες δημόσιοι υπάλληλοι άχρηστοι - ανίκανοι
– τεμπέληδες – λουφαδόροι – επίορκοι. Δεν
άντεξα να βλέπω άλλο τη δήλωση της αξιότιμου
βουλευτού και έκλεισα την τηλεόραση.

Αλήθεια κυρία εκπρόσωπε του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, με ποια κριτήρια κρίνετε τους
εργαζόμενους Έλληνες; Οι εργαζόμενοι δημι-
ούργησαν στο Δημόσιο τις θέσεις εργασίας και
έπιασαν μια καρέκλα και είπαν ότι από σήμε-
ρα είμαι δημόσιος υπάλληλος; Οι εργαζόμενοι
κατηγορούνται ότι πήραν τις μίζες από την Ζή-
μενς και τα υποβρύχια; Οι εργαζόμενοι του Δη-
μοσίου έβγαλαν με την κρίση 160 δισ. Ευρώ
στην Ευρώπη; Μπορείτε να μας πείτε πόσοι ερ-
γαζόμενοι στο Δημόσιο πλούτισαν με τα χρή-
ματα που βγάζουν από την εργασία τους; Επει-
δή σεις δεν πρόκειται να απαντήσετε θα προ-
σπαθήσω εγώ να σας δώσω την απάντηση.

Τις θέσεις στο Δημόσιο τις δημιούργησε το
Ελληνικό Κράτος. Τους διορισμούς μετά τον
δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο
τις κάνατε εσείς για να έχετε εξασφαλίσει πε-
λάτες ψηφοφόρους. Αλήθεια όλοι εσείς σκε-
φτήκατε και αναλογιστήκατε τι κάνετε, όταν
στις παραμονές των εκλογών κατακλύζετε τα
γραμματοκιβώτια των δημοσίων υπαλλήλων με
θερμές επιστολές και τους αποκαλείτε “φίλε”
και “φίλη”. Αλήθεια, τότε δεν είναι ο “άχρηστος
και ανίκανος δημόσιος υπάλληλος”;

Βέβαια τότε τον χρειάζεστε για να αρπάξετε
την ψήφο του και από την επόμενη ημέρα τον
βρίζετε πάλι.

Αλήθεια, ποιος διπλασίασε την τελευταία δε-
καετία τους υπαλλήλους της Βουλής; Και εάν
θέλετε μας λέτε τη συγγένεια έχουν αυτοί οι
εργαζόμενοι με τους εκάστοτε διατελέσαντες
βουλευτές;

Αλήθεια, πόσους υπαλλήλους έχει στη διά-
θεσή του κάθε βουλευτής τους οποίους πλη-
ρώνει το Ελληνικό Δημόσιο;

Αλήθεια, πόσοι αστυνομικοί είναι στη διάθε-
ση σας για να σας παρέχουν προστασία και να
τους χρησιμοποιείτε σαν οικιακούς βοηθούς;

Αλήθεια αναλογιστήκατε ποτέ γιατί όλοι με-
τά τον πόλεμο προσπάθησαν για μια νόμιμη θέ-
ση εργασίας;

Να σας πω εγώ. Αμέσως μετά τον Εμφύλιο
υπήρξε άγριο κυνηγητό μεταξύ των Ελλήνων
και όλοι θέλησαν να φύγουν από τα χωριά και
τις επαρχιακές πόλεις και ήρθαν πρόσφυγες
στις μεγάλες πόλεις Αθήνα – Πειραιά – Θεσ-
σαλονίκη – Πάτρα και άλλες πόλεις, για να μην
έχουν το χωροφύλακα πάνω από το κεφάλι
τους σε καθημερινή βάση και δεύτερον το ίδιο
το κράτος εγκατέλειψε την ύπαιθρο στο έλεος
του Θεού. Και το κυριότερο, μετά την Δικτατο-
ρία των Συνταγματαρχών δεν έγινε κανένας
επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία
και φθάσαμε σήμερα αφού ιδρύσαμε σε όλες
τις πρωτεύουσες των νομών του Κράτους Πα-
νεπιστήμια, τα οποία γέμισαν φοιτητές. Μπορεί
έτσι μέχρι σήμερα να ζουν οι πόλεις αυτές, αλ-
λά μεταθέτουμε την ανεργία στους νέους μετά
τα 25 γιατί οπωσδήποτε ένας νέος με πτυχίο
δεν μπορεί να γίνει εργοστασιακός εργάτης ή
τεχνίτης και προσπαθούσε για μια θέση στο
Δημόσιο, μετά από τον διορισμό όμως θα είναι
όλη του τη ζωή έρμαιο των βουλήσεων του
εκάστοτε βουλευτή που φρόντισε να τον τα-
κτοποιήσει στη θέση αυτή.

Κυρία βουλευτή όπως σε όλα τα ζητήματα
υπάρχουν εξαιρέσεις. Όμως κάποιος ευθύνεται
εάν μια μικρή μερίδα δημοσίων υπαλλήλων εί-
ναι επιλήσμονες των καθηκόντων των. Υπάρ-
χουν προϊστάμενοι, υπάρχουν διευθυντές,
υπάρχει το ίδιο το κράτος για να τους κρίνει, να
τους ελέγξει και να τους τιμωρήσει όταν παρα-
νομούν. Δεν είναι δυνατό μία εκπρόσωπος του
Ελληνικού Κοινοβουλίου χωρίς το παραμικρό
ίχνος ντροπής και σεβασμού να αποκαλεί

άχρηστους όλους τους Δημοσίου υπαλλήλους.
Όπως υπαλλήλους των Υπουργείων – Καθηγη-
τές – Δασκάλους – Δικαστικούς – Αστυνομι-
κούς. Αλήθεια, και οι τριακόσιοι της Βουλής
έχετε εκλεγεί με την αξία σας, την προσφορά
και τις γνώσεις σας; Δεν υπάρχει κληρονομιά
από τον πατέρα στο παιδί ή το όνομα; Γιατί δεν
μιλάτε για εκκαθάριση στο Ελληνικό Κοινο-
βούλιο και να αποφασίσετε όλα τα κόμματα να
μειώσετε τις βουλευτικές έδρες από τις 300
στις 200. Θα ήταν προσφορά για την Πατρίδα
ειδικά σήμερα με την οικονομική κρίση. Εξάλ-
λου, το λέει και το Σύνταγμα, αυτό και η ανα-
λογία των κομμάτων θα είναι η ίδια όμως όλοι
ενδιαφέρεστε για το άτομό σας και τίποτε άλ-
λο.

Προσπαθώ να βρω βουλευτή που να έφυγε
από το Κοινοβούλιο πτωχός, γιατί όπως πολύ
καλά γνωρίζετε κάθε φορά που γίνονται εκλο-
γές οι υποψήφιοι ξοδεύουν αρκετές χιλιάδες
Ευρώ για να εξασφαλίσουν μια έδρα στη Βου-
λή χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα το επιτύχουν.
Αλήθεια, πότε κάνουν απόσβεση των χρημά-
των αυτών; Αλήθεια γιατί ο κάθε δημόσιος
υπάλληλος για να πάρει μια μηδαμινή σύνταξη
χρειάζεται να εργαστεί μέχρι 40 χρόνια, ενώ ο
βουλευτής δεν χρειάζεται πάνω από δύο τε-
τραετίες για να εξασφαλίσει μία σύνταξη ύψους
όση η σύνταξη πέντε ή και παραπάνω συνταξι-
ούχων του Δημοσίου. Και λίγος σεβασμός κυ-
ρία εκπρόσωπε του Ελληνικού Κοινοβουλίου
δεν βλάπτει.

Ακόμη δεν έχετε αντιληφθεί ότι με τα έργα
σας και τις πράξεις σας έχετε φέρει στη χώρα
μας το 1936 της Γερμανίας και σε λίγο ο Χίτλερ
θα έχει καταλάβει το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αλλά και τότε ο Ελληνικός λαός θα την πληρώ-
σει. Όλοι εσείς έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε
σε άλλες χώρες.

Ρουσιάς Ευθύμιος
Πρόεδρος του Σωματείου

Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
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Το θράσος σας δεν έχει όρια

Μεγάλος αγώνας, πολύ τρέξιμο μέ-
χρι να φτάσουν στο ποθητό αποτέλε-
σμα!

Διατάζουν οι απέξω κι εκτελούν οι
δικοί μας εις βάρος των Ελλήνων, που
μέχρι χθες ζούσαν με αξιοπρέπεια.
Τουλάχιστον η οικογένεια των ΗΣΑΠ
είχαν κατακτήσει ανθρώπινα δικαιώ-
ματα.

Περιορισμένα μετρημένα οικονο-
μικά, αλλά τουλάχιστον στο θέμα της
υγείας, της ψυχαγωγίας υπήρχε μια
τάξη που δεν μας κατέβαζε σε επίπε-
δο μιζέριας.

Μας έκοψαν το δώρο Χριστουγέν-
νων, του Πάσχα, το επίδομα αδείας,
το επταήμερο των διακοπών, τις ια-
τρικές εξετάσεις, τα φάρμακα.

Με αμοιβή οι οφθαλμίατροι, ανύ-
παρκτοι οι οδοντίατροι… Μεγαλώ-
νουμε κι έχουμε πλέον προβλήματα
υγείας. Κάτι με τα μάτια μας, κάτι με
τα δόντια μας, κάτι με το αναπνευστι-
κό μας, όλο κι έξτρα έξοδα που ποτέ
δεν τα είχαμε… πριν του κόψε και κό-
ψε…

Και δε φτάνουν τα τόσα κόψε, μας
στέλνει και η εφορία μπιλιέτο, για να

πάρει ό,τι έχει απομείνει.
Και κλείνουμε πόρτες και παράθυ-

ρα, για να ουρλιάξουμε αξιοπρέπεια!
Γιατί ρε παιδιά;
Γιατί μας εξαφανίζετε; Γιατί τα βά-

ζετε με τη μεσαία τάξη;
Που βρίσκεται η πρώτη κοινωνία

που σίγουρα απολαμβάνει τη χλιδή
που έχει συνηθίσει, που δεν κατεβαί-
νει στην ελληνική αγορά για ψώνια,
διότι την εξυπηρετεί καλύτερα το
Λονδίνο, η Ελβετία και το Ντουμπάι!
Την Ελληνική αγορά την κράταγε
ζωντανή η μεσαία τάξη, που μεθοδι-
κά και απάνθρωπα την εξαφανίσατε…

Γιατί ποντάρετε στου φτωχού το
αρνί και όχι στους σκαφάτους, τους
εισοδηματίες, στους κρυψίνους, που
καταχωνιάζουν εκατομμύρια, λες και
θα ζήσουν αιώνια για να τα κατανα-
λώσουν…

Μα τι παραμιλάω!
Κόρακας κοράκου μάτι βγάζει;
Δεν βγάζει. Γιατί στο ίδιο μοτίβο,

με τους προύχοντες είστε και εσείς
που αποφασίζετε για τη δική μας τύ-
χη…

Ήρθατε ποτέ ενώπιος ενωπίω να

μας ρωτήσετε πως θα τα βγάλουμε
πέρα με τον κατήφορο της αφαίρεσης
που μας έχετε καταδικάσει;

Εμείς τι φταίμε αν εσείς δεν μπο-
ρείτε να πιάσετε τα λαμόγια τους φο-
ροφυγάδες;

Αυτή η ανικανότητα ξέσπασε στα
δικά μας βαλάντια και από μεσαία τά-
ξη θα βρεθούμε στο τέλος στην εξα-
θλίωση και στην αφάνεια…

Μπράβο βρε! Λίγο ακόμα και θα
πιάσετε το στόχο σας!

Και τότε ποιος σας πιάνει!
Μια Ελλάδα με αφεντάδες και δού-

λους… Η καλύβα του μπάρμπα Θωμά
σε νέα έκδοση!

Και δεν φτάνουν όλες οι υλικές πε-
ρικοπές, έχουμε σε καθημερινή βά-
ση και την τρομοκρατική μέθοδο… θα
μας πετάξουν από το ευρώ, θα μας
κρατήσουν στο ευρώ, θα μας ελεή-
σουν, θα πάψουν να μας παρομοι-
άζουν σαν βαρέλι δίχως πάτο, θα κα-
ταλάβουν επιτέλους, ότι με όλα αυτά
τα κατά εναντίον της Ελλάδας και των
Ελλήνων, που όλοι αυτοί που τολμούν
να μας πυροβολούν δεν έχουν ούτε
την ιστορία μας, ούτε τον πολιτισμό
μας.

Θα καταλάβουν λοιπόν ότι στο μό-
νο θέμα που υπερέχουν είναι η ύλη;

Σίγουρα η υπεροχή της ύλης ποτέ

δεν επιτυγχάνεται με το σταυρό στο
χέρι!

Λαμόγια υπάρχουν παγκοσμίως
στον πλανήτη και δυστυχώς η αδικία
καταλήγει το μεγάλο ψάρι να τρώει το
μικρό. Έτσι λοιπόν συνωμοτούν όλοι
οι καρχαρίες ακόμη και της χώρας
μας, να καταβροχθίσουν την αθερίνα
και το μαριδάκι. Έτσι εξηγείται το γε-
γονός ότι κάθε φορά που τους λεί-
πουν κάμποσα δις κόβουν το ψωμί
και το γάλα από μισθωτούς και συν-
ταξιούχους!

Και δεν υπολογίζουν οι ανόητοι, ότι
με αθερίνα και μαριδάκι, τα στομάχια
των καρχαριών μένουν μονίμως
άδεια!

Αλλάξτε ρότα. Αφήστε τον κοσμά-
κη στη φτώχεια του, γιατί ολόκληρο
το καρβέλι του και το πάρετε, πάλι νη-
στικοί θα μείνετε…

Επιτέλους ας σταματήσουν οι μίζες
και τα λαδώματα μεταξύ ισχυρών,
προτού του τελειώσει του περήφανου
Έλληνα η υπομονή κι από αρνάκι του
Θεού γίνει γλυκός λύκος του διαβό-
λου.

Υ. Γ. Εμείς προσωπικά θα απέχου-
με από την υποχρέωση πληρωμής
στην εφορία διότι θα πρέπει να υπάρ-
χουν χρήματα για γιατρούς και φάρ-
μακα.

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη

Μεσαία τάξη τέλος!
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Πολιτική Τρομοκρατία χωρίς Κουκούλες

2004 - 2012
Λες και πέρασαν 100 χρόνια

Αλήθεια πόσο μακριά φαντάζει το 2004, χρονιά των Ολυμ-
πιακών Αγώνων, τότε που χαιρόσουν να ταξιδεύεις με τα τρέ-
να του ΗΣΑΠ. Τότε που ο ΗΣΑΠ ανέλαβε το βαρύ φορτίο της
μεταφοράς εκατομμυρίων επιβατών στα στάδια του Λεκανο-
πεδίου της Αττικής για να παρακολουθήσουν τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες. Τότε που χαιρόσουν να βλέπεις καθαρούς σταθ-
μούς. Τότε που χαιρόσουν να βλέπεις τρένα να λάμπουν. Τό-
τε που χαιρόσουν να βλέπεις το σύνολο του προσωπικού να
εργάζεται ακούραστο, χαμογελαστό, καλοντυμένο και με ευ-
γένεια να παρέχει τις υπηρεσίες του στον κάθε επιβάτη και γι’
αυτό βέβαια ο ΗΣΑΠ απέσπασε τα κολακευτικά λόγια και τους
επαίνους από όλους.

Η σημερινή εποχή δεν μοιάζει καθόλου με την εποχή εκεί-
νη λες ότι πέρασαν εκατό και πλέον έτη και όχι μόνο οκτώ.
Σήμερα βλέπεις τρένα βρώμικα, γραμμένα, σπασμένα στην
πλειοψηφία τους τα τζάμια, πόρτες που δεν ανοίγουν, πόρτες
που όταν κλείνουν κάνουν τέτοιο θόρυβο που και πεθαμένους
ξυπνούν, και το κυριότερο, δεν πρόκειται να δεις υπάλληλο
των ΗΣΑΠ στους σταθμούς όσες διαδρομές και να κάνεις Πει-
ραιά – Κηφισιά, και αν υπάρχει κάποιος είναι κρυμμένος και
με στολή παραλλαγής. Οι μόνοι που μπορούν να ενημερώσουν
και να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία στον επιβάτη είναι οι
υπάλληλοι της ιδιωτικής υπηρεσίας φύλαξης SECURITY.

Αυτή η κατάσταση για έναν οργανισμό με τόσο μεγάλη ιστο-
ρία είναι απαράδεκτη. Ο μόνος λόγος που αιτιολογεί την κατά-
σταση αυτή είναι εάν ο ΗΣΑΠ έχει μπει στο πρόγραμμα ξεπου-
λήματος και τον έχουν απαξιώσει για να πουληθεί πιο εύκολα.

Ο Εκδότης

Μ
ήπως είναι καιρός αφού πέρασαν τα μπάνια
του Λαού να τρομοκρατήσουμε τους Πολιτι-
κούς τρομοκράτες όπου επί 3 χρόνια τρομο-

κρατούν τους πολίτες και με τον τρόπο αυτό τον έχουν
ληστέψει στην κυριολεξία. Με δυσβάσταχτους φό-
ρους. Με μεγάλες μειώσεις σε Μισθούς - Συντάξεις
κύριες και επικουρικές, με κλοπή των δώρων και του
επιδόματος αδείας. Τα οποία οι συνταξιούχοι τα είχαν
πληρώσει κατά την διάρκεια του εργάσιμου βίου
τους. Γι’ αυτό είναι κλοπή και μάλιστα ενημέρωσαν
τον τότε Υπουργό Εργασίας όταν αποφάσιζε γι’ αυτά
τα αισχρά μέτρα, ότι είναι παράνομα και αντισυνταγ-
ματικά. Απάντησε, δεν βαριέσαι, όταν θα τελεσιδική-
σουν θα έχουν περάσει 10 χρόνια και τι μας νοιάζει
εμάς. Αυτή λοιπόν είναι η λογική που επικρατεί στους
πολιτικούς της χώρας. Με αυτούς πήγαμε στις εκλο-
γές. Και από το «υπάρχουν λεφτά» του Γιώργου στο
Ζάππειο 1-2-3 του Αντώνη. Και ένα Πρωθυπουργό
τραπεζίτη όπου λίγο πριν τις εκλογές να απευθύνει
διάγγελμα στον Λαό να τον τρομοκρατεί ότι αν χά-
σουμε το Ευρώ δεν θα έχετε τρόφιμα για τα παιδιά
σας, φάρμακα για τους αρρώστους, καύσιμα κλπ.

Στόχος του δεν ήταν να ενημερώσει τον Λαό αλλά
να τον τρομοκρατήσει. Τέτοιο διάγγελμα δεν θα τολ-
μούσε σε καμιά χώρα του κόσμου να εξαγγείλει ακό-
μα και σε περίπτωση πολέμου ο Πρωθυπουργός της.
Και το έκανε για να παρασύρει τον Λαό να ψηφίσει
τους ίδιους Πολιτικούς Απατεώνες που τον βύθισαν
στην δυστυχία επί 3 χρόνια. Και σαν να μην μας έφτα-
ναν οι Σοσια-ληστές του Γιώργου με Παπακωνσταν-
τίνου – Βενιζέλο – Λοβέρδο – Κουτρουμάνη, μας
προέκυψαν και οι θαυματοποιοί του Αντώνη όπου με
το Ζάππειο 1-2-3 είχαν λύσεις για όλα τα προβλήμα-
τα της χώρας προεκλογικά για πάσα νόσο και πάσα
μαλακία. Με ασκήσεις επί χάρτου. Μετεκλογικά όμως
ακολούθησαν την ίδια ληστρική πολιτική. Και βάζον-
τας πωλητήριο ακόμα και στον Παρθενώνα λες και
είναι περιουσία του πατέρα τους ονομάζοντας το ξε-
πούλημα στην ξεφτίλα Αποκρατικοποίηση. Και μέσα
σε όλα αυτά που ζούμε να τη και η ΔΗΜΑΡ του κ.
Κουβέλη. Και μερικών γραφικών ψευτοκουλτουριά-
ρηδων όπου λένε είναι αριστεροί με μικροαστικές
αδυναμίες. Αυτούς που κάποτε τους είχε αποκαλέσει
Αριστερά των Σαλονιών και του Κολωνακίου ο αεί-
μνηστος Ανδρέας. Και είχαν παρεξηγηθεί. Αυτοί όλοι
στις εκλογές τρομοκρατούσαν τον Λαό. Όχι βέβαια
ότι και αυτός δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιλογές
του. Γιατί είναι παλιά ιστορία όπου την Παρασκευή
τους βρίζει, την Κυριακή τους ψηφίζει και την Δευ-
τέρα τους αναθεματίζει αυτούς τους Πολιτικούς οι
οποίοι κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιό-
δου μαζί με τα γνωστά μπουμπούκια της δημοσιο-
γραφίας τον βομβάρδισαν με ένα σωρό ψέματα ως

συνήθως. Μέχρι και ο Αντίχριστος θα ερχόταν στην
Ελλάδα αν δεν τους ψήφιζαν και από κοντά και η
Μέρκελ – Λανγκάρντ. Και όλο το σκυλολόι της Ευ-
ρώπης και δεν συγκινήθηκε κανείς. Επιστημονικοί
Σύλλογοι - καθηγητές Νομικής Επιστήμης – Δικα-
στικοί Σύλλογοι. Δικηγορικός Σύλλογος – Σύλλογος
Δικαστών και Εισαγγελέων για αυτή την τρομοκρατία.
Αλλά γιατί να συγκινηθούν ο Πρόεδρος Δικαστών και
Εισαγγελέων μπήκε επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο
επικρατείας της Ν.Δ., νόμιμο μεν, ηθικόν όχι. Για εν
ενεργεία Δικαστή ο δε Σύλλογος Νομικών βρήκε
δουλειά για τα μέλη του για πολλά χρόνια. Από τις
μηνύσεις που έχουν καταθέσει οι πολίτες σε υπουρ-
γούς και θα τελεσιδικήσουν σε 10 χρόνια.

Η άλλη εξουσία η δημοσιογραφία έχει πάρει ερ-
γολαβικά την κατασυκοφάντηση διαφόρων κοινωνι-
κών τάξεων στρέφοντας τη μία ενάντια στην άλλη,
αφήνοντας ανενόχλητη την εκάστοτε εξουσία στο κα-
ταστροφικό της έργο. Ο δε 3ος Πυλώνας της Δημο-
κρατίας, ο Συνδικαλισμός, αντί να μάχεται για τα δι-
καιώματα των εργαζομένων που καταστρέφονται,
εναγκαλίζεται με τα πολιτικά κόμματα και περιμένουν
την σειρά τους για να μπουν σε ψηφοδέλτια για να
γίνουν βουλευτές ή υπουργοί και προπαντός αυτό το
αστέρι του συνδικαλισμού ο πρώην Υπουργό Εργα-
σίας Κουτρουμάνης όπου μαζί με το άλλο αστέρι τον
Λοβέρδο δεν άφησαν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους,
από εργατικό δίκαιο, συμβάσεις, ρήμαξαν τις συντά-
ξεις, διέλυσαν την περίθαλψη, τα ταμεία, την υγεία
κλπ. Μήπως αυτά τα φαινόμενα αρχίζουν και στην δι-
καιοσύνη; Έχει προβληματιστεί η ηγεσία της;

Κάποτε όποιος αδικείτο έλεγε θα σε πάω στον Ει-
σαγγελέα. Σήμερα ο Λαός που στο όνομά του εκδί-
δονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων με βάση το
Σύνταγμα δεν επικαλείται πια τον Εισαγγελέα, γιατί;
Έχει προβληματίσει την ηγεσία της για αυτά μαζί με
τα τόσα προβλήματα που έχει; Μήπως η χώρα βαδί-
ζει με γρήγορους ρυθμούς σε ολοκληρωτισμό; Με
κοινοβουλευτικό μανδύα θα βάλει κάποιος φρένο
στην κατρακύλα της χώρας. Μέσα σε 3 χρόνια έχουν
σχεδόν ψηφήσει περισσότερους νόμους φορολογι-
κούς και κατά των εργαζομένων και κατά των Συντα-
ξιούχων από ότι είχαν ψηφήσει από συστάσεως του
Ελληνικού Κράτους. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Πρό-
εδρος της Αμερικής, ο ισχυρότερος Πρόεδρος του
Πλανήτη έκανε 3 χρόνια για να περάσει Νόμο για το
ΕΣΥ στους Αμερικανούς πολίτες, δίνοντας προσωπι-
κές μάχες στα νομοθετικά όργανα.

Έχει προβληματιστεί κανείς σε αυτή την χώρα για-
τί έχουμε 2.500 αυτοκτονίες μέσα σε 21/2 χρόνια και
μερικές από αυτές σε δημόσιους χώρους; Έχει σκε-
φτεί κανείς αν κάποιοι από αυτούς αποφασίσουν μέ-
σα στην απελπισία τους να πάρουν και άλλους μαζί

τους τι θα γίνει; Βέβαια αυτά δεν απασχολούν τους
πολιτικούς γιατί έχουν εξασφαλίσει επάγγελμα για τα
παιδιά τους (Πολιτική) ή διορισμός στην Βουλή, δικό
τους το μαγαζί, 1800 Συγγενείς και συνεργάτες με 16
παχυλούς μισθούς για τους οποίους τσιμουδιά ή ανε-
ξάρτητη και αδέσμευτη δημοσιογραφία. Αλήθεια θα
μάθει ο Λαός ποτέ πόσο στοιχίζει η σιωπή τους; Έτσι
όπως έκαναν πάντα ενώ είναι λαλίστατοι όταν θέλουν
να λασπώσουν όποιον αντιστέκεται σ’ αυτήν την ξε-
φτίλα που μας οδήγησαν οι πολιτικοί μας. Παράδειγ-
μα Φωτόπουλος ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κάθε μέρα τον βάζουν
στην κρεατομηχανή ενώ για τους προσκυνημένους
Συνδικαλιστές τσιμουδιά. Έτσι όπως έκαναν και επί
Σημίτη – Χριστουδουλάκη – Παπαντωνίου όταν μας
έβαλαν στο Ευρώ, όπου εκτός από τα κρυφά ελλείμ-
ματα διέπραξαν και την μεγαλύτερη απάτη εις βάρος
των μισθωτών και Συνταξιούχων κάνοντας τουλάχι-
στον 35% κρυφή υποτίμηση της Δραχμής. Γιατί το
Μάρκο, το ισχυρότερο από τα ευρωπαϊκά νομίσματα
εκείνη την εποχή είχε 160-165 Δραχμές. Το δολάριο
είναι 260-265 Δραχμές, το Ευρώ αντιπροσώπευε το
0,86% του Δολαρίου, από πού λοιπόν προέκυψε το
340 και κάτι ψιλά; Τσιμουδιά η λαλίστατη δημοσιο-
γραφία. Αντί να ενημερώσει τον Λαό για την κομπίνα
που του έστησαν, χαρές και πανηγύρια, γι’ αυτά πλη-
ρώνουμε σήμερα και θα πληρώνουμε για πολλά πολ-
λά χρόνια. Γι’ αυτό λοιπόν σκέφτομαι μήπως είναι
καιρός να σηκωθούμε από τους καναπέδες και τις
οθόνες της αποβλάκωσης και να πάρουμε τα μα-
τσούκια και να τρομοκρατήσουμε τους τρομοκράτες
χωρίς κουκούλα της εξουσίας, όπως έλεγε κάποτε ο
αείμνηστος γέρος της Δημοκρατίας. Τρομοκρατήστε
τους τρομοκράτες της εξουσίας το 1965. Γιατί αργό-
τερα φοβάμαι θα είναι πολύ αργά, η αγανάκτηση του
Λαού θα έχει γίνει τσουνάμι και θα παρασύρει τα πάν-
τα στο πέρασμά του, καθώς ο Λαός όλο και περισσό-
τερο αισθάνεται θύμα και την κραυγή του δεν την
ακούει κανείς όπου δεν τον προστατεύει κανένας θε-
σμός όλα τα δικαιώματα τελειώνουν με μία τροπολο-
γία τις νυχτερινές ώρες στην Βουλή από τους εκπρο-
σώπους του που τους έστειλε εκεί για να τον προ-
στατέψουν. Αλλά δεν είχαν υπολογίσει την κομματι-
κή πειθαρχία. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο να πά-
ρουμε τα ματσούκια και να ξεκαθαρίσουμε όλη αυτή
την σαπίλα. Το χρωστάμε στις γενιές που έρχονται
πίσω μας. Γιατί αυτή την στιγμή έχουν διαλύσει τα
πάντα στο όνομα της οικονομίας. Τις Ένοπλες Δυνά-
μεις, τα Σώματα Ασφαλείας, την Παιδεία, τα Νοσο-
κομεία, την Δικαιοσύνη η οποία κάνει 10 χρόνια για
να τελεσιδικήσει μια απλή υπόθεση. Τα Ταμεία, τις
Συγκοινωνίες και βρισκόμαστε σε ένα γενικό ξεχαρ-
βάλωμα. Κατέστρεψαν όλο το εργατικό δίκαιο το
οποίο χρειάστηκαν 120 για να γραφτεί με σκληρούς

αγώνες και πολλά θύματα και όλα αυτά τα έκαναν
υποτίθεται για να σώσουν την χώρα αυτοί που την κα-
τέστρεψαν και κανείς από τους πολιτικούς δεν είχε
τον ανδρισμό να αυτοκτονήσει όπως κάνουν απλοί
πολίτες για τα λάθη τους. Σε ένα δημοτικό σχολείο
να είχε αναθέσει ο Λαός την διακυβέρνηση της χώ-
ρας σήμερα θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Και το
τραγικότερο είναι ότι είμαστε μια χώρα όπου πριν από
35 χρόνια έζησε μια στυγνή δικτατορία και ανατρι-
χιάζει κανείς ακούγοντας στα καφενεία αγανακτι-
σμένους πολίτες να λένε μα δεν υπάρχει ένας δεκα-
νέας! να τους μαντρώσει και να τους στείλει στο γου-
δί.

Προβληματίζουν κανέναν αυτές οι σκέψεις του Λα-
ού; Ερμήνευσε κανείς την άνοδο των φασιστικών κομ-
μάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μήπως έχουμε ολι-
σθήσει σε δημοκρατία της Βαϊμάρης του Μεσοπολέ-
μου όπου κουμάντο έκαναν ξένες Δυνάμεις στην Γερ-
μανία με τα γνωστά αποτελέσματα; Δεν τρομάζουν κα-
νέναν σε αυτή την χώρα όπου έδωσε δημοκρατία και
πολιτισμό στην ανθρωπότητα. Και να ανέχεται σήμε-
ρα μια χούφτα πολιτικών να κοροϊδεύει τον Λαό προ-
εκλογικά και να συνεχίζουν την καταστροφή του Λα-
ού και της χώρας μετεκλογικά. Το χρέος της χώρας εί-
ναι ξανά σε δυσθεώρητα ύψη, παρά τις θυσίες του
Λαού. Γιατί ο Λαός δεν έχει πάρει τα ματσούκια και να
τους σπάσει τα κεφάλια όπου τους συναντά, ως πότε
θα ανεχτεί αυτήν την ξεφτίλα; Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ποτέ το 120 άρθρο του Συντάγματος το άλλοτε 114 το
οποίο ορίζει η τήρηση του παρόντος Συντάγματος,
επαφίεται στον Πατριωτισμό των Ελλήνων. Και που να
το φανταζόμαστε εμείς τα γερόντια όταν πριν από 56
χρόνια νεαρά παιδιά τότε όταν τρέχαμε στους δρό-
μους της Αθήνας παλεύοντας με τις δυνάμεις κατα-
στολής της εποχής φωνάζοντας 114 – ψωμί-παιδεία-
ελευθερία ότι θα χρειαζότανε να ξαναφωνάξουμε τα
ίδια συνθήματα σε ποιους; Στην γενιά του Πολυτε-
χνείου η οποία κατέστρεψε την χώρα φτιάχνοντας τον
εαυτό της και τους απογόνους της. Που να το φαντα-
ζόμαστε αυτό όταν τους πηγαίναμε ψωμιά και κοτό-
πουλα από την Τοσίτσα. Μαρία μας ακούς; Μίμη μας
ακούς; Χριστοδουλάκη μας ακούς; Ακούει κανείς από
όλους αυτούς την κραυγή του Λαού, τους ανέργους,
τους απολυμένους, την γενιά των 400 Ευρώ, τους συν-
ταξιούχους που τους ληστέψανε με νόμους που ψη-
φίσατε. Αυτά είχατε κατά νου όταν φωνάζατε Εδώ Πο-
λυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο.

Δεν ντρέπεστε, Μίμη θα γράψεις τουλάχιστον κα-
νένα βιβλίο για την ξεφτίλα σας; για να σας φτύνουν
οι επόμενες γενιές κάθε 17η Νοέμβρη.

Γεωργίου Δημήτρης
Αντιπρόεδρος του

Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ του Κ. Α. Ναυπλιώτη

Θεωρώ δεδομένη την ανεπάρκειά μου να
πραγματευτώ ένα τόσο μεγάλο θέμα·
όμως επίσης δεδομένη θεωρώ και την

αξία τής ρήσης του Μενάνδρου, πως ο γραμ-
μάτων άπειρος ού βλέπει βλέπων. Και επειδή η
γνώση που αποκτάται δια της πείρας – τουλά-
χιστον στο θεωρητικό της μέρος – είναι όχι μό-
νο βασικό στοιχείο της μάθησης αλλά θεμέλιο
αυτής· η συνεχής προσπάθεια καθίσταται ανα-
γκαία.

Το να ασχοληθεί κανείς σήμερα και με τη
γλώσσα αποτελεί μέγιστη αντιστασιακή πρά-
ξη, άοκνον φιλοπονίαν αλλά και φιλόξενο κα-
ταφύγιο έναντι του βορβόρου της κοινωνικής
δυσωδίας και απαίσιας πρακτικής.

Αρχίζοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε πως
ο πολιτισμός ενός λαού είναι αποτέλεσμα –
εκτός των άλλων- και των κλιματολογικών συν-
θηκών ενός τόπου.

Όσον αφορά δε τη γλώσσα, και αυτή επηρε-
άζεται από τις συνθήκες ως προς την εκφορά
φθόγγων και γραμμάτων αλλά και σύνθεσης λέ-
ξεων ως προς τα σύμφωνα και τα φωνήεντα. Ο
Ιπποκράτης σχετικά με την ιατρική και όχι μό-
νο, επισημαίνει πως η κράσις των ορών του
έτους εκτός από την σωματική υγεία προσφέ-
ρουν και ανθηράν ικανότητα για πνευματική
δράση…

Ίσως φανεί παράξενο ή και παράλογο ότι,
πλούσια παραγωγή προϊόντων δεν αποτελεί
πάντοτε ασάλευτον στοιχείον ευδαιμονίας και
προόδου ενός λαού.

Σχετικά παραδείγματα υπάρχουν πάμπολλα
τα οποία αναφέρει ο Ηρόδοτος στην «Ιστορία»
του. Το ότι λοιπόν «πενίη μεν αιεί κοτε σύντρο-
φος εστιν…» στην Ελλάδα, αυτό δεν εμπόδισε
τους Έλληνες να πολεμήσουν την πενίαν αλλά

και τον δεσποτισμό και να δημιουργήσουν έναν
περίλαμπρο πολιτισμό.

Από νωρίς αντιλήφθηκαν ότι ο περιορισμέ-
νος ελλαδικός χώρος δεν ήταν δυνατό να συγ-
κρατήσει την δημιουργική πνοή του ελληνικού
πνεύματος. Λογική που βοήθησε στο να μετα-
φερθεί και να ακτινοβολήσει η μοναδική σοφία
και οι φαεινές ιδέες τού

πνεύματος αυτού, μέσω της παρουσίας αλλά
και του πνεύματος του Προμηθέα, σε χώρες
όπου εξύψωσαν κυρίως την πνευματική ζωή
του ανθρώπου. Αυτό συνέβη όχι μόνον στην Ιτα-
λία αλλά και σε χώρες με μεγάλους πολιτι-
σμούς, όπως οι Πέρσες και οι Αιγύπτιοι, των
οποίων όμως ο πολιτισμός αλλά και η τέχνη(1)
περιεστράφει γύρω από το παράδοξο, το υπερ-
φυσικό, καθώς και την υπηρεσία στον άρχοντα.

Η δύναμη του πνεύματος φάνηκε όχι μόνον
από την επιμιξία των Ελλήνων με τους παρα-
πάνω λαούς αλλά κυρίως κατά την εποχή της
κατάκτησης από τους Ρωμαίους, όπου η δύνα-
μη του επεκράτησε της ισχύος των όπλων στο
agresti Latio.

Την δύναμη αυτή στο πνεύμα των Ελλήνων
είναι φανερόν πως την έδωσε η πλούσια και
μοναδική αυτή αειδή και η πλαστικότης του Ελ-
ληνικού πνεύματος, η οποία όχι μόνο βοήθησε,
αλλά συνυφάνθη αρρήκτως με τη δημιουργία
του κλασσικού πολιτισμού.

Την αντίληψη αυτή μπορεί να αποκομίσει κα-
νείς, αλλά και να δικαιώσει όποιον προσπαθή-
σει να διαβάσει από το πρωτότυπο Αρχαίους
Έλληνες συγγραφείς και να νοιώσει όχι μόνον
την γοητεία, το κάλλος αλλά και το υπερφυές
της ελληνικής γλώσσας. Την ίδια γνώμη απο-
κτούν και όσοι ακούν την εύρυθμον και ανεκτί-
μητον αυτήν φθογγήν. Επιπροσθέτως δε, όσοι

μελετούν αρχαία κείμενα τα οποία συνδυάζουν
τον λόγο με τη γλώσσα χωρίς να…χρώνται κόμ-
πω λόγου και το πένεσθαι ούχ ομολογείν τινι
αισχρόν, αλλά μη διαφεύγειν έργω αίσχιον.
(Περικλ. Επιτάφιος)

Αναφερόμενος λοιπόν στον πλούτο, μας λέ-
γει πως αυτός χρειάζεται για την εκτέλεση έρ-
γων, παρά ως ελατήριο κομπορρημοσύνης
(υπερηφάνειας, καύχησης, έπαρσης). Τόσο το
να ομολογήσει κανείς ότι είναι φτωχός δεν εί-
ναι ντροπή, όσο το να μην προσπαθεί να την
αποφύγει.

Τέλος παραφράζοντας τον λόγο του Περι-
κλέους να πούμε πως…μόνοι γαρ τον τε μηδέν
τώνδε μετέχοντα ουκ απράγμονα νομίζομεν εί-
ναι, αλλά αχρείον…

Και όσο αφορά στην περίπτωσή μας (σχετι-
κά με τη γλώσσα & όχι μόνο) εφ’όσον δεν συμ-
μετέχομε(2) στη διαμόρφωση και τη λήψη των
αποφάσεων δεν θεωρούμαστε απλώς αμέτοχοι
αλλά άχρηστοι και φαύλοι.

Δυστυχώς (και) στην εποχή μας, όπως μαρ-
τυρεί και ο Αντισθένης, δεν μπορούμε να ξε-
χωρίσουμε τους κακούς από τους καλούς…ου
δυνάμεθα διακρίνειν φαύλους από των σπου-
δαίων.

(1) Η λέξη «τέχνη» έχει την ίδια ρίζα με το ρ. τίκτω. Σχετ.
τεύχω = κατασκευάζω, τύπτω, κ Τυπώ, κ Τίζω, Τήκω, Τέμνω,
Τάττω, Τείνω «Είρηται δε τέχνη, παρά το τεύχω, ρήμα». (Ε.Λ) Η
λατιν. λέξη ars (art) δηλ. τέχνη συσχετίζεται ετυμολ. με τη λ.
«αρετή» και σημαίνει πρωταρχικώς την εκ της επανειλημμέ-
νης μεταχειρίσεως ενός και του αυτού πράγματος προκύπτου-
σαν δεξιότητα και ικανότητα προς ευχερή εκτέλεσιν έργου τι-
νός.

(2) Την συμμετοχή στη διαμόρφωση των όποιων αποφάσε-
ων που μας αφορούν, αποδεικνύει η μελέτη η οποία μαζί με τα
έργα (την πράξη) διατηρεί τα περισσότερα· έργων εκ πολλού
μελέτη πλείον σώζει· σύμφωνα με το Θουκυδίδη.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΣΑΠ
Εκδρομές που
έχουν
προγραμματιστεί
να γίνουν μέχρι
τέλος του έτους
7-14 Οκτωβρίου: Οκταήμερη εκδρομή για:
• ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ –ΣΠΛΙΤ – ΣΙΜΠΕΝΙΚ –

ΖΑΝΤΑΡ ΡΙΕΚΑ – ΟΠΑΤΑ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙ-
ΤΣΕ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΓ-
ΚΩΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ

30 Οκτωβρίου – 2 Νοέμβρη: Τετραήμερη εκ-
δρομή για:
• ΞΑΝΘΗ – ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25 Νοεμβρίου: Ημερήσια για:
• Γοργοπόταμο

Σημείωση:
Υπενθυμίζουμε σε όλους τους συναδέλφους και
τις συναδέλφισσες που ενδιαφέρονται και θέ-
λουν να συμμετέχουν στις εκδρομές του Σωμα-
τείου, να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες που είναι ανοικτά τα γραφεία του Σωμα-
τείου μας με την Έφορο κα. Φωτεινή Κουλοβα-
σιλοπούλου, για την εγγραφή στους σχετικούς
καταλόγους των εκδρομών και για περισσότε-
ρες πληροφορίες.

Ειδικές τιμές
στα θέατρα
Το Σωματείο μας σε συνεργασία με τον Θεα-
τρικό επιχειρηματία κ. Νίκο Μαρτίνο πέτυχε
ειδικές τιμές για τα Θέατρα ΖΗΝΑ-ΙΛΙΣΙΑ-
ΓΚΛΟΡΙΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΖΗΝΑ
«Τι βουλή θα παραδώσεις μωρή?» (Επιθεώρη-
ση)
Παίζουν: Μ. Παπακωνσταντίνου, Παναγιωτο-
πούλου, Π. Κοντογιαννίδης κ.α.
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ
Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 19:00

Πέμπτη: 20:00
Παρασκευή: 2115
Σάββατο: 18:15 & 21:15
Κυριακή: 18:15

ΘΕΑΤΡΟ ΙΛΙΣΙΑ
«Ο επιθεωρητής έρχεται του Τζον Πρίσλευ»
Παίζουν: Γ. Βαλτινός, Οδ. Παπασπηλιόπουλος,
Κ. Σαμαρά κ.α.
Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ
Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 19:15

Σάββατο: 18:15 & 21:15
Κυριακή: 19:15

ΘΕΑΤΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ
«Άνθρωπος της βροχής»
Παίζουν: Χρ. Χατζηπαναγιώτης, Γ. Στάνκογλου,
Κ. Ρένεση κ.α.
Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ
Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 20:00

Πέμπτη: 20:00
Παρασκευή: 21:15
Σάββατο: 18:30 & 21:15
Κυριακή: 20:00

Πληροφορίες: Τηλ.: 210-2923.627
6976810293 και 6973227470

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας
μας μέχρι σήμερα 4 συνάδελφοι αποχώρησαν
από την εργασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν
από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Σμυρλής Χαρίλαος: Ηλεκτρολόγος
Ασβεστάς Χαράλαμπος: Ελεγκτής Πράσινων
Λεωφορείων
Φίλος Κωνσταντίνος: Τμηματάρχης Α΄
Ράλλης Δημήτριος: Συλλέκτης Εισιτηρίων
Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη
μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους
Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε με υγεία να χαρούν
τη σύνταξή τους.

Η Διοίκηση

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Α
μέσως μετά τις διακοπές το Σωμα-
τείο μας κινήθηκε δυναμικά προς
κάθε κατεύθυνση για να μπορέσει να

περισώσει κάτι από το τσουνάμι που υπάρ-
χει και από αυτό που έρχεται. Στις 12 Σε-
πτεμβρίου μαζί με την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. πραγματο-
ποίησε συγκέντρωση και πορεία στο Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
όπου επιδόθηκε ψήφισμα στον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου.

Στις 13 Σεπτεμβρίου πάλι μαζί με την
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. πραγματοποίησε συγκέντρωση
και πορεία στο Υπουργείο Οικονομίας όπου
επιδόθηκε ψήφισμα στο ιδιαίτερο γραφείο
του Υπουργού.

Στις 13 Σεπτεμβρίου συναντηθήκαμε με
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κύριο Ιωάννη Βρούτση, έγινε
μια εκτενής συζήτηση δύο ωρών όπου του
εκθέσαμε πέρα από τα προβλήματα της Συ-
νομοσπονδίας, και τα προβλήματα όλων των
Σωματείων και Ομοσπονδιών που είναι μέ-
λη της Συνομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας, ενημέ-
ρωσε τον Υπουργό για τα προβλήματα του
κλάδου μας με κάθε λεπτομέρεια και κυ-
ρίως για τις περικοπές των συντάξεων, για
τα φάρμακα και με την εμπλοκή που υπάρ-
χει για την χορήγηση των οριστικών συντά-
ξεων πάνω από δύο χρόνια τώρα. Ο κ.
Υπουργός άκουσε τα αιτήματά μας και μας
διαβεβαίωσε ότι θα τα μελετήσει και θα μας
απαντήσει.

Το Σωματείο μας δεν αρκέστηκε μόνο σε
αυτό. Στις 14 Σεπτεμβρίου έστειλε επιστολή
στον Υπουργό και ζητάει συνάντηση μαζί
του για να συζητήσει τα φλέγοντα θέματα
που απασχολούν τους συνταξιούχους μας.
Περιμένουμε την κλήση από τον Υπουργό
για συνάντηση.

Χορήγηση φαρμάκων

Ό
πως όλοι γνωρίζετε κάθε τόσο οι
φαρμακοποιοί και ειδικά ο Φαρμα-
κευτικός Σύλλογος της Αττικής στα-

ματούν την χορήγηση φαρμάκων στους
ασφαλισμένους επί πιστώσει. Το Ταμείο μας
μετά από ενέργειες των Σωματείων Συντα-
ξιούχων και Εργαζομένων πλήρωσε τις
οφειλές μέχρι 30 Απριλίου, μένουν σε εκ-
κρεμότητα οι οφειλές από 1 Μαΐου. Μέχρι
σήμερα γίνονται ενέργειες για τη λύση του
προβλήματος. Μαζί με το Σωματείο των Ερ-
γαζομένων είχαμε συνάντηση τον Ιούλιο με
τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργού Εργα-
σίας τον κ. Τουφεξή και έστειλε επιστολή
στον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ με υπογραφή
του Υπουργού να συνεχίσει να πληρώνει τις
οφειλές, την οποία εντολή δεν εφαρμόζει, ο
Πρόεδρος του ΤΑΥΤΕΚΩ. Στις 13 Σεπτεμ-
βρίου Σωματεία Συνταξιούχων και Εργαζο-
μένων συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του
ΤΑΥΤΕΚΩ, του εκθέσαμε τα προβλήματα με
τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς. Ο
κύριος αυτό όμως είχε άλλη αντίληψη. Είχε
την εντύπωση ότι εμείς πήγαμε εκεί για να
ακούσουμε το πρόβλημα του και ποιο ήταν;
Ότι δεν τον έβαλαν Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ με
τα τόσα προσόντα που έχει, του δώσαμε να
καταλάβει ότι το πρόβλημα αυτό δεν μας
αφορά και στο τέλος καταλήξαμε ότι πρέ-
πει να έρθουν σε συνεννόηση οι Πρόεδροι
του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΟΠΥΥ για να βρεθεί
λύση του προβλήματος. Ήδη αυτή την στιγ-
μή υπάρχει μια κινητικότητα, δεν γνωρίζω
όμως τι έκβαση θα έχει. Εμείς όμως παρα-
κολουθούμε το θέμα και όταν χρειάζεται θα
επέμβουμε.

Οριστικές συντάξεις

Α
πό τις πληροφορίες που έχουμε η
μηχανογραφική υπηρεσία της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε./ΗΣΑΠ μέχρι 20 Οκτω-

βρίου θα έχει στείλει όλες τις μεταβολές
που υπάρχουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012
στην μηχανογράφηση του ΙΚΑ.

Για τους συναδέλφους που έχουν φύγει
μέχρι 31 Μαρτίου 2011, το ΙΚΑ έχει πάρει και
τις μεταβολές του Ταμείου Αλληλοβοήθει-
ας και όσοι συνάδελφοι δεν έχουν δελτίο
ασθένειας από 1 Αυγούστου 2008 μέχρι που
έφυγαν και με χρονικό ορίζοντα την 31
Μαρτίου έχουν μπει στο δρόμο της συντα-
ξιοδότησης. Για όσους έχουν δελτία θα γί-

νει έλεγχος από την μηχανογράφηση του
ΙΚΑ.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, εμείς δεν
αρκεστήκαμε μόνο σε αυτό, στις 21 Σεπτεμ-
βρίου στείλαμε επιστολή στον Διοικητή του
ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο και ζητάμε
άμεση συνάντηση μαζί του και ξέρετε ποιο
είναι το παράδοξο; Ο κύριος Σπυρόπουλος
αντί να ασχοληθεί με το θέμα, ζήτησε την
απολογία της υπαλλήλου στην Τσόχα και να
του απαντήσει αυθημερόν γιατί δεν χορηγεί
τις συντάξεις, λες και εμείς αν γνωρίζαμε
ότι την ευθύνη της μη χορήγησης των συν-
τάξεων την έχει η κ. Τσιλίκα, δεν θα απευ-
θυνόμαστε σε αυτή.

Το Σωματείο θα προβεί στις ενέργειες
που πρέπει.

Δελτίο Τύπου

Τ
ο Σωματείο μας με δελτίο τύπου κα-
ταγγέλλει τον κυβερνητικό συνασπι-
σμό για την παραπλάνηση του Ελληνι-

κού λαού.

Ανακοινώσεις

Τ
ο Σωματείο μας πέρα από την έντυπη
ενημέρωση, η οποία όμως δεν φτάνει
σε εσάς όταν πρέπει και τη ώρα που

πρέπει έχει εφαρμόσει και την ενημέρωση
μέσω μηνυμάτων sms, για να γίνει όμως
αυτό και να υπάρχει ενημέρωση για όλους
χρειάζεται το κινητό τηλέφωνο. Για τον λό-
γο αυτό όσοι συνάδελφοι δεν έχουν δώσει
τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και
θέλουν, ας επικοινωνήσουν ή ας περάσουν
από τα γραφεία μας στον Πειραιά να μας το
δώσουν. Δεν είναι υποχρεωτικό εάν κάποι-
ος για δικούς του λόγους δεν θέλει εμείς
δεν τον υποχρεώνουμε.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το Σωματείο μας όπως ξέρετε στις αρχές

Νοεμβρίου κάθε χρόνο πραγματοποιεί εκ-
δρομή στην Ξάνθη όπου εκεί βραβεύει τους
αριστεύσαντες μαθητές και μαθήτριες του
Γυμνασίου Σμίνθης. Δηλώστε έγκαιρα συμ-
μετοχή στα γραφεία του Σωματείου στην
Έφορο κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1432
Αθήνα 24 Σεπτεµβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Σωµατείο µας σας καλεί να συµµετάσχετε στην
24ωρη απεργία και συγκέντρωση που διοργανώνουν
Γ.Σ.Ε.Ε. – Α∆Ε∆Υ την Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 και
ώρα 11:00 στο Πεδίο του Άρεως. Η παρουσία όλων είναι
απαραίτητη. Όλοι µαζί θα φωνάξουµε ότι δεν αντέχουµε
άλλα µέτρα, µας κόψανε τις συντάξεις, κύριες και επι-
κουρικές, µας κόψανε το φάρµακα και την νοσοκοµειακή
περίθαλψη και εντός των ηµερών έρχονται νέα µέτρα τό-
σο αβάστακτα που δεν τολµούν και οι ίδιοι να τα ανα-
κοινώσουν και τον Ιανουάριο του 2014 µας προγραµµα-
τίζουν νέα µέτρα.

Εάν όλα αυτά δεν είναι λόγος για να βγούµε στους
δρόµους, είµαστε άξιοι της τύχης µας.

Να µην λείψει κανείς.
Προσυγκέντρωση των Συνταξιούχων µας

στην Οµόνοια Αθηνάς 67 στις 10:30
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Τάκης Τασούλης: Θα μας πει τις αναμνήσεις του ο
Πέτρος Ψαρόγιαννης.

Πέτ. Ψαρόγιαννης: Νομίζω ότι η σημερινή συζή-
τηση είναι αξιόλογη για δύο λόγους αφ’ ενός μεν θα
αφήσει κάποια υποθήκη στο προσωπικό εφ’ ετέρου
δε οι νεότεροι οι σημερινοί εργαζόμενοι πρέπει να
μάθουν να πληροφορηθούν ότι οι παλαιοί ηγέτες εξε-
τέλεσαν πάντα στο ακέραιο το καθήκον τους. Άκου-
σα σήμερα το φίλο μας τον Παπαδημήτρη και τους
παλιούς και το φίλο μας τον Πανόπουλο και γνώρισα
πολλά πράγματα τα οποία δεν ήξερα. Άκουσε ότι πιά-
σανε δουλειά με εξετάσεις. Βέβαια πράγματι και εγώ
πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι αν δεν ερχόντουσαν
τότε στο Σιδηρόδρομο όπως ο Παπαδημητρης ο Πα-
νόπουλος ο Φίλιας, ο Κόττας ο Καπράνος η κατάστα-
ση του Σιδηροδρόμου θα ήτανε πολύ διαφορετική.
Απόδειξη τούτου ήτανε το εξής. Άκουσα ότι ο γερο-
Βλάγκαλης είπε τότε ότι έβγαλα τα μάτια μου με τα
ίδια μου τα χέρια. Και ουδέποτε πια ξανάκανε εξετά-
σεις στο Σιδηρόδρομο. Διότι έτσι όλοι όσοι περάσα-
νε σ’ αυτή τη σειρά όλοι βγήκανε στελέχη συνδικαλι-
στών και στελέχη της Εθνικής Αντίστασης.

Εγώ έπιασα δουλειά το καλοκαίρι του ’41. Αμέσως
τον άλλο χρόνο είχα διάθεση να δουλέψω για τα κοι-
νά απ’ την άλλη χρονιά έβαλα υποψηφιότητα και εξε-
λέγην στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου που
Πρόεδρος ήτανε τότε ο Γιάννης ο Παπαδήμητρης.
Εκείνο που διαπίστωσα ήτανε ότι το Σωματείο τότε το
δικό μας έπαιζε δυο ρόλους και καθοδηγούσε το
προσωπικό πάνω σε καθαρώς συνδικαλιστικά θέμα-
τα αλλά και καθοδηγούσε και πάνω στην Εθνική Αν-
τίσταση. θα ήθελα να πω μερικά πράγματα από προ-
σωπική μου εμπειρία και αυτά τα οποία συνέβησαν σ’
εμένα γύρω στο θέμα της Εθνικής Αντίστασης. Βέ-
βαια εγώ προσχώρησα στο εφεδρικό ΕΛΑΣ και ήμουν
στην δύναμή του 6ου Συντάγματος του εφεδρικού
ΕΛΑΣ που καπετάνιος ήτανε ο νυν βουλευτής του
Κουμμουνιστικού Κόμματος ο Κεπέσης. Μου είχανε
δώσει ένα ρόλο στο Νέο Φάληρο στη περιοχή του Ερ-
γοστασίου της Ηλεκτρικής της παραγωγής.

Εκείνο που μου προξένησε τότε μεγάλη εντύπωση
και με ατσάλωσε ήτανε ότι το Σωματείο τότε με το
Γιάννη τον Παπαδημητρη στην απεργία την πρώτη μας
έδωσαν να μοιράσουμε προκηρύξεις στους σταθ-
μούς. Εμένα με τον Ρεστέμη και πράγματι πήγαμε
στην Καλλιθέα. Αφού ρίξαμε στην κάθοδο στην Καλ-
λιθέα και δεν ήτανε κανείς στο πλατφορμ γυρίσαμε να
ρίξουμε προκηρύξεις και στην άνοδο. Αλλά για κακή
τύχη εκείνη την ώρα ανεβαίνει τις σκάλες ένας Γερ-
μανός. Λέω του Ρεστέμη τι θα κάνουμε τώρα θα τις
ρίξουμε ή δεν θα τις ρίξουμε. Δεν πρέπει να φύγου-
με την άλλη μέρα είχαμε απεργία. Σκεπτόμαστε για
λίγο και παίρνουμε μια απόφαση και λέμε όταν προ-
χωράει μπροστά ο Γερμανός θα πηγαίνουμε από πί-
σω εμείς και θα ρίχνουμε τις προκηρύξεις. Προχω-
ρούσε ο Γερμανός από πίσω εμείς ρίχναμε τις προ-
κηρύξεις. Γέμισε ο σταθμός. Όταν φτάσαμε στο τέλος
του πλατφορμ κάναμε μεταβολή, γυρίζει και ο Γερ-
μανός κάνει μεταβολή βλέπει τις προκηρύξεις κάτω
το κατάλαβε και μας κυνηγάει μας είδε εμάς που φύ-
γαμε. Βγάζει το πιστόλι και αρχίζει να πυροβολεί.
Όταν κατέβαινε ο Γερμανός τις σκάλες του σταθμού
εμείς είχαμε φθάσει στη γέφυρα του ποταμιού της
Καλλιθέας. Μάλιστα δε από τότε από τη βια μας σκον-
τάφταμε σε κάτι πέτρες που φτιάχνανε το δρόμο της
Καλλιθέας τότε σκοντάψαμε και πέσαμε εγώ προ-
παντός ευτυχώς ο Γερμανός πυροβολούσε πήγαμε
και φτάσαμε σ’ ένα αδιέξοδο. Μπήκαμε σ’ ένα στενό
καμιά πενηνταριά μέτρα και ήτανε αδιέξοδο δεν περ-
νούσαμε πια ήτανε μάντρα. Ευτυχώς μας έχασε ο
Γερμανός. Βγαίνουμε και βρήκαμε πια καταφύγιο σε
ένα χοροδιδασκαλείο που πηγαίναμε τότε νεαροί και
μαθαίναμε χορό μαζί ο Γιάννης ο Παπαδημήτρης,
εγώ, ο Ρεστέμης και ο Πανόπουλος και το θυμηθή-
καμε και του λέω Κώστα τρέξε εκεί. Είχε πολλά ζευ-
γάρια κάτω και πιάσαμε κι εμείς δυο ντάμες και χο-
ρεύαμε και έτσι τη σκαπουλάραμε τρόπου τίνα εκεί-
νη την περίσταση. Μια δεύτερη περίπτωση προσωπι-
κή πάλι με το Ρεστέμη δουλεύαμε στο τρένο και τότε
τα εισιτήρια τα μαζεύαμε μέσα και στις εξόδους κά-

θε ένας υπάλληλος σε ένα βαγόνι. Δεν είναι το σημε-
ρινό σύστημα. Όταν φθάσαμε στο Φάληρο πήγαμε στο
τελευταίο της σκάλας μπροστά για να μαζέψουμε τα
εισιτήρια βγαίνει ένας του ζητάμε το εισιτήριο, δεν
πληρώνω λέει. Γιατί δεν πληρώνεις; Βγάζει τότε ένα
πιστόλι. Ήτανε της ειδικής Ασφάλειας πράκτορας, τέ-
λος πάντων καταδότης. Βλέποντας ο Ρεστέμης ότι
ήτανε έτοιμος να πυροβολήσει του δίνει μια γροθιά
και όπως ήτανε απάνω έπεσε και βρέθηκε κάτω στη
σκάλα. Πήραμε το τρένο εμείς και φύγαμε.

Και εμείς φύγαμε από τη δουλειά για ένα ενάμιση
μήνα και χωνόμαστε σε κάτι εκδοτήρια. Έρχεται μετά
το μπλόκο της Κοκκινιάς αν θυμάστε δεν ξέρω ποια
περίοδο ήτανε που εκτέλεσαν 17 Αυγούστου τους πολ-
λούς στην Οσία Ξένη. Την εποχή αυτή κοιμόμουνα
στου αδελφού μου το σπίτι που ήτανε πάνω από τον
Δηλαβέρη στου Καραβά που λένε. Ήμουνα πρωινός
και πήγαινα να πιάσω δουλειά, με σταματήσανε οι
Γερμανοί τότε μας είχανε δώσει κάτι ταυτότητες κάτι
πάσα. Πράγματι είμαστε εμείς ήτανε Τροχιοδρομικοί
ήτανε των ΣΕΚ των ΣΠΑΠ μας συγκεντρώσανε εκεί
στη Λεύκα, καταλάβαμε ότι δεν είχανε πολυβόλα
ακροβολισμένα. Πράγματι μας πέρασαν τα σίδερα και
μας άφησαν και πήγαμε στη δουλειά. Τι έγινε όμως;
Αυτός που είχε φάει τη γροθιά ήτανε στο μπλόκο της
Κοκκινιάς. Και μας γύρευε. Αυτό μου το είπαν αν θυ-
μάστε τους δυο συναδέλφους τον Στρίγκο και ένα Για-
νητσάνο μου είπαν ότι στην πλατεία ήτανε αυτός που
γυρεύει υπαλλήλους των ΕΗΣ τέλος πάντων από σύμ-
πτωση εγώ τη σκαπούλαρα. Ήθελα επίσης να αναφέ-
ρω ήτανε συνταρακτικό αυτό το μπλόκο που έγινε στο
εργοστάσιο με τον Μαρκαντώνη (εκεί πιάσανε τον Πα-
παδόπουλο τον Τζώνη και τον Παπαδάτο, ο Παπαδά-
τος και ο Τζώνης επέστρεψαν ο Παπαδόπουλος έχα-
σε τη ζωή του. Ακόμα οπωσδήποτε πρέπει να αναφέ-
ρουμε και το κρέμασμα των παιδιών των συναδέλφων
στο Πικέρμι. Εκεί κρεμάσανε το γιο του Ξυφτίλη που
ήτανε φοιτητής το παιδί του μπάρμπα-Γιάννη του
Φραγκούλη και τον αδελφό του Αποστόλη του Τσαπα-
τσάρη. Κρεμάσανε και τα τρία αυτά παιδιά νεαρά τότε
τα κρεμάσανε στο Πικέρμι.

Επίσης ήθελα να συμπληρώσω και κάτι για τον
Μάγγο. Έμαθα και αυτά μου τα είπε ο Αντώνης ο Γού-
ναρης που τον είχε γνωρίσει τότε ότι η γυναίκα του
αυτοκτόνησε στο Σιδηρόδρομο….. Έβαλε το κεφάλι
της και της έκοψε το κεφάλι ο Σιδηρόδρομος και με-
τά την γνωρίσανε ότι ήτανε η γυναίκα του Μάγγου.
Επίσης πεθάνανε και οι δυο κοπέλες του δυο άριστες
κοπέλες πεθάνανε κι αυτές από ανέχεια. Αυτή ήτανε
η τύχη του ηρωικού αυτού ανθρώπου.

Γιαν. Παπαδημητρίου: Σε μια απεργιακή εκδήλω-
ση ήθελα να με βοηθήσετε και σεις να θυμηθούμε
ορισμένα πράγματα.

Είχαμε κάνε απεργία. Είχανε πιάσει έξι συναδέλ-
φους τους οποίους είχανε πιάσει οι Γερμανοί. Η
απεργία συνεχιζόταν. Οι συνάδελφοι μέσα. Εμείς εί-
χαμε κινητοποιηθεί.

Ερώτηση: Πότε ήταν αυτό;
Γιαν. Παπαδημητρίου: Πρέπει να ήτανε το ’43.

Ποιοι ήτανε οι εξής αυτοί συνάδελφοι που είχανε
συλληφθεί; Αποφασίσαμε να συνεχιστεί η απεργία
εφόσον δεν απολύονται οι συλληφθέντες και πήραμε
πληροφορία ότι μας ζητούσε ο Τόμας Χάουζεν να πά-
με στην Ηλεκτρική Εταιρία στα γραφεία της Εταιρίας
ήτανε στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και από κει δι-
εύθυνε την Ηλεκτρική Εταιρία και τους Ηλεκτρικούς
Σιδηρόδρομους.

Βέβαια ερχότανε κάθε φορά και στα γραφεία των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων. Τι θα γίνει, ποιος θα πά-
ει; απεργία είχαμε σε Γερμανό πηγαίναμε τους συνα-
δέλφους έπρεπε να τους βοηθήσουμε γιατί τους εί-
χαν συλλάβει ο κίνδυνος ήτανε μεγάλος και τελικά
αποφασίζεται ότι έπρεπε να πάει ο πρόεδρος και ο
Γεν. Γραμματέας. Και ξεκινάω εγώ και ο Καπράνος ο
Καπράνος ήτανε τότε Γραμματέας και τραβάμε για το
Μετοχικό Ταμείο. Έπρεπε να ξέρουμε και τι θα γίνει
εκεί πέρα, και έπρεπε να πληροφορηθεί το προσωπι-
κό ποια θα ήτανε η τύχη η δική μου όταν πηγαίναμε
στους Γερμαναράδες. Γι’ αυτό από τον Ηλεκτρικό Σι-
δηρόδρομο, από το Σταθμό της Ομόνοιας και σε κά-
θε τετράγωνο, έμενε κι από ένας, ένας-ένας μέχρι το
Μετοχικό Ταμείο. Και στην είσοδο κάτω του Μετοχι-

κού Ταμείου ένας για να δει από όλες τις πλευρές που
τελικά εμείς θα πηγαίναμε. Πήγαμε λοιπόν στον Τό-
μας Χάουζεν. Ο Τόμας Χάουζεν άρχισε τις φοβέρες
και επέμενε να λύσουμε την απεργία. Τότε εγώ του εί-
πα ότι είτε εγώ θέλω να λύσω την απεργία είτε εσύ η
απεργία δεν λύνεται και θα λυθεί εάν απολυθούν οι
φυλακισμένοι. Όταν αφεθούν οι φυλακισμένοι μπορεί
να λυθεί η απεργία και υπό αυτόν ότι θα επιλυθούν
και τα αιτήματα που έχουν προκαλέσει αυτή την απερ-
γία. Αυτός επέμενε αυτό φοβέριζε κ.τ.λ. Αν δώσω εν-
τολή να τους αφήσουν θα λυθεί η απεργία. Η απερ-
γία θα λυθεί. Σε πόση ώρα. Εάν τους αφήσετε στις
παρά δέκα η απεργία θα λυθεί στις έξι ώρα. Η ώρα
ήταν πείτε περίπου. Εάν τους αφήσετε πέντε και μι-
σή η απεργία θα λυθεί στις 6 παρά 20΄. Δέκα λεπτά
μετά την απόλυση των φυλακισμένων θα λυθεί η
απεργία. Φυσικά κάτω στο σταθμό υπήρχαν άλλοι για-
τί τα τρένα έπρεπε να ξεκινήσουν. Εάν αφεθούν και
απολυθούν και όταν πληροφορηθούμε εμείς ότι απο-
λύθηκαν αμέσως μετά 10΄ θα αποκατασταθεί η συγ-
κοινωνία. Πράγματι αυτός έδωσε εντολή στους Γερ-
μανούς και είπε να τους αφήσουν και ότι αυτός θα
ρυθμίσει τα θέματα της απεργίας οι Γερμανοί αφή-
σανε τους κρατούμενους. Οι κρατούμενοι απάνω ει-
δοποιήσανε την Αθήνα ότι πράγματι τους απολύσανε
κάναμε τηλεφώνημα κάτω να λυθεί η απεργία και μέ-
σα σε ένα λεπτό, το θυμάμαι ακριβώς αυτό 6 και 1΄κι-
νήθηκε το πρώτο τρένο. Η απεργία ήτανε λευκή και
από αφορμή τους εκδότες σταματήσαμε τα τρένα. Θυ-
μάμαι ένα επεισόδιο που έγινε με το Σακελλαρόπου-
λο με τον Πανόπουλο. Οι εκδότες είχανε κάνει λευκή
απεργία. Η απεργία ήταν λευκή και από αφορμή τους
εκδότες σταματήσανε τα τρένα.

Τάκης Τασούλης: Ήτανε το ’43 ήτανε ο Σακελλα-
ρόπουλος τότε που πήγε στα εκδοτήρια της Ομόνοι-
ας και τους συνέλαβαν. Τσακωθήκανε τότε. Θυμάμαι
ήτανε το ’43.

Γιαν. Παπαδημητρίου: Θυμάμαι ένα επεισόδιο που
έγινε με το Σακελλαρόπουλο με τον Πανόπουλο. Ο
Σακελλαρόπουλος ήθελε ο όποιος Διοικεί στρατιωτι-
κά, νόμισε ότι κατεβαίνοντας κάτω θα κατόρθωνε να
αναγκάσει τους εκδότες να ανοίξουν τα εκδοτήρια.
Και όταν κατέβηκε κάτω πήγε στου Πανόπουλου το
εκδοτήριο.

Γιωρ. Πανόπουλος: Εγώ δεν δούλευα.
Γιαν. Παπαδημητρίου: Πήγε στο εκδοτήριο του

Τσαπραλή. Και μπαίνει μέσα να τ’ ανοίξει ο ίδιος. Τον
αρπάζει ο Πανόπουλος και τον πετάει έξω από το εκ-
δοτήριο. Ο Σακελλαρόπουλος όταν είδε στρατηγός
αυτός, τον πετάξανε έξω από το εκδοτήριο παρέλυσε,
τα’ χασε. Τα’ χασε μέχρι τέτοιου βαθμού όταν έφθα-
σε απάνω στα γραφεία παιδιά λέει σε έναν που βρή-
κε θα πας κάτω του λέει στο σταθμό να πει του Πα-
νόπουλου…. Γιατί τον είχε πετάξει τον άρπαξε και τον
πέταξε έξω από τα εκδοτήρια. Είχανε πιάσει το Σα-
κελλαρόπουλο τον εκδότη είχαμε Σακελλαρόπουλο
εκδότη. Και τελικά τους αναγκάσαμε. Ήθελα να πω το
εξής. Να μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος των Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων από τα πρώτα του ξεκινήματα δεν ήτα-
νε απομονωμένος, είχε συνδεθεί με τους άλλους κλά-
δους δηλαδή η Ομοσπονδία Ηλεκτρισμού την οποία
είχανε διαλύσει και είχανε καταργήσει, δημιουργή-
θηκε άτυπα. Δημιουργήθηκε στην αρχή σαν Ομο-
σπονδία με τους Τροχιοδρόμους, με την Ηλεκτρική
την Τηλεφωνική . Η υπόθεση έγινε από μας. Από μας
έπαιρνα μέρος εγώ, από την Ηλεκτρική Εταιρία έπαιρ-
νε μέρος ο Γαβαλάς ο Νίκος, από τα γραφεία της Ηλε-
κτρικής Εταιρίας απάνω έπαιρνε μέρος ο Ηλίας ο Κα-
τσαλιάς, από τους Τροχιοδρόμους, Πρόεδρος της
Ηλεκτρικής ήτανε ο Γαβαλάς με τον οποίο είχαμε
συνδεθεί συνδικαλιστικά. Από μέρος των Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων πήγαινα εγώ και άλλοτε ο Καπράνος
από μέρος της Ηλεκτρικής Εταιρίας, των υπαλλήλων
ερχότανε ο Κατσαλιάς, εν συνεχεία επέμεναν να γί-
νει γενικότερη η σύνδεση και άρχισε από τότε η επα-
φή και με την τηλεφωνική με τον Γεωργίου. Είχε γί-
νει από τότε άτυπα, είχε αρχίσει η επανίδρυση της
Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού και Επιχειρήσεων Κοινής
Ωφέλειας. Είχε πάρει μέσα και την ΟΥΛΕΝ και απο-
δείχθηκε ότι αυτό ήτανε πλέον το δυναμικότερο αν-
τιστασιακό κίνημα μέσα στην εργατική τάξη, γιατί
συγκλόνιζε πραγματικά και όταν υπήρχαν προβλήμα-

τα στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, επέμβαινε ένας άλ-
λος κλάδος και βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Αλλά με τον Σακελλαρόπουλο τότε, ώσπου να φύ-
γει ο Σακελλαρόπουλος είχανε δημιουργηθεί πολλά
θέματα γιατί ο Σακελλαρόπουλος ήθελε να διοικήσει
στρατιωτικά. Αλλά και από την άλλη μεριά οι εργάτες
οι δικοί μας πλέον ήτανε Αντιστασιακή Οργάνωση και
δεν μπορούσανε να υποχωρήσουνε. Και θυμάμαι το
εξής. Όταν κάποτε μας έφερναν να μας μοιράσουνε
ελιές στο σταθμό του Πειραιά και ο Σακελλαρόπου-
λος ήτανε εκεί και εμείς του λέγαμε ότι οι ελιές αυ-
τές δεν είναι καλές, λες και υπήρχαν τότε ελιές κα-
θαρές, για να δημιουργήσουμε θέματα, όλες οι ελιές
τότε είχανε δάκο, ήλθε και στάθηκε στην πόρτα ο
ίδιος προσωπικά με τον Καπράνο κ.τ.λ. Ένας-ένας
που έβγαινε. Όποιος θέλει από σας ας μην πάρει τις
ελιές. Ένας-ένας λοιπόν που έπαιρνε τις ελιές αυτός
κοίταζε προς τα μέσα, έβγαινε και τις άδειαζε ο άλ-
λος και όταν γύρισε την πλάτη του ο Σακελλαρόπου-
λος βλέπει ότι ήτανε πίσω τους ένα βουνό ελιές. Ου-
σιαστικά άρχισαν να τρέμουνε τα χέρια του, τα είχε
χάσει. Και φυσικά άρχισαν να τρέμουν τα πόδια του,
τα είχε χάσει και λέει μ’ αυτούς δεν τα βγάζω πέρα.
Ένας άλλος που είχε έρθει μαζί με τον Σακελλαρό-
πουλο και ήτανε απάνω στα γραφεία της Εκμεταλ-
λεύσεως. Και εμάς δεν μας δεχότανε. Και θέλαμε να
συνδυάσουμε να μας δεχθεί οπωσδήποτε για να του
δώσουμε ορισμένα αιτήματα που έπρεπε να λυθούν,
για να δικαιολογούμε τους αγώνες της απεργιακούς
κ.τ.λ. και θα ρίχνουμε και τις ευθύνες απάνω του για-
τί πράγματι υπάρχουν ανάγκες και ότι δεν τις ικανο-
ποιεί αυτός και ότι εν πάση περιπτώσει το προσωπι-
κό αγωνίζεται για να επιβιώσει. Ο Σακελλαρόπουλος
δεν μας δεχότανε. Ανεβαίνουμε όλο το προσωπικό
του Εργοστασίου με τις φόρμες τους και έρχονται στα
γραφεία της Εκμεταλλεύσεως. Πηγαίνω εγώ να ανοί-
ξω την πόρτα αλλά την πόρτα αυτός από μέσα δεν την
άφηνε να ανοίξει. Είχε δώσει εντολή να την κρατούν
κλειστή την πόρτα. Τότε λέω στο προσωπικό εσείς
σπρώξτε την πόρτα. Το προσωπικό με έσπρωξε απ’
έξω και δίνω μια στην πόρτα και μπαίνω μέσα. Και ο
Σακελλαρόπουλος άρχισε τις φωνές, γιατί αυτό κ.τ.λ.
Φώναζε εκεί σαν να έδινε στρατιωτικά παραγγέλμα-
τα. Βέβαια δεν ήθελα να μπω μέσα αλλά αφού με
σπρώχνανε οι άλλοι απ’ έξω και τώρα μια που μπήκα
και πρέπει να τα πούμε αυτά τα οποία ήθελα. Κατα-
λαβαίνετε ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες γινόντουσαν
οι αγώνες εκείνοι. Τότε ο Σακελλαρόπουλος τελικά
είδε δεν ήτανε δυνατό να σταθεί πλέον ότι δεν μπο-
ρούσε να τα βγάλει πέρα με στρατιωτικά παραγγέλ-
ματα του παλαιού τύπου ότι έπρεπε είτε αυτός να
συμπαρασταθεί και να βοηθάει το προσωπικό αντι-
στασιακά ή να φύγει και τελικά έφυγε. Οι στρατιωτι-
κοί δύσκολα βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και
έτσι έφυγε.

Πετ. Ψαρόγιαννης: Θέλω να πω τι σπουδαίο ρόλο
έπαιξε η εργατική εφημερίδα ο «Πρωτεργάτης» και
στα συνδικαλιστικά θέματα στην Εθνική Αντίσταση και
πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι την έβγαζε ο συνά-
δελφος Παπαδημήτρης ο οποίος εκτός από την άλλη
αποκλειστικώς και μόνο με την έκδοση του Πρωτερ-
γάτη. Νομίζω ότι πρέπει να κρίνω τρεις προτάσεις.
Και μετά τις συζητάμε. Οι νεότεροι πρέπει να αναλά-
βουν σαν χρέος τιμής των να εισηγηθούν στην Εται-
ρία να κάνει τρία πράγματα και έχει υποχρέωση να
τιμήσει τους Αντιστασιακούς. Και τα τρία πράγματα
είναι τα εξής. Πρώτα-πρώτα να κάνει μια γιορτή με-
γάλη σ’ ένα θέατρο. Και να πάνε όλοι οι παλιοί Αντι-
στασιακοί εκεί πέρα. 2) οι φωτογραφίες των εκτελε-
σθέντων και ιδίως των Αντιστασιακών και των παι-
διών πρέπει να αναρτηθεί σε μια αίθουσα μέσα στην
Εταιρία και τρίτον να ανοιχθούν οι φάκελοι. Πρέπει να
μάθει νομίζω ο κόσμος Γιάννη Παπαδημήτρη ότι εσύ
δικάστηκες τρις εις θάνατον. Πρέπει να το μάθει. Δεν
ζητάς τίτλους τιμής αλλά νομίζω ότι οι φάκελοι αυτών
των ανθρώπων οι οποίοι είναι φουσκωμένοι σαν μπα-
κλαβάς όπως λέει ο Μεσολογγίτης ο Βασίλης πρέπει
να είναι κάπου σε μια ιδιαίτερη θέση να πηγαίνουν οι
νεότεροι να τις μελετούν για να τους έχουν σαν αντί-
γραφο για την εξέλιξη του Σιδηροδρόμου και γενικά
της κοινωνίας μας.

Συνεχίζεται…

“ΑΦΙΕΡΩΜΑ”
ΣΤΟΝ

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ 9ον

Απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά των Συσκέψεων για
την Εθνική Αντίσταση των εργαζομένων ΕΗΣ στους

Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους

(Από το Συνδικαλιστικό Αρχείο του Τάκη Τασούλη)
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Τ
ο καλοκαίρι φεύγει, το φθινόπωρο φαντά-
ζει πολύ ζεστό, θα ‘λεγα καυτό. Καζάνι που
βράζει η κοινωνία σε επικίνδυνες θερμο-

κρασίες. Τα νέα μέτρα λιτότητας συσσωρεύουν
επικίνδυνη εκρηκτική κοινωνική ύλη. Φθάνουν
τα 11,5 Ρίχτερ.

Δικαστικοί, ένστολοι, πολίτες, γιατροί, πανεπι-
στημιακοί, εκδηλώνουν την οργή τους με τα όπλα
«παραπόδας» αποφασισμένοι να υπερασπιστούν
το δικαίωμα για αξιοπρεπή εργασία και ζωή. Ο
κόσμος της εργασίας και οι απόμαχοι της δου-
λειάς, οι συνταξιούχοι, πλημμυρίζουν από οργή.

Διότι, είναι γεγονός ότι τα μέτρα που σχεδιά-
ζονται από την κυβέρνηση γενικεύονται εκ νέου
και στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα (συν-
ταξιούχοι και χαμηλόμισθοι). Οι προεκλογικές
δεσμεύσεις της «τρίχρωμης» διακυβέρνησης
εξανεμίσθηκαν. Η πολιτική εξουσία επέλεξε και
πάλι την ίδια συνταγή της μείωσης του εργατι-
κού εισοδήματος, της υποβάθμισης της μισθω-
τής εργασίας. Το ανθρώπινο δυναμικό του στε-
νού πυρήνα της κρατικής εξουσίας (δικαιοσύνη,
ασφάλεια, υγεία, παιδεία) καλείται βίαια να προ-
σαρμοσθεί σε νέες καταστάσεις που μειώνουν
το εισόδημα, και γκρεμίζουν το εργασιακό πρό-
τυπο ενός κοινωνικού κράτους δικαίου. Πικρή
και οδυνηρή διαπίστωση: το εργατικό δίκαιο
αποδομείται και συνταγματικά θεμελιώδη κοι-

νωνικά δικαιώματα αμφισβητούνται. Η εργασία
οδηγείται στο απόσπασμα. Οι «μελλοθάνατοι» το
μόνο όπλο που διαθέτουν είναι να διαμαρτυρη-
θούν, να ξεσηκωθούν και να υπερασπισθούν το
δικαίωμα για μια αξιοπρεπή ζωή και εργασία.
Και προς Θεού αυτή η καραμέλα των συντεχνιών
έχει λιώσει στα στόματα αυτών που την επικα-
λούνται.

Όλος αυτός ο κόσμος της εργασίας
που διαμαρτύρεται αποτελεί ένα οργανικό κομ-
μάτι της πνευματικής και επιστημονικής δύνα-
μης της χώρας. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό
που υπηρετεί και λειτουργεί τη δικαιοσύνη, την
ασφάλεια, την υγεία και την παιδεία σ’ αυτόν τον
τόπο. Είναι τα δημόσια αγαθά που ο κάθε πολί-
της και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι έχουν ανάγκη,
ειδικότερα την ασφάλεια και την υγεία.

Ο μόνιμος αντίλογος της κυβέρνησης επικεν-
τρώνεται και ταμπουρώνεται πίσω από την υπε-
ράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τη «σωτη-
ρία» της πατρίδας, την παραμονή μας στη ζώνη
του ευρώ. Αυτή η επιχειρηματολογία δεν πείθει,
αντίθετα εξοργίζει το ανθρώπινο δυναμικό. Ο
πνευματικός και επιστημονικός κόσμος που
υπηρετεί κορυφαία αγαθά της δημοκρατίας μας,
όπως η δικαιοσύνη, η παιδεία, η υγεία και η
ασφάλεια, δεν θα συμβιβαστεί με την λογική
«σφάξε με να αγά μου να αγιάσω».

Θα απαιτήσει από τους κυβερνώντες να τολ-
μήσουν να υπερασπισθούν τα συμφέροντα του
τόπου με νέες πολιτικές, διαμορφώνοντας νέους
κοινωνικούς συσχετισμούς μαζί με άλλες χώρες
του νότου που δοκιμάζονται (Ισπανία, Ιταλία,
Πορτογαλία, κ.α.) για να αντισταθούν στις επιλο-
γές του χρηματιστηριακού κεφαλαίου. Επιλογές
που δοκιμάζουν τις αντοχές του Ευρωπαϊκού οι-
κοδομήματος και καταστρέφουν τις ασθενείς οι-
κονομίες της Ευρωζώνης.

Να τολμήσουν οι κυβερνώντες να θέσουν ζή-
τημα για τα τοκογλυφικά επιτόκια των δανείων
και να επιτύχουν επιτόκια ύψους του μέσου της
ευρωζώνης. Με τα πλεονάσματα που κέρδισε ο
ευρωπαϊκός βορράς οφείλει να συμβάλλει με
επενδύσεις για την ανάκαμψη και ανάπτυξη των
χωρών του νότου.

Να κατανοήσουν οι ιθύνοντες στους ευρωπαϊ-
κούς θεσμούς όπου παίρνονται οι αποφάσεις για
την πορεία της ευρωζώνης, ότι οι σκληρές πολι-
τικές λιτότητας και η βίαια προσαρμογή θα φέ-
ρει και βίαιες αντιδράσεις. Οι πλατείες θα γεμί-
σουν παντού από αγανακτισμένους πολίτες. Το
ανθρώπινο «τσουνάμι» που διεκδικεί θεμελιακά
δικαιώματα και αξιοπρέπεια θα αντιδράσει με
αλυσιδωτές και σκληρές διαμαρτυρίες σε πλα-
τείες, δρόμους, δικαστήρια, Πανεπιστήμια και
Νοσοκομεία.

Είναι καιρός να καταλάβει το διευθυντήριο της
ευρωζώνης ότι με μπαλώματα και με φοβέρες
δεν αντιμετωπίζεται η οικονομική κρίση, η οποία
δυστυχώς έχει μετατραπεί σε κρίση πολιτική αλ-
λά και σε κρίση της δημοκρατίας μας.

Ο πνευματικός και επιστημονικός κόσμος
οφείλει να αγωνισθεί και να αναδείξει νέους
δρόμους στις αδιέξοδες, πολιτικές λιτότητας και
βαρβαρότητας που γκρεμίζουν συλλογικά δι-
καιώματα που κέρδισαν με μακροχρόνιους αγώ-
νες, για αξιοπρεπή εργασία και ζωή.

Οφείλουν, τέλος, να θυμίσουν στους κυβερ-
νώντες ότι η αξιοπρέπεια της χώρας και του πο-
λίτη σε ιστορικές στιγμές είναι πιο ακριβή και
πολύτιμη από το ψωμί.

Να θυμίσουν στους κυβερνώντες ότι το τρα-
γούδι του Νιόνιου του Σαββόπουλου «Η πλα-
τεία ήταν γεμάτη …» είναι ιδιαίτερα επίκαιρο
στην εποχή μας.

Ο συνταξιουχικός κόσμος παρακολουθεί με
δέος να γκρεμίζονται σε ερείπια όλες οι κατα-
κτήσεις σε δικαιώματα και ελευθερίες, που
κέρδισε με σκληρούς αγώνες μετά την μετα-
πολίτευση.

Απαιτούν οι συνταξιούχοι Σεβασμό και Αξιο-
πρέπεια και θα αγωνισθούν όπως έμαθαν να
αγωνίζονται σε όλη τη ζωή τους. Ας το λάβουν
υπόψη τους σοβαρά οι κυβερνώντες.

Άρθρο του Νομικού Συμβούλου του Σωματείου μας κ. Λουκά Αποστολίδη

Η πλατεία ήταν γεμάτη
Δικαστικοί, αστυνομικοί, καθηγητές, γιατροί, συνταξιούχοι….

Το γραφείο μας σε συνεχή συνεργασία με το Σωματείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ εδώ και χρόνια προσπαθεί να προασπίσει τα ασφαλιστικά και κοινω-
νικά δικαιώματα των συνταξιούχων. Οι τελευταίοι θέλοντας να διατηρήσουν
τα δικαιώματα που απέκτησαν με σκληρούς αγώνες, απαιτούν και αγωνί-
ζονται σεβασμό και αξιοπρέπεια.

1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ-
ΑΣ

Την 29.02.2010 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Α 40/29-2-2012) ο νόμος
4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επεί-
γουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012». Με το νόμο αυτό περικόπηκε για όσους είναι ήδη ή θα κατα-
στούν συνταξιούχοι όλων των κυρίων φορέων ασφάλισης αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ποσοστό 12% το ποσό
της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1300,00 ευρώ. Οι κατά τα
ανωτέρω μειώσεις των συντάξεων έχουν αναδρομική ισχύ από 01.01.2012 με
την παρακράτηση των ποσών που αντιστοιχούν στις μειώσεις αυτές να αρχί-
ζει από 01.05.2012. Έτσι, το ποσό που αντιστοιχεί στις μειώσεις των συντά-
ξεων μηνών Ιανουαρίου έως και Απριλίου 2012 να παρακρατείται σε 8 ισό-
ποσες μηνιαίες δόσεις , αρχής γενομένης από τη σύνταξη μηνός Μαΐου 2012.

Με τον ίδιο ως άνω νόμο μειώθηκε από 01.01.2012 το ποσό των μηνιαίων
επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται μεταξύ άλλων και από το Ίδρυ-
μα κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΕ-
ΑΜ) στο οποίο έχει ενταχθεί και ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΗΣΑΠ
σε ποσοστό 10% για συντάξεις ως 250 ευρώ , σε ποσοστό 15% για συντάξεις
από 250,01 ως 300 ευρώ και σε ποσοστό 20 % για συντάξεις από 300,01 ευ-
ρώ και άνω. Έτσι, την 23η Μαΐου 2012 καταθέσαμε ενώπιον του Συμβούλι-
ου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου και
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την ακύ-
ρωση της υπ’ αριθμ. 80000/5776/408 απόφασης του Υπουργού Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης, εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του ά. 6 Παρ.
1,3,4&5 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α 40 29.02.2012) « Ρυθμίσεις συνταξιοδο-
τικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνη-
μονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012».

Δυστυχώς ακόμη αναμένουμε την εκδίκαση της υποθέσεως.

2. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Επίσης, καταθέσαμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη τον
Ιανουάριο 2012 προσφυγές που έγιναν αποδεκτές με τις εκδοθείσες απο-
φάσεις υπ’ αριθμ. 76/2012, 77/2012, 78/2012, 79/2012, 80/2012 (υπέρ της
Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας των Πολιτικών Συνταξιούχων – ΠΟΠΣ, του Συλλόγου των Συνταξιούχων
του ΗΣΑΠ, του Συλλόγου των Συνταξιούχων της Αγροτικής Τράπεζας –ΑΤΕ,
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ – ΠΟΣ/ΔΕΗ και). Οι προ-
σφυγές αφορούσαν:
– τη μείωση των συντάξεων και των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και

αδείας,
– τη μείωση της κύριας σύνταξης
– τη μείωση του εφάπαξ, κ.α.

Οι μειώσεις αυτές παραβιάζουν κυρίως το άρθρο 12 παρ. 3 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινωνικού Χάρτη του 1961 που έχει επικυρωθεί από την Ελλάδα στις 6
Ιουνίου του 1984 καθώς και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Κοι-

νωνικού Χάρτη που επικύρωσε η Ελλάδα στις 18 Ιουνίου 1998 και αφορούν
το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιήθηκαν
στους Προέδρους των ως άνω οργανώσεων και έχουν αναρτηθεί στο δια-
δίκτυο στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.coe.int)

Αποδεχόμενη η Επιτροπή τις προσφυγές των συνταξιουχικών οργανώσε-
ων κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να καταθέσει τις αντιρρήσεις της μέ-
χρι τις 12 Ιουλίου. Στις 23 Ιουλίου μας ενημέρωσε η Επιτροπή πως κατόπιν
αιτήματος λήψεως προθεσμίας της Ελληνικής κυβέρνησης, οι αντιρρήσεις
της θα κατατίθεντο στις 21 Αυγούστου 2012. Εν συνεχεία όμως στις 31 Αυ-
γούστου, έλαβαν καινούργια προθεσμία για τις 21 Σεπτεμβρίου 2012.

Στις προσπάθειες μας να επισπεύσουμε τη διαδικασία λήψεως αποφάσε-
ως της Επιτροπής, θέσαμε εγγράφως το αίτημά μας για δημόσια ακρόαση και
καταθέσαμε προτάσεις σχετικά με τις προσφυγές.

Το δικηγορικό γραφείο «Λουκάς Αποστολίδης και Συνεργάτες» και οι
καθηγητές Νικήτα Αλιμπράντη και Γεώργιο Κατρούγκαλο που επιμεληθή-
καμε τις προσφυγές ως νομικοί σύμβουλοι των οργανώσεων εκφράζουμε τη
βαθειά πεποίθηση ότι όλοι μας έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε τον ευρω-
παϊκό νομικό πολιτισμό και τα κοινωνικά δικαιώματα.

Ο δικαστικός αγώνας σε συνδυασμό πάντα με τη δυναμική των κοινωνι-
κών οργανώσεων και κινημάτων μπορεί να διαφυλάξει ότι απέμεινε από το
Κοινωνικό Ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης, το Κοινωνικό Κράτος και το Κρά-
τος Δικαίου.

3. Μερικά σχόλια:
Α) Σχετικά με τις υπ’αριθμ. 1285/2012 και 1286/2012 αποφάσεις του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και εισο-
δήματα σύμφωνα με τους ν. 3833/2010 και 3845/2010, η πλειοψηφία του ΣτΕ
έκρινε ότι τα μέτρα περικοπών και λιτότητας που επέβαλλαν οι ανωτέρω νό-
μοι δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα και δικαιολογούνται χάριν του δημοσίου
συμφέροντος δηλαδή της αντιμετώπισης της δημοσιονομικής εξυγίανσης της
ελληνικής οικονομίας.

Αντιθέτως μια σημαντική μειοψηφία του ΣτΕ (οι δύο Αντιπρόεδροι Σ. Ρί-
ζος και Ν. Σακελλαρίου καθώς και εννέα σύμβουλοι Ε. Γαλανός, Γ. Παπα-
μεντελόπουλος, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμάνωφ, Δ. Αλεξανδρής, Ποτα-
μιάς, Ι. Γράβαρης, Ι. Ζομπόλης και Β. Καλαντζής) έκριναν ότι τα συγκεκρι-
μένα μέτρα είναι αντισυνταγματικά και παραβιάζουν επίσης διατάξεις του 1ου

Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
Β) Οι ως άνω αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκριναν την συνταγ-

ματική νομιμότητα των περικοπών σε συντάξεις και μισθούς αποτελούν προ-
φανώς αρνητική νομολογία για την προστασία στα θεμελιώδη οικονομικά και
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων σε περίοδο
κρίσης. Αποτελούν επίσης μια αρνητική καμπή για το μέλλον της εργασίας και
του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας. Είναι προφανές ότι οι περιο-
ρισμοί σε δικαιώματα και ελευθερίες οδηγούν σε ιστορική καμπή και δύση
του εργατικού δικαίου. Για τους λόγους αυτούς ορισμένες γενικές παρατη-
ρήσεις και σχόλια στις ως άνω αποφάσεις είναι θεμιτές και αναγκαίες για να
εκτιμήσουμε το πως διαμορφώνεται το επίπεδο της νομικής προστασίας των
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στη Χώρα μας:

1) Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν (σε ερ-
γασία και σύνταξη) με τις διατάξεις των επίδικων νόμων όχι μόνο δεν εξυ-
πηρέτησαν το δημόσιο συμφέρον δηλαδή στην εξυγίανση του δημοσιονομι-
κού προβλήματος αλλά αντιθέτως οδήγησαν τη χώρα σε μεγαλύτερη ύφεση
και κρίση. Η περιοριστική πολιτική στα εισοδήματα είχε άμεσες συνέπειες
στην αγορά. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία

αλλά και την ομολογία των ίδιων των δανειστών μας ότι απέτυχαν αλλά και
οι ίδιοι επιμένουν ακόμα περισσότερο στις πολιτικές λιτότητας, φορτώνον-
τας δυσανάλογα βάρη στα συνήθη υποζύγια του συστήματος στην εργασία και
τη σύνταξη. Η πρόσφατη δε λαϊκή ετυμηγορία (εκλογές Μαΐου – Ιουνίου)
σφράγισε το βάσιμο των ισχυρισμών μας για εσφαλμένες και αντισυνταγμα-
τικές ρυθμίσεις.

2) Τα αρχικά μέτρα του 1ου Μνημονίου και οι περικοπές που επιβλήθηκαν
από τις επίδικες ρυθμίσεις, όχι μόνο δεν έχουν περιορισμένη διάρκεια εξυ-
πηρέτησης του Δημοσίου συμφέροντος, αλλά ήρθαν για να μείνουν και να
συμπληρωθούν με νέες πρωτοφανείς περικοπές και περιορισμούς στα ερ-
γασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

3) Οι επίδικες περικοπές και όσες ακολούθησαν με νέες νομοθετικές ρυθ-
μίσεις του 2ου Μνημονίου υπονομεύουν αντικειμενικά το επίπεδο της νομι-
κής προστασίας των κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Υπονο-
μεύουν το λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο» που προστατεύεται
από ευρωπαϊκές νομοθετικές και θεσμικές ρυθμίσεις.

4) Ορισμένες από τις ρυθμίσεις που κρίθηκαν από την Ολομέλεια του ΣτΕ,
έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενη νομολογία της Ολομέλειας του ΣτΕ
που έκρινε παρόμοια θέματα, οδηγώντας έτσι σε συντηρητικότερη νομολο-
γία του ανωτέρου Δικαστηρίου και κατά συνέπεια σε υποχώρηση του επιπέ-
δου νομικής προστασίας της εργασίας και της ασφάλισης.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ, ως δικαιολογητικό λόγο για τον περιορισμό των ει-
σοδημάτων επικαλούνται το Δημόσιο συμφέρον αλλά στην προκειμένη πε-
ρίπτωση τα γεγονότα επιβεβαιώνουν διαφορετικά πράγματα Επιβεβαιώνουν
δε τη λαϊκή ρήση «η εγχείρηση επέτυχε αλλά ο ασθενής απέθανε».

5) Το Σωματείο σας πολιτικά με αγωγές κατέθεσε τον Σεπτέμβριο 2010, κα-
τά της υπ’ Αριθμ. Πρωτοκ. Φ80000/14254/1097/06-07-2010 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφά-
λισης, εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του ά. 3 παρ. 15 του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ
65 Α΄/6-5-2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελ-
ληνικής οικονομίας από τα κράτη- μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο», με την οποία περιεκόπησαν τα καταβαλλόμενα στους
συνταξιούχους όλων των κυρίων φορέων ασφάλισης αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιδόματα εορτών Χρι-
στουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας.

Οι δικαστές σήμερα που νοιώθουν τις μειώσεις να αγγίζουν τα εισοδήμα-
τά τους, ίσως συνειδητοποιήσουν καλύτερα την κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει χιλιάδες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.

Συμπερασματικά οι ως άνω αποφάσεις αποτελούν πλέον Ιστορικό προ-
ηγούμενο που θα προσδιορίσει το επίπεδο νομικής προστασίας των οικονο-
μικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και για πολλά χρόνια διαμορφώνουν μια
νομολογιακή αντίληψη σύμφωνα με την γενική και αφηρημένη επίκληση του
Δημοσίου συμφέροντος (δημοσιονομική εξυγίανση της οικονομίας) χωρίς
όμως αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων.

Η δικαστική εξουσία δικαιολογεί τον περιορισμό σε δικαιώματα και ελευ-
θερίες σε περίοδο κρίσης που ο εργαζόμενος λαός έχει περισσότερο ανάγ-
κη την νομική προστασία από ποτέ.

Για περισσότερες πληροφορίες το γραφείο μας είναι στην διάθεση σας
για περαιτέρω ενημέρωση .

Τηλ: 210 -36 19 650 & .210- 36 10 116
Fax: 210- 3619760
e-mail: lapostol@otenet.gr

Με εκτίμηση
Λουκάς Αποστολίδης
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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΥΚΑ.Θ.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
106 80, Αθήνα, Ιπποκράτους 18. 210-3619650, fax: 210-3619760

lapostol@otenet.gr
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
(Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας)

ΑΙΤΗΣΗ
Των:
1. Του σωματείου, με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΗΣΑΠ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου, αριθμός 51, όπως
νομίμως αυτό εκπροσωπείται και των μελών του:

2. Ρουσιάς Ευθύμιος του Ευσταθίου, κάτοικος Περιστερίου, οδός
Ρούπελ, αριθμός 4.

3. Αρβανίτης Γεώργιος του Αλεξίου, κάτοικος Γλυκών Νερών-
Ν. Αττικής, οδός Ανατολής, αριθμός 10.

4. Κουλοβασιλοπούλου Φωτεινή του Γεωργίου, κάτοικος Μο-
σχάτου, οδός Ιλισού, αριθμός 17.

5. Κουτσονικόλας Νικόλαος του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών,
οδός Σφιγγός, αριθμός 67.

6. Ξιαρχογιαννόπουλος Ηλίας του Ιωάννη, κάτοικος Περιστε-
ρίου, οδός Τυρεσίου, αριθμός 31.

7. Μπονάρος Ηλίας του Χαραλάμπους, κάτοικος Ιλισίων, οδός Αλ-
καίου, αριθμός 38.

8. Ντρης Λάμπρος του Φιλίππου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου,
οδός Ναπολέοντος Ζέρβα, αριθμός 25.

9. Γεωργίου Δημήτριος του Χαριλάου, κάτοικος Αιγάλεω, οδός
Στεφάνου Σαράφη, αριθμός 96.

10. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος του Αντωνίου, κάτοικος Κ. Πα-
τησίων, οδός Λεωφ. Ιωνίας, αριθμός 132.

11. Χειμώνας Ιωάννης του Ευαγγέλου, κάτοικος Ιλίου, οδός Μη-
δείας, αριθμός 4.

12. Θεοδωρόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη, κάτοικος Καλλι-
θέας, οδός Κρέμου, αριθμός 241.

13. Μητροκώτσας Νικόλαος του Αγγελή, κάτοκος Κερατσινίου,
οδός Μικελίου, αριθμός 14.

14. Γιαννάκης Αχιλλέας του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός
Ρόδου, αριθμός 47.

15. Χειμώνας Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοικος Μεταμόρφω-
σης, οδός Αθανασίου Διάκου, αριθμός 25.

16. Γερεντέ Αικατερίνη του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, οδός
Περγάμου, αριθμός 24.

17. Ζαχαρής Ιωάννης του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός
Χάλκης, αριθμός 61-63.

Κ Α Τ Α
Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον

Υπουργό Οικονομικών.
Του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
αμφότεροι κατοικοεδρεύοντες στην Αθήνα.

— Περί ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ —
Της υπ’ αριθμ. 80000 /5776/408 απόφασης του Υπουργού Εργα-

σίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του ά.
6 Παρ. 1,3,4&5 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α 40 29.02.2012) « Ρυθμίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις
εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012»

Της υπ’ αριθμ. 80020 /5553/198 απόφασης του Υπουργού Εργα-
σίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του ά.
6 Παρ. 2 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α 40 29.02.2012) « Ρυθμίσεις συντα-
ξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμο-
γής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012»

Πάσης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, προγενε-
στέρας ή μεταγενεστέρας, η οποία συνετέλεσε καθ’ οιονδήποτε τρόπο
στην έκδοση της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης.

* * * * * * * * * * * * * * *
Κατά των ανωτέρω προσβαλλομένων υπ’ Αριθμ 80000/5776/408

& 80020 /5553/198 αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του ά. 6 παρ. 1,2,3,4
& 5 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α 40/29.02.2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδο-
τικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του
Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» ως και κατά πάσας ετέ-
ρας συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως, προσφεύ-
γουμε, νομοτύπως, παραδεκτώς και εμπροθέσμως, ενώπιον του Δι-
καστηρίου Σας και αιτούμεθα την ακύρωση και εξαφάνιση αυτών , δια
τους παρακάτω νομίμους, βάσιμους και αληθείς λόγους και δι΄ όσους
άλλους, νομίμως, προσηκόντως και εμπροθέσμως, θέλουμε εν καιρώ
υποβάλουμε, ως έχοντες πρόδηλο προσωπικό, συγκεκριμένο και
άμεσο έννομο συμφέρον, καθ΄ όσον, ως κατωτέρω αναλυτικά ανα-
φέρουμε, προκαλούν αυτές βλάβη, στα έννομα συμφέροντα, της
πρώτης εξ ημών και των μελών μου, καθώς η πρώτη δε εξ ημών εί-
μαι ταγμένη, στην προστασία και υπεράσπιση των επαγγελματικών,
εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, ηθικών και πο-
λιτιστικών συμφερόντων των μελών μου, καθώς και στη διασφάλιση
και προστασία της προσωπικότητας και της υπηρεσιακής, ηθικής και
κοινωνικής υπόστασης και της αξιοπρέπειάς τους και συνεπώς εν
προκειμένω με έννομο συμφέρον προσβάλλoυμε τις πληττόμενες
υπουργικές αποφάσεις.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Την 29.02.2010 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Α 40/29-2-2012) ο

νόμος 4051/2012 « Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και
άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεν-
νόησης του ν. 4046/2012».

Με το νόμο αυτό περιεκόπηκε για όσους είναι ήδη ή θα καταστούν
συνταξιούχοι όλων των κυρίων φορέων ασφάλισης αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ποσοστό
12% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1300,00
ευρώ. Οι κατά τα ανωτέρω μειώσεις των συντάξεων έχουν αναδρο-
μική ισχύ από 01.01.2012 με την παρακράτηση των ποσών που αντι-
στοιχούν στις μειώσεις αυτές να αρχίζει από 01.05.2012. Έτσι , το ποσό
που αντιστοιχεί στις μειώσεις των συντάξεων μηνών Ιανουαρίου έως
και Απριλίου 2012 να παρακρατείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ,
αρχής γενομένης από τη σύνταξη μηνός Μαΐου 2012.

Με τον ίδιο ως άνω νόμο μειώθηκε από 01.01.2012 το ποσό των μη-
νιαίων επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται μεταξύ άλλων
και από το Ίδρυμα κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης
Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ) στο οποίο έχει ενταχθεί και ο Κλάδος Επι-
κουρικής Ασφάλισης του ΗΣΑΠ σε ποσοστό 10% για συντάξεις ως 250
ευρώ , σε ποσοστό 15% για συντάξεις από 250,01 ως 300 ευρώ και σε
ποσοστό 20 % για συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω

Ειδικότερα με το άρθρο 6 του ως άνω νόμου (Αναπροσαρμογή
συντάξεων, επικουρικών συντάξεων και άλλες ρυθμίσεις για τον πε-

ριορισμό της κρατικής επιχορήγησης προς ασφαλιστικά ταμεία ) προ-
βλέφθηκε:

«1. Τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα χί-
λια τριακόσια (1.300) ευρώ και καταβάλλονται από την Τράπεζα της
Ελλάδος, καθώς και τους λοιπούς φορείς κύριας Ασφάλισης αρμο-
διότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μει-
ώνονται κατά 12% από 1.1.2012. Η μείωση αυτή καταλαμβάνει και το
50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χο-
ρηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιο-
δοτικού καθεστώτος. Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της
καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης. Το ποσό της κύριας σύν-
ταξης μετά και την παραπάνω μείωση της παραγράφου αυτής δεν
μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ. Όταν δι-
καιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός,
το ποσό πέραν των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ του συνολικού πο-
σού σύνταξης μειώνεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το εναπομείναν
ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

2. Τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το Ενιαίο Ταμείο Επι-
κουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους Τομείς του Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικου-
ρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυ-
τού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπε-
ζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επι-
χειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον Κλάδο Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής: Οι
συντάξεις έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο
συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να
υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Οι συντάξεις από
διακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό (250,01) έως τριακόσια (300)
ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης
μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων
είκοσι πέντε (225) ευρώ. Οι συντάξεις από τριακόσια ευρώ και ένα λε-
πτό (300,01) και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό
της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού
των διακοσίων πενήντα πέντε (255) ευρώ. Τα ποσοστά των μειώσεων
αυτών καταλαμβάνουν και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και
επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε
συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Για τη μείωση λαμ-
βάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 επικουρικής
σύνταξης.

3. Από τη μείωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαι-
ρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέ-
ταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.
4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι αναδρομικές μειώσεις των παραγράφων 1 και 2 παρακρα-
τούνται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τη σύν-
ταξη Μαΐου 2012.

5. Τα ποσά των μειώσεων των συντάξεων του άρθρου αυτού απο-
τελούν έσοδα του φορέα από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.»

II. Εις εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθησαν οι υπ΄ αριθμ.
80000 /5776/408 & 80020 /5553/198 αποφάσεις του κυρίου Υπουρ-
γού Eργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ήδη δια της παρού-
σας προσβαλλόμενες , οι οποίες φέρουν ως θέμα « Γνωστοποίηση
διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4051/2012» και «Γνωστοποίηση ρυθ-
μίσεων του άρθρου 6 του ν.4051/2012 , σχετικά με την μείωση των επι-
κουρικών συντάξεων» αντίστοιχα, με τις οποίες κοινοποιήθηκαν στις
υπηρεσίες οι διατάξεις του νόμου 4051/2012 και δόθηκαν επιμέρους
οδηγίες για την εκτέλεση αυτών.

Πέραν ωστόσο της απλής κοινοποίησης των εκτελούμενων δια-
τάξεων οι ως άνω πράξεις προέβησαν και σε κανονιστικού τύπου ρυθ-
μίσεις δεδομένου ότι «ερμηνευτικά» αφενός με την πρώτη προ-
σβαλλομένη επεκτάθηκε η περικοπή στην κύρια σύνταξη και σε
πρόσωπα που είχαν ρητώς εξαιρεθεί από τον νόμο. Έτσι στο άρθρο 1
του ως άνω νόμου προβλέπεται ότι , τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύν-
ταξης που υπερβαίνουν τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ και κατα-
βάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τους λοιπούς φο-
ρείς κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, μειώνονται κατά 12% από 1.1.2012., η εν λόγω
περικοπή «ερμηνευτικά» επεκτάθηκε και σε πρόσωπα στα οποία κα-
ταβάλλονται περισσότερες από μια κύριες συντάξεις ως εξής: η μεί-
ωση θα υπολογίζεται επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων
συντάξεων που υπερβαίνει τα 1300,00 ευρώ. (σελ. 2 της πράξεως.) .
Εκ του αθροίσματος που θα προκύψει από τις συντάξεις αυτές η μεί-
ωση θα πραγματοποιείται από το φορέα που χορηγεί το μεγαλύτερο
ποσό σύνταξης.

Αντίστοιχα με τη δεύτερη προσβαλλομένη «ερμηνευτικά» επε-
κτάθηκε η ως άνω μείωση στην επικουρική σύνταξη και σε πρόσωπα
που είχαν ρητώς εξαιρεθεί από το νόμο. Έτσι στο άρθρο 2 του ως άνω
νόμου προβλέπεται ότι , τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους Το-
μείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ),
το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και
τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Ταμείο Ασφά-
λισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), τους Τομείς του Κλάδου Επικου-
ρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον Κλάδο Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής: Οι
συντάξεις έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο
συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να
υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Οι συντάξεις από
διακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό (250,01) έως τριακόσια (300)
ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης
μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων
είκοσι πέντε (225) ευρώ. Οι συντάξεις από τριακόσια ευρώ και ένα λε-
πτό (300,01) και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό
της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού
των διακοσίων πενήντα πέντε (255) ευρώ, εν λόγω περικοπή ερμη-
νευτικά επεκτάθηκε και σε πρόσωπα στα οποία καταβάλλονται πε-
ρισσότερες από μια συντάξεις (- φορείς επικουρικής ασφάλισης) με
τη μείωση να υπολογίζεται σε κάθε σύνταξη χωριστά !!

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Α). Στο πλαίσιο αυτό παραδεκτώς προσβάλλονται με την παρούσα

αίτησή μας οι εγκύκλιοι (δύο πρώτες προσβαλλόμενες πράξεις) που
εκδόθηκαν από τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Γε-
ώργιο Κουτρουμάνη προς εκτέλεση των διατάξεων του ως άνω νόμου
δεδομένου ότι δεν χωρεί ευθεία προσβολή κατά τυπικού νόμου. Θα
πρέπει κατά συνέπεια να θεωρηθεί , ότι η αίτηση ακυρώσεως στρέ-

φεται κατά της «σιωπηρής έγκρισης» της εκτέλεσης των εν λόγω δια-
τάξεων από τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας , η οποία είναι κατά
το Σύνταγμα αρμόδια για την εκτέλεση των νόμων εξουσία. Η σιωπηρή
αυτή έγκριση τεκμαίρεται είτε από σχετικά, μεταγενέστερα του νόμου,
έγγραφα της Διοικήσεως μη συνιστώντα εκτελεστές διοικητικές πρά-
ξεις , πάντως δε από την έναρξη των υλικών ενεργειών εκτέλεσης αυ-
τών (ΣτΕ 391/2008 Ε/7λους).

Σε διαφορετική περίπτωση παραβιάζεται ρητά και κατηγορηματικά
το δικαίωμά μας για αποτελεσματική δικαστική προστασία των άρ-
θρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 της Ε.Σ.Δ.Α.

Β). Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις παρ΄
ότι ενδύθησαν το μανδύα της εγκυκλίου , στην πραγματικότητα συνι-
στούν Υπουργικές αποφάσεις κανονιστικού μάλιστα περιεχομένου ,
για τους κάτωθι λόγους:

1ον: Όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία του Δικαστηρίου Σας, οι
εγκύκλιοι όταν περιέχουν κανονιστικές ρυθμίσεις , που παράγουν έν-
νομα αποτελέσματα για τους αποδέκτες τους , υπόκεινται στο ακυ-
ρωτικό έλεγχο. Στοιχεία , που χρησιμοποιούνται από το Δικαστήριο
προκειμένου να χαρακτηρίσει τη πραγματική νομική φύση μιας χα-
ρακτηριζόμενης εκ της διοικήσεως εγκυκλίου , είναι το κανονιστικό
περιεχόμενο της πράξεως και η παραγωγή εννόμων συνεπειών για
ένα κύκλο αποδεκτών.

Σας παραθέτουμε παρακάτω μέρος της υπ΄ αριθμ. 1204/2006
απόφαση του Δικαστηρίου Σας (Τμ. Δ΄) με την οποία κρίθηκε ότι: « Με
το περιεχόμενο αυτό η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ε.Ο.Φ, όπως αυτή τροποποιήθηκε εν συνεχεία, δεν είχε τον χα-
ρακτήρα απλής εγκυκλίου, αλλά εισήγαγε πράγματι ρύθμιση κανονι-
στικού χαρακτήρα …….»

Αντίστοιχα με την υπ΄ αριθμ. 1446/2008 απόφαση του Συμβουλίου
Της Επικρατείας (Τμήμα Γ΄) κρίθηκε ότι η εγκύκλιος με την οποία ο
Υπουργός Εθνικής Παιδείας καθόριζε την προθεσμία για την υποβολή
αιτήσεων και τις λεπτομέρειες για την υποβολή τους δεν αποτελεί
απλή εγκύκλιο αλλά έχει χαρακτήρα κανονιστικής πράξης.

Συγκεκριμένα το ΣτΕ έκρινε: « ……. Στην απόφαση αυτή εκτίθε-
ται εξάλλου το νομικό πλέγμα , ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων Στην
απόφαση αυτή εκτίθεται εξάλλου το νομικό πλαίσιο, ο τρόπος υπο-
βολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο
τρόπος κατάταξης των υποψηφίων. Με τα δεδομένα αυτά η προ-
σβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καθορίζεται η προθεσμία υπο-
βολής των αιτήσεων και καθορίζονται λεπτομέρειες για την υποβολή
τους δεν αποτελεί απλή εγκύκλιο, αλλά έχει κανονιστικό χαρα-
κτήρα (πρβλ. ΣτΕ 1484/1999, 592/2000, 1451-55/2006).

Συνεπώς τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη προσβαλλόμενη από-
φαση περιέχει κανονιστικές ρυθμίσεις απευθυνόμενες στους οι-
κείους διατάκτες, επιφέρουσες ατομικές άμεσες συνέπειες , δεδο-
μένου ότι με τις ως άνω προσβαλλόμενες ορίστηκαν οι προϋποθέσεις
, ο τρόπος και ο χρόνος μείωσης από τους Οργανισμούς Κύριας
Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων τόσο των μηνιαίων κύριων συντάξεων που υπερβαίνουν
το ποσό των 1300,00 ευρώ όσο και των επικουρικών συντάξεων που
καταβάλλονται μεταξύ άλλων και από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ).

Άπασες οι προσβαλλόμενες κανονιστικές πράξεις είναι μη νόμι-
μες και ως εκ τούτου ακυρωτέες , δεδομένου ότι έχουν εκδοθεί εις
εκτέλεση διατάξεων νόμου, ο οποίος έρχεται σε ευθεία αντίθεση
προς τις διατάξεις τόσο του Συντάγματος όσο και διεθνών κανόνων δι-
καίου καθώς και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης , όπως δια-
μορφώθηκε μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας για
τους κατωτέρω αληθείς , νόμιμους και βάσιμους λόγους:

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ:
1. Λόγω παράβασης του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της

ΕΣΔΑ.
I. Το νομοθετικό πλαίσιο των περικοπών των συντάξεων.
Όπως αναλυτικώς ανωτέρω εκτέθηκε, οι προσβαλλόμενες απο-

φάσεις προέβησαν σε περικοπές των καταβαλλόμενων μηνιαίων κύ-
ριων συντάξεων για το ποσό που υπερβαίνει τα 1300,00 ευρώ οι
οποίες χορηγούνται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμο-
διότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων κα-
θώς και στην περικοπή των επικουρικών συντάξεων:

Ειδικότερα οι παραπάνω περικοπές πραγματοποιήθηκαν ως εξής:
Δια των διατάξεων της πρώτης προσβαλλομένης η οποία φέρει

τον τίτλο « Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του ν.4051/2012 »
κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1,3,4&5 του νόμου
4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επεί-
γουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού τα ποσά της μηνιαίας
κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ και
καταβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τους λοιπούς
φορείς κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, μειώνονται κατά 12% από 1.1.2012.

Αντίστοιχα σύμφωνα με τις προβλέψεις της δεύτερης προσβαλ-
λόμενης πράξης τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το Ενιαίο
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους Τομείς
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και
τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Ταμείο Ασφά-
λισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), τους Τομείς του Κλάδου Επικου-
ρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον Κλάδο Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής: Οι
συντάξεις έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο
συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να
υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Οι συντάξεις από
διακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό (250,01) έως τριακόσια (300)
ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης
μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων
είκοσι πέντε (225) ευρώ. Οι συντάξεις από τριακόσια ευρώ και ένα λε-
πτό (300,01) και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό
της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού
των διακοσίων πενήντα πέντε (255) ευρώ.

ΙΙ. Η εννοίας της αμοιβής και της σύνταξης κατά τις κείμενες
διατάξεις.

Οι αποδοχές διακρίνονται σε τακτικές, όταν καταβάλλονται στα-
θερά και με βάση τη σύμβαση εργασίας και σε έκτακτες, όταν κατα-
βάλλονται σαν αμοιβή εργασίας που παρασχέθηκε κάτω από ειδικές
και έκτακτες συνθήκες. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός και
τα σχετικά επιδόματα επί του μισθού αυτού, τα επιδόματα αδείας και

εορτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη από τη σύμβαση
συμπληρωματική παροχή.

Επιπροσθέτως, ως «αμοιβή» κατά το κοινοτικό δίκαιο νοείται όχι
μόνο ο συνήθης ή κατώτατος βασικός μισθός αλλά και όλα τα άλλα
οφέλη, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από
τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσης εργασίας. Περαι-
τέρω, η «επαγγελματική σύνταξη», που καταβάλλεται ως συνέπεια της
σχέσης εργοδότη-εργαζομένου αποτελεί αμοιβή κατά το κοινοτικό δί-
καιο.

Στο αρ. 28 του ν. 2084/1992 με τίτλο «Αποδοχές για τον υπολογι-
σμό της σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας. » ορίζεται « Για τον
προσδιορισμό των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών στους φορείς
κύριας ασφάλισης, που ασφαλίζουν μισθωτούς, λαμβάνεται υπόψη το
πηλίκον της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, που
έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προ-
ηγούνται του έτους εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για
σύνταξη και επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές,
χωρίς τον υπολογισμό δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, δια του
αριθμού των μηνών απασχόλησης, που έχει πραγματοποιήσει ο ασφα-
λισμένος εντός της χρονικής αυτής περιόδου…..»

Επιπλέον στο άρθρο 32 του ίδιου ως άνω νόμου με τίτλο «Επι-
κουρική Ασφάλιση» αναφέρεται « Ασφαλιστικές εισφορές. Η συνο-
λική εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη σε φορείς επικουρικής
ασφάλισης, που ασφαλίζουν μισθωτούς, ορίζεται σε ποσοστό 6%,
βαρύνει κατά το 1/2 τον ασφαλισμένο και κατά το υπόλοιπο 1/2 τον ερ-
γοδότη και υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, όπως
προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου. Στην
παραπάνω εισφορά υπόκεινται και το Δημόσιο ως εργοδότης. Σε πε-
ρίπτωση συρροής περισσότερων του ενός φορέων επικουρικής ασφά-
λισης, η υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή εισφοράς υφίσταται
μόνο για τον ένα φορέα. »

Σε κάθε περίπτωση, η σύνταξη αποτελεί γνήσια ανταποδοτική
παροχή ασφαλιστικού χαρακτήρα. Η ανταποδοτικότητα συναρτάται
όπως εμφαίνεται και από τα παραπάνω με την καταβολή των σχετι-
κών εισφορών, αλλά απορρέει και από το γεγονός ότι η θεμελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει την παροχή των υπηρε-
σιών του υπαλλήλου.

Η σύνταξη δεν αποτελεί, συνεπώς, έκφανση του κρατικού impe-
rium , εκδήλωση δηλαδή πρόνοιας του Κράτους απέναντι στους πο-
λίτες , αλλά αξίωση που απορρέει από το συνταγματικό δικαίωμα στην
ασφάλιση (αρ. 22 παρ.5 του Σ.).

Είναι, συνεπεία των ανωτέρω προφανές, ότι οι πραγματοποιηθεί-
σες περικοπές στις συντάξεις κύριες & επικουρικές συνιστούν περι-
κοπή μισθών, τόσο υπό την έννοια του εθνικού όσο και υπό την έν-
νοια του κοινοτικού δικαίου.

III. Η έννοια της περιουσίας κατ’ άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρω-
παϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και των θεμελιωδών Ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), κατοχυρώνεται ο σεβα-
σμός της περιουσίας του προσώπου, την οποία μπορεί να τη στερη-
θεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας. (βλ. πάγια νομολογία του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο εξής
Ε.Δ.Δ.Α., Pressos Compania Naviera SA κατά Βελγίου της 20.11.1995,
Pine Valley Development κατά Ιρλανδίας της 2.11.1991, Γεωργιάδης
κατά Ελλάδος της 28.3.2000, ΣτΕ 3739/1999, Ε.Δ.Κ.Α. 1999, σελ. 16).

Στην έννοια της περιουσίας, όπως προστατεύεται από το Πρώτο
Πρόσθετο Πρωτόκολλο, περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δι-
καιώματα, αλλά και τα δικαιώματα “περιουσιακής φύσεως” και τα κε-
κτημένα “οικονομικά συμφέροντα” και ειδικότερα απαιτήσεις, εφόσον
υπάρχει νόμιμη προσδοκία, με βάση το ισχύον, έως την προσφυγή στο
δικαστήριο, δίκαιο, ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά (βλ.
Ε.Δ.Δ.Α., Pressos Compania Naviera SA κατά Βελγίου της 20.11.1995,
Pine Valley Development κατά Ιρλανδίας της 2.11.1991, Γεωργιάδης
κατά Ελλάδος της 28.3.2000, ΣτΕ 3739/1999, Ε.Δ.Κ.Α. 1999, σελ. 16).

Παρόμοιας φύσης είναι και τα ενοχικά δικαιώματα επί σύνταξης
(Ε.Δ.Δ.Α. υπόθεση Αζινάς κατά Κύπρου της 20.6.2002, υπόθεση Αν-
τωνακόπουλου κ.α. κατά Ελλάδος της 14.12.1999, Γεωργιάδης κατά
Ελλάδος της 28.3.2000, Ε.Σ. [Ολ] 2274/1997, ΣτΕ 3739/1999) και για
το λόγο αυτό το ΕΔΔΑ δέχεται ότι στα διανεμητικά συστήματα κοι-
νωνικής ασφάλισης, όπως είναι το ελληνικό, απαγορεύεται η ου-
σιώδης μείωση της σύνταξης (βλ. την απόφαση ΕΔΔΑ της 12ης
Οκτωβρίου 2004, Kjartan Ásmundsson κατά Ισλανδίας, ΕΔΚΑ, 2005,
σ. 97, με παρατηρήσεις Π. Πετρόγλου) και προβαίνει σε έλεγχο ανα-
λογικότητας του μέτρου με το οποίο μειώνεται η παροχή σε σχέση με
τον σκοπό δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκεται και με την προ-
στασία του πυρήνα του δικαιώματος.

Το Ε.Δ.Δ.Α. έχει κρίνει, μεταξύ άλλων, ότι η καταβολή ασφαλιστι-
κών εισφορών απορρέει από το δικαίωμα για απόληψη παροχών, που
θεωρείται περιουσιακό δικαίωμα, αν και χωρίς να συνδέεται αυτό με
ένα ορισμένο ύψος παροχών (απόφαση Αζινάς κατά Κύπρου της
20.6.2002). Προσθέτως και μη ανταποδοτικές παροχές προνομιακού
χαρακτήρα θεωρήθηκε, ότι προστατεύονται ως περιουσιακές (απο-
φάσεις Gaygusuz κατά Αυστρίας της 16.9.1996, Koua Poirrez κατά
Γαλλίας της 30.9.2003, Wessels-Bergervoet κατά Ολλανδίας της
4.6.2002). Ο ασφαλισμένος προστατεύεται από την αρχή της δικαιο-
λογημένης εμπιστοσύνης ως προς την προσδοκία του (espérance
légitime) για ασφαλιστική παροχή, εφόσον οι αξιώσεις του ερείδον-
ται σε παγιωμένη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων, όπως αυτή του
Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη δυνατότητα αναγνωρίσεως,
κατόπιν εξαγοράς, του χρόνου πραγματικής προϋπηρεσίας Ελλήνων
ομογενών στην Τουρκία (Ε.Δ.Δ.Α., απόφαση της 19.6.2008, Ιχτιάρο-
γλου κατά Ελλάδας).

Επίσης, η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, που εντάσ-
σεται στις θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, αποβλέπει να
διασφαλίσει τον πολίτη από την απρόβλεπτη μεταβολή καταστάσεων
και εννόμων σχέσεων, που διέπει το κοινοτικό δίκαιο. Η αρχή αυτή
πρέπει να εφαρμόζεται και στο εσωτερικό δίκαιο καθόσον αφορά το
ύψος των συντάξιμων αποδοχών για τους εργαζομένους και συντα-
ξιούχους , οι οποίοι δικαιολογούνται να τρέφουν προσδοκίες ότι αυ-
τές δεν θα μειωθούν αδικαιολόγητα στο μέλλον (ΑΠ 9/2008).

Σύμφωνα έτσι με την αρχή αυτή, που αποτελεί τη βασική συνι-
στώσα της αρχής «της απαγόρευσης κοινωνικής οπισθοδρόμη-
σης», ο νομοθέτης δεν μπορεί με τρόπο αυθαίρετο και αιφνιδιαστικό
να ανατρέπει ή να τροποποιεί επί τα χείρω ρυθμίσεις που αφορούν
κοινωνικοασφαλιστικά ή εργασιακά δικαιώματα. Πολλώ μάλλον όταν
αυτά υπάγονται στο πεδίο προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Συνεπώς, η αναγνωριζόμενη από το υφιστάμενο δίκαιο απαίτηση
του ήδη συνταξιούχου για καταβολή της κανονισθείσας σε αυτόν
σύνταξης στο ακέραιο, η οποία έχει ήδη γεννηθεί και, επομένως, απο-

Το Σωματείο μας προσέφυγε στο ΣτΕ για
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τελεί από τη γέννησή της στοιχείο της περιουσίας του, δεν επιτρέπε-
ται να περιορισθεί με μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση, εάν δεν
συντρέχουν λόγοι πραγματικής δημόσιας ωφέλειας, οι οποίοι να δι-
καιολογούν τον περιορισμό, γιατί δεν συμβιβάζεται με το άρθρο 1 εδά-
φιο α΄ του Π.Π.Π. της Ε.Σ.Δ.Α, αφού τείνει σε αδικαιολόγητη απο-
στέρηση προστατευόμενου από αυτό περιουσιακού αγαθού (βλ. Ε.Σ.
27/2004 [Πράξη], Ε.Δ.Κ.Α., 2004, σελ. 288, 36/2006, Ε.Δ.Δ.Δ., 2006,
σελ. 360).

Επομένως, ο κοινός νομοθέτης δύναται, συμφώνως προς την
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 1 του ανωτέρω Πρωτοκόλλου, να στε-
ρήσει τον δικαιούχο από γεγεννημένα ως άνω δικαιώματα, αλλά
μόνο «δια λόγους δημόσιας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους
υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους»,
οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται και να αιτιολογούνται ειδικώς.
Απαιτείται επομένως, όχι απλώς η ύπαρξη δημόσιας ωφέλειας (που
μμάλιστα πάντα υπάρχει, ως δημοσιονομικό όφελος επί απόσβεσης
ή περιορισμού περιουσιακών δικαιωμάτων, τα οποία υφίστανται
έναντι του Δημοσίου), αλλά και η συνδρομή περαιτέρω τασσόμενων
σχετικών από τον νόμο ή τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου όρων,
όπως είναι η καθ’ ορισμένη διαδικασία διαπίστωση της δημόσιας
ωφέλειας, ή η θέσπιση άλλων υπέρ των δικαιούχων παροχών ή πλε-
ονεκτημάτων που αντισταθμίζουν την περιουσιακή απώλεια (Ελ. Συν.
1562/2005, Ε.Δ.Δ.Δ., 2005, σελ. 822, βλ. σχετικά Π. Παπαρηγοπούλου,
Ανταποδοτική και βασική σύνταξη σε αναζήτηση ακριβοδικίας, Ει-
σήγηση στο ΔΣΑ, Ιούνιος 2010)

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβώνας (1.12.2009) η οποία τροποποίησε
τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη ΕΚ, η Ε.Ε.
βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών,
καθώς και του κράτους δικαίου ενώ τοποθετούνται πλέον οι οικονο-
μικοί και κοινωνικοί στόχοι στο ίδιο επίπεδο καθώς ορίζεται ως στό-
χος η δημιουργία μιας έντονα ανταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς,
που στοχεύει στην πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο.

Κύριο επίτευγμα της Συνθήκης της Λισαβώνας είναι, ότι πλέον
«προάγονται» στο επίπεδο ισχύος Συνθήκης μια σειρά από αξίες,
όπως είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα, η ανοχή του διαφο-
ρετικού, η μη διάκριση, η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη. Εξέχουσας
σημασίας αποτελεί η αναγνώριση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων, ως κείμενο ισότιμης αξίας με τις Συνθήκες της Ε.Ε. και
τον οποίο θεωρεί ως το σύνολο των δικαιωμάτων, που πρέπει να
έχουν όλοι οι πολίτες της Ένωσης έναντι των θεσμικών οργάνων της
και των νομικών εγγυήσεων, που παρέχει. Τα δικαιώματα αυτά, που
πηγάζουν κυρίως από άλλες διεθνείς πράξεις, όπως η Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποκτούν έτσι νομική κατοχύ-
ρωση στην Ένωση.

Όλα τα όργανα της Ένωσης οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα
που περιλαμβάνονται στο Χάρτη. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα
κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία.

Με τα δεδομένα αυτά κάθε παραβίαση πλέον της Ε.Σ.ΔΑ. αποτε-
λεί ευθεία παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ήδη
αναφέρθηκε, η ρύθμιση του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρω-
τοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής έν-
νομης τάξης και είναι στο πλαίσιο του άρθρου 28 παρ.1 του Συντάγ-
ματος δεσμευτική για τον έλληνα νομοθέτη, ο οποίος δεν δύναται να
στερήσει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από ενοχικά του δι-
καιώματα, παρά μόνο εφόσον υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέρον-
τος, οι οποίοι βάσει και της αρχής της αναλογικότητας έχουν προτε-
ραιότητα έναντι του ιδιωτικού συμφέροντος του δικαιούχου.

IV. Η τήρηση της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ δημοσίου
συμφέροντος και προάσπισης θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Κατ’ αρχήν πρέπει να τονιστεί, ότι η έννοια του δημοσίου συμφέ-
ροντος, όπως γίνεται δεκτό από την νομολογία, η οποία δικαιολογεί
την στέρηση της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί να είναι απλά η έννοια του
ταμειακού συμφέροντος του Δημοσίου, δεδομένου, ότι από κάθε πε-
ρικοπή ή περιστολή δαπανών γεννάται όφελος για το Δημόσιο, είτε
υπό την έννοια της αποφυγής πληρωμής υποχρεώσεων του είτε υπό
την έννοια της μείωσης των δαπανών του.

Όπως ανωτέρω αναλυτικά εκτέθηκε, η έννοια του δημοσίου συμ-
φέροντος, που δύναται να περιορίζει το εκ του νόμου προστατευόμενο
δικαίωμα στην περιουσία πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να
στηρίζεται σε επαρκή δημοσιονομικά στοιχεία, που καθιστούν επι-
βεβλημένη την συγκεκριμένη νομοθετική επιλογή, μέσα στα πλαίσια
της αρχής της αναλογικότητας.

Η αρχή της αναλογικότητας, όπως έχει διαπλαστεί από την θεω-
ρία και την νομολογία δεν είναι τίποτε άλλο από μια τεχνική συνταγ-
ματικού ελέγχου των κρατικών ενεργειών, όταν αυτές βαρύνουν
υπέρμετρα τους πολίτες και τα κατοχυρωμένα δικαιώματα τους. Ορί-
ζει, δηλαδή, τα απώτατα όρια του συνταγματικά επιτρεπτού της κρα-
τικής περιοριστικής επέμβασης στα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα,
επιτάσσοντας την ύπαρξη εύλογης αναλογίας, ανάμεσα στον επιδιω-
κόμενο σκοπό και στον περιορισμό συνταγματικού δικαιώματος, ως
μέσου για την επίτευξη του σκοπού. Η αρχή της αναλογικότητας έχει
αναγνωριστεί από μακρού ως ιδιόμορφη κανονιστική αρχή, που απο-
τελεί αναγκαίο κανόνα ερμηνείας για την αξιολόγηση της συνταγμα-
τικότητας των περιορισμών των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον
κοινό νόμο. Η ιδιαίτερη χρησιμότητας της αναδεικνύεται πρωτίστως
σε περιπτώσεις σύγκρουσης κανόνων δικαίου, στο πλαίσιο των
οποίων η αρχή εξυπηρετεί την οριοθέτηση των εκάστοτε συγκρουό-
μενων αγαθών ή αξιών.

Νομολογιακά η αρχή της αναλογικότητας, εφαρμόστηκε ρητώς για
πρώτη φορά με την υπ’ αριθμόν 2112/1984 απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ενώ θεμελιώθηκε συνταγματικά με την αναθεώρηση
του έτους 2001, όταν πλέον συμπεριελήφθη στο άρθρο 25 παρ.1 δ του
Συντάγματος, όπου ορίστηκε, ότι οι κάθε είδους περιορισμοί των
συνταγματικών δικαιωμάτων πρέπει να σέβονται την αρχή της ανα-
λογικότητας. Η εν λόγω αρχή ισχύει έναντι όλων των μορφών άσκη-
σης εξουσίας, ανεξαρτήτως της οργανωτικής τους μορφής και του γε-
γονότος, ότι η δράση τους διέπεται κατ’ αρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την αναγνώρισε ως
αρχή του ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου ήδη από το έτος 1970 ενώ
το Ε.Δ.Δ.Α., την θεωρεί ως εγγενή στο συνολικό σύστημα της Ε.Σ.Δ.Α.
(Απόφαση 23-4-1982).

Πριν την συνταγματική θεμελίωση της με την αναθεώρηση του
έτους 2001, η αρχή της αναλογικότητας θεμελιώνονταν συνταγματικά
στα άρθρα 5 παρ.1 και 25 παρ.1 του Συντάγματος. Από την πρώτη διά-
ταξη συνάγεται, ότι οι περιορισμοί της ελευθερίας ανάπτυξης της προ-
σωπικότητας δεν μπορούν να ξεπερνούν το αναγκαίο μέτρο για την
προστασία του Συντάγματος, των χρηστών ηθών και των δικαιωμάτων
των άλλων, ενώ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 η κρα-

τική εγγύηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, θα πρέπει να δια-
σφαλίζει την ακώλυτη άσκηση τους. Μετά την αναθεώρηση του Συν-
τάγματος το έτος 2001 η ρητή κατοχύρωση της στο άρθρο 25 παρ.1,
ήρθε να άρει κάθε αμφισβήτηση αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενι-
αία εφαρμογή της από την δικαστική αλλά και την νομοθετική και
εκτελεστική εξουσία.

Η υπό κρίση αρχή αναλύεται σε τρεις επιμέρους αρχές: 1) Την
αρχή της αναγκαιότητας (Erfordelichkeit), 2) στην αρχή της
καταλληλότητας (Geeingnetheit) και 3) στην αρχή της
αναλογικότητας με στενή έννοια (Verhaltnismassigkeit in engeren
Sinn). Με την σειρά της η αρχή της αναλογικότητας αναλύεται σε τρεις
επιμέρους αρχές: 1) την αρχή της ελάχιστης δυνατής προσβολής ή
του ηπιότερου μέτρου 2) την αρχή της αποφυγής ασύμμετρων ή
δυσανάλογων συνεπειών και 3) την αρχή της απαγόρευσης της
χρονικής ασυνέπειας ή υπερβολής.

Η προσφορότητα ή καταλληλότητα του περιορισμού ελέγχεται σε
σχέση με την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Ένα μέτρο (νο-
μοθετικό ή διοικητικό) θεωρείται κατάλληλο και κατά συνέπεια συν-
ταγματικό ακόμα και όταν με αυτό επιτυγχάνεται εν μέρει η πραγμα-
τοποίηση του σκοπού. Αυτό βέβαια, προϋποθέτει, ότι το εν λόγω
μέτρο, δύναται πραγματικά ή άποψη να συνδράμει στην επίτευξη του
επιδιωκόμενου σκοπού. Η αρχή της αναγκαιότητας, επιβάλλει στην
διοίκηση ή στον νομοθέτη να λάβει το συγκεκριμένο περιοριστικό ατο-
μικών δικαιωμάτων μέτρο, μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο, όταν δη-
λαδή αποκλείεται η επιλογή άλλου εξίσου αποτελεσματικού, λιγότερο
όμως περιοριστικού μέτρου. Εάν δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα είναι δυ-
νατόν αν επιτευχθεί με μικρότερο περιορισμό, τότε ο επιβαλλόμενος
περιορισμός δεν είναι αναγκαίος και συνακόλουθα δεν είναι σύμ-
φωνος με την αρχή της αναλογικότητας. Οι κάθε είδους κρατικές πα-
ρεμβάσεις δικαιολογούνται να περιορίσουν την ελευθερία του ατόμου,
μόνο όταν η συντρέχουσα ανάγκη θεραπείας, διατήρησης ή διαφύ-
λαξης της δημόσιας τάξης τις καθιστά αναγκαίες (ΣτΕ 1158/1988).
Συνεπώς αναγκαίο είναι ένα μέτρο, όταν η Διοίκηση δεν θα
μπορούσε να επιλέξει ένα άλλο, εξίσου αποτελεσματικό, το οποίο
δεν θα περιόριζε ή θα περιόριζε λιγότερο αισθητά τα θεμελιώδη
δικαιώματα του πολίτη. Πότε ένα μέτρο είναι εξίσου
αποτελεσματικό δεν μπορεί να διαπιστωθεί αφηρημένα παρά μόνο
in concreto. Δύο εξίσου κατάλληλες επεμβάσεις στο χώρο των ατο-
μικών ελευθεριών, που επιφέρουν την ίδια επιτυχία, μπορεί να έχουν
επιβλαβείς επιδράσεις σε διαφορετικούς τομείς. Μόνο όταν προκύ-
πτει, ότι τα μειονεκτήματα του εφαρμοζόμενου μέτρου υπερισχύουν
εκείνων, που επιφέρει ένα άλλο μέτρο, πρέπει η εκλεγμένη ρύθμιση
να θεωρηθεί ως μη αναγκαία.

Η αρχή της αναλογικότητας εν στενή έννοια, επιτάσσει, ότι με-
ταξύ του συγκεκριμένου νομοθετικού ή διοικητικού μέτρου και του
επιδιωκόμενου (νομίμου) σκοπού πρέπει να υπάρχει μια εύλογη
σχέση. Αυτή η σχέση υπάρχει, όταν το λαμβανόμενο μέτρο είναι κα-
τάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, συνεπάγεται
κατ’ ένταση και διάρκεια τα λιγότερα δυνατά μειονεκτήματα για τον
πολίτη και τέλος όταν τα συνεπαγόμενα μειονεκτήματα δεν υποσκε-
λίζουν τα πλεονεκτήματα. Η αρχή της ελάχιστης δυνατής προσβολής
ή του ηπιότερου μέτρου, επιβάλλει στην διοίκηση μεταξύ των περισ-
σότερων δυνατών μέτρων να επιλέγει το ηπιότερο, εκείνο δηλαδή, που
θα επιβαρύνει λιγότερο το άτομο και το κοινωνικό σύνολο. Η αρχή του
ηπιότερου μέτρου απορρέει από την έννοια του κράτους δικαίου και
συνιστά σύνθεση των αρχών της ισότητας και της επιείκειας.

Η αρχή της αποφυγής των ασύμμετρων ή δυσανάλογων
συνεπειών παραπέμπει στην στάθμιση κόστους –οφέλους και
εξετάζει την προσφορότητα στη σχέση μέσου και επίτευξης του
στόχου. Βάσει αυτής, οι αναμενόμενες δυσμενείς συνέπειες του μέ-
τρου πρέπει συγκρινόμενες με τον επιδιωκόμενο από τον νόμο σκοπό,
να τελούν σε αναλογία προς αυτόν. Η απαγόρευση της χρονικής
υπερβολής επικεντρώνεται στην διάρκεια των κρατικών ενεργειών.
Βάσει αυτής, ένα μέτρο θεωρείται επιτρεπτό για τόσο χρονικό διά-
στημα, όσο απαιτείται για την επέλευση των νομικών συνεπειών του,
μέχρις ότου, δηλαδή επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός ή να γίνει
εμφανής η αδυναμία πραγματοποίησης. Στην έννοια της αναλογικό-
τητας εντάσσεται και η έννοια της στάθμισης συμφερόντων, στις πε-
ριπτώσεις σύγκρουσης, όταν οι ανώτερες αξίες υπερτερούν και οι κα-
τώτερες αξίες υποχωρούν.

Η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί κατ’ αρχήν δέσμευση της νο-
μοθετικής εξουσίας, η οποία κατά την ρύθμιση των κοινωνικών σχέ-
σεων στα πλαίσια των επιταγών του συντάγματος και ιδίως στις πε-
ριπτώσεις νομοθετικού περιορισμού της ιδιωτικής και κοινωνικής
αυτονομίας, επιβάλλεται να αποφεύγει την θέσπιση δυσανάλογων
ρυθμίσεων. Τέλος, ο σεβασμός της αρχή σε αυτό το πρώτο επίπεδο
εφαρμογής της, δηλαδή κατά την θέσπιση ενός τυπικού νόμου από τον
νομοθέτη, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς δεν διασφαλίζει μόνο την
συνταγματικότητα του τυπικού νόμου αλλά προωθεί ταυτόχρονα και
την ασφάλεια δικαίου, στο μέτρο, που η στάθμιση του νομοθέτη λει-
τουργεί ως πρόκριμα για τον in concreto έλεγχο κατά την εφαρμογή
του νόμου. Ομοίως από το άρθρο 1 παρ.3 του Συντάγματος, προκύπτει
η δέσμευση όλων των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας από την
αρχή της αναλογικότητας. Είναι σαφές, ότι η σημασία τις αρχής ανα-
δεικνύεται ιδίως στις περιπτώσεις, στις οποίες τα εκτελεστικά όργανα
δικαιούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις να ενεργούν κατά
διακριτική ευχέρεια. Αντίστοιχα, η υποχρέωση σεβασμού της συν-
ταγματικής αρχής της αναλογικότητας σε δικαιοδοτικό επίπεδο προ-
κύπτει σαφώς από τον συνδυασμό των άρθρων 1 παρ. 3 και 87 παρ.
2 του Συντάγματος.

Όπως δέχτηκε και το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπ’ αριθ-
μόν 1975/1991 απόφαση του (Δ Τμήμα), τα μέτρα, που λαμβάνονται για
την προστασία της εθνικής οικονομίας δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του
ανθρώπου (άρθρο 2 παρ.1 Σ) και την προστατευόμενη εκ του Συντάγ-
ματος ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όταν έχουν
χαρακτήρα παροδικό, χρονικά δηλαδή ορισμένο.

Στην υπό κρίση περίπτωση τόσο οι μειώσεις στην κύρια σύνταξη
όσο και στις επικουρικές συντάξεις ουδένα στοιχείο παροδικότητας
έχουν, ενώ πουθενά τόσο στην αιτιολογική έκθεση του ν. 5051/2012
όσο και στο ίδιο το κείμενο αυτού , δεν προβλέπεται, ότι οι
περικοπές αυτές έχουν χαρακτήρα προσωρινό.

2. Λόγω παράβασης της συνταγματικής αρχής της ισότητας.
Η αρχή της ισότητας, την οποία καθιερώνει το άρθρο 4 παρ. 1 του

Συντάγματος, αποτελεί συνταγματικό κανόνα που επιβάλλει την ομοι-
όμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή πα-
ρόμοιες συνθήκες. Ο κανόνας αυτός δεσμεύει τα συντεταγμένα όρ-
γανα της Πολιτείας και ειδικότερα τόσο τον κοινό νομοθέτη κατά την
ενάσκηση της νομοθετικής λειτουργίας όσο και τη Διοίκηση, όταν θε-
σπίζει κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστική ρύθμιση. Η πα-
ραβίαση της συνταγματικής αυτής αρχής ελέγχεται από τα δικαστή-

ρια, ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας εκάστου με ίσους όρους.
(ΣτΕ 2396/2004).

Η θεμελιώδης αυτή αρχή δεσμεύει τον νομοθέτη, κατά τη ρύθμιση
ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων, σχέσεων ή καταστάσεων να μην με-
ταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας
εξαιρέσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε αντικειμενικά κριτήρια
και δεν επιβάλλονται από επαρκείς λόγους κοινωνικού και δημοσίου
συμφέροντος, που σαφώς, σοβαρώς και εξειδικευμένα επιτρέπουν
αυτή την διάκριση. Αποκλείεται, δηλαδή, η αυθαίρετη δυσμενής διά-
κριση, με κριτήρια που δεν ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες
συνταγματικές προϋποθέσεις (ΣτΕ 1252-1253/2003 Ολ., 2396/2004,
2799/1984 Ολ., 2717/1988, 1426/1989, 2820/1999, 1661/80, 3027-
31/80, 1463-4/78, 3217/77, 3160/76, 2080/50 κα, Α.Π. 43/1987,
1411/1984, 5/1982, 5/1982, 775/82, ΝοΒ 31 (1983), σελ. 667, 1227,
1470-1/1977, ΤοΣ 4 (1978), σελ.1960, ΟλΑΠ 1336/85, 19/89, 3/90,1/91)

Συνεπώς αν γίνει, με νόμο δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για μία
κατηγορία προσώπων και αποκλειστεί κατά αδικαιολόγητη δυσμενή
διάκριση, από τη ρύθμιση αυτή, μία άλλη κατηγορία προσώπων για την
οποία συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος ευνοϊκής μεταχειρί-
σεως, τότε η διάταξη που εισάγει αυτή τη δυσμενή διάκριση, είναι ανί-
σχυρη ως αντισυνταγματική. Το όριο των 1300 ,00 ευρώ στη κύρια
σύνταξη ως βάση για την περικοπή αυτής είναι προδήλως αυθαίρετο
και η επιβολή του δεν συναρτάται ούτε με κάποια ιδιότητα των δι-
καιούχων που εξαιρέθηκαν, ούτε με κάποιο λόγο δημοσίου συμφέ-
ροντος.

Ουσιαστικά ο νομοθέτης κατ΄ αυτό τον τρόπο τιμωρεί , εκδικείται
και βάζει «ποινή» σε μια μόνο κατηγορία συνταξιούχων , θεωρώντας
τους μάλιστα υπεύθυνους λόγω των σχετικά υψηλών συντάξιμων
αποδοχών τους ως υπεύθυνους για το δημοσιονομικό έλλειμμα της
Χώρας!! αφού έτσι ικανοποιείται κατά την αυθαίρετη κρίση του νο-
μοθέτη το περί δικαίου αίσθημα. Συνεπώς η ως άνω περικοπή έρχε-
ται σε κατάφωρη αντίθεση με τις διεθνείς συνθήκες αλλά και την συν-
ταγματική έννομη τάξη της χώρας

Συνεπώς, η υπό κρίση προσβαλλόμενες είναι αντισυνταγματικές
και πρέπει να ακυρωθούν .

3.Λόγω παράβασης του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος
Α) Η μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων στην

Ελλάδα εκδηλώνεται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος (Συντ.), το
οποίο προβλέπει σχετικά ότι «το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική
ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει». Στη θεωρία γίνεται
λόγος άλλοτε για θεσμική εγγύηση ή συνταγματική εντολή και άλλοτε
για κοινωνικό δικαίωμα, ενώ κοινά αποδεκτή φαίνεται εξάλλου να εί-
ναι η θέση ότι η συνταγματική αυτή διάταξη δεν θεμελιώνει αγώγιμη
αξίωση του ατόμου κατά του κράτους για καθορισμένη κατά το είδος
και τη διάρκειά της παροχή Η θέση αυτή συνδέεται κυρίως με την κα-
τοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης ως θεσμικής εγγύησης.

Ωστόσο, η θεσμική προσέγγιση της κοινωνικής ασφάλισης δεν ση-
μαίνει αποκλειστικά μια «αντικειμενικοποίηση» του εν λόγω άρθρου,
από την οποία δεν δημιουργείται καμία αγώγιμη αξίωση για τους φο-
ρείς του δικαιώματος. Από το γεγονός ότι ο θεσμός αυτός απεικονί-
ζεται στο Σύνταγμα, έστω και μια ιδιαίτερα ασθενική και αόριστη
διατύπωση, προκύπτει η δυνατότητα θεμελίωσης ενός υποκειμενικού
δικαιώματος κάθε φορά που προσβάλλεται ο πυρήνας του. Η αξίωση
στην περίπτωση αυτή δεν είναι αξίωση λήψης θετικών μέτρων, αλλά
αξίωση παραμερισμού της αντισυνταγματικής νομοθετικής διάταξης
που θίγει τα θεμελιώδη μορφολογικά γνωρίσματα της κοινωνικής
ασφάλισης, ένα από τα οποία είναι η βασική αρχή της κοινωνικής
ασφάλισης που επιτάσσει την προστασία της νόμιμης προσδοκίας
του ασφαλισμένου για τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης.

Τα παραπάνω όμως ισχύουν υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Ότι υφίσταται, πράγματι, επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέ-

ροντος, ήτοι αδήριτη ανάγκη για τον περιορισμό των ασφαλιστικών ελ-
λειμμάτων, που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό χωρίς σημαντική δυσμενή επίπτωση στις λοιπές
κοινωνικές δαπάνες (πρόνοιας, εκπαίδευσης κ.λ.π.). Το γεγονός αυτό
πρέπει να προκύπτει από σαφείς αναλογιστικές μελέτες (βλ. και ΠΕ
ΣτΕ 178/2000), σε συνδυασμό με την εξέλιξη των δημόσιων οικονο-
μικών.

β) Να μην θίγεται ο πυρήνας, το ελάχιστο minimum του δικαιώ-
ματος, δηλαδή να μην εκφυλίζονται οι παροχές σε επίπεδα κατώτερα
αυτών που επιβάλλει η αρχή της ανθρώπινης αξίας. (Σημειωτέον ότι
η υφιστάμενη νομολογία αποκρούει απλώς την κατοχύρωση υποκει-
μενικών αξιώσεων σε όλη την έκταση της ασφαλιστικής προστα-
σίας.)

Στην ένδικη περίπτωση ο λόγος τον οποίο επικαλείται η αιτιολο-
γική έκθεση του εξουσιοδοτικού ν. 4051/2012 για τα ένδικα μέτρα
προδήλως δεν αποτελεί συνταγματικά προβλεπόμενο σκοπό δημοσίου
συμφέροντος.

Ειδικότερα, διαλαμβάνονται επί του θέματος αυτού τα εξής στην
εν λόγω αιτιολογική έκθεση: «Η Πολιτεία, μετά την ψήφιση των ν.
3845/2010 (Α΄ 65) και ν. 4046/2012 (Α΄ 28), έχει αναλάβει την υπο-
χρέωση της λήψης συγκεκριμένων μέτρων δημοσιονομικής προ-
σαρμογής, προκειμένου, μεταξύ άλλων για τη διασφάλιση της βιωσι-
μότητας του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό
και πέραν του θεσμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του
άρθρου 38, του ν. 3863/2010, όπως αυτό ισχύει και των πρόσθετων ει-
σφορών των παραγράφου 11 - 13, του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄
152), προτείνεται το παρόν άρθρο, με το οποίο επέρχονται περαιτέρω
μειώσεις στο ποσό των κύριων και επικουρικών συντάξεων που
υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ύψος, λόγω των δημοσιονομικών
αναγκών της χώρας και της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης
συγκεκριμένων ασφαλιστικών φορέων.»

Συνεπώς, κατά τις αποδοχές του νομοθέτη, τα εν λόγω μέτρα δεν
είναι αυτά που η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της κατά το άρθρο 82 παρ.
1 κατευθυντήριας αρμοδιότητας της («….η Πολιτεία έχει αναλάβει την
υποχρέωση….») , θεωρεί σκόπιμα, αλλά όσα ο διεθνής παράγοντας
κρίνει ως αναγκαία. Αντιθέτως προκύπτει ότι αυτά δεν λαμβάνονται
για να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα καθεαυτά, αλλά
«για να σταλεί το μήνυμα» (sic) προς τον διεθνή παράγοντα, για την
αποφασιστικότητα της χώρας. Δεν υφίστανται, συνεπώς, επίκληση
συνταγματικά ανεκτών λόγων δημοσίου συμφέροντος (βλ. σχετικά Γ.
Κατρούγκαλου, Memoranda sunt servanda? Εφημερίδα Διοικητικού
Δικαίου 2/2010) και, επομένως, οι προσβαλλόμενες είναι αντισυν-
ταγματικές.

4. Λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου (μη ύπαρξη αναλογιστι-
κής μελέτης)

Οι ένδικες δυσμενείς ρυθμίσεις ελήφθησαν χωρίς την ύπαρξη
σχετικής αναλογιστικής μελέτης που να δικαιολογεί την αναγκαιότητα
λήψης τους και την μη ύπαρξη λιγότερο επαχθούς μέσου για την ικα-

νοποίηση των σχετικών σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Η υποχρέ-
ωση για την πρόβλεψη αναλογιστικών μελετών συνάγεται από την
υποχρέωση για κρατική μέριμνα του άρθρου 22 παρ. 5 (πρβλ., εν-
δεικτικά, και ΔιοικΕφΘεσ 432/2003), προκύπτει όμως ήδη ευθέως και
από την Διεθνή Σύμβαση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφά-
λειας, (κυρώθηκε με το Ν 1136/1981), ο οποίος προβλέπει στο άρθρο
70 παρ. 3 ότι τα κράτη μέλη «έχουν γενική ευθύνη σε ό,τι αφορά την
εξυπηρέτηση των χορηγουμένων παροχών κατ’ εφαρμογή του Κώ-
δικα, ως προς όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του σκοπού αυ-
τού» και ότι: «το συμβαλλόμενον μέρος (...) οφείλει να εξασφαλίζει
ώστε αι μελέται και οι αναγκαίοι αναλογιστικοί υπολογισμοί οι αφο-
ρώντες την οικονομικήν ισορροπίαν, να γίνονται περιοδικώς και εν
πάση περιπτώσει εκ προοιμίου και εις πάσαν τροποποίησιν των πα-
ροχών, του ποσοστού ασφαλιστικών εισφορών ή των φόρων διατι-
θεμένων εις την κάλυψιν των υπ’ όψει κινδύνων». (Πρβλ. σχετικά τα
ΣτΕ ΠΕ 119/1996, 86/1994, 528/1994, πρβλ. και τη μειοψηφία της ΣτΕ
3096/2001)

Σημειωτέον ότι οι αναλογιστικές μελέτες δεν είναι, κατά την ανω-
τέρω ρύθμιση, αναγκαστικές μόνον επί αυξήσεων των παροχών αλλά
«εις πάσαν τροποποίησιν των παροχών» και τούτο ώστε να καθίστα-
ται δυνατό, υπό το φως και της αρχής της αναλογικότητας, ο έλεγχος
της αναγκαιότητας και της καταλληλότητας των ληφθησομένων μέ-
τρων.

Συνεπώς, η μη ύπαρξη σχετικής αναλογιστικής μελέτης συνιστά
παράβαση ουσιώδους τύπου που άγει στην ολική ακύρωση των προ-
σβαλλομένων .

5. Λόγω παράβασης του άρθρου 12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη

Η προσβαλλομένη είναι αντίθετη και με σειρά προστατευτικών δια-
τάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ), ο οποίος κυρώθηκε
με τον ν. 1426/1984, και συγκεκριμένα το άρθρο 12 (προστασία της
κοινωνικής ασφάλισης), 30 (δυνατότητα παρέκκλισης από τις ρυθμί-
σεις του ΕΚΧ μόνο σε περίπτωση πολέμου ή δημόσιου κινδύνου που
απειλεί τη ζωή του έθνους) και το άρθρο 31 (υποχρέωση αποτελε-
σματικής εφαρμογής διατάξεων του ΕΚΧ και επιβολής μόνο των ανα-
γκαίων περιορισμών στα προστατευόμενα δικαιώματα για αυστηρά
περιορισμένους λόγους που αφορούν την εγγύηση του σεβασμού των
δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την προστασία της δημόσιας τάξης, της
εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας υγείας ή των χρηστών ηθών)..

Κατά τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δι-
καιωμάτων επί των ανωτέρω διατάξεων, όταν ένα κράτος οφείλει να
σταθμίσει αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα προκειμένου να δια-
θέσει κατά προτεραιότητα δημόσιους πόρους, τα μέτρα που πράγματι
λαμβάνει θα πρέπει, σε αναφορά με τις επικρατούσες κοινωνικές συν-
θήκες, να πληρούν απαραιτήτως τρία κριτήρια: να ισχύουν για πε-
ριορισμένο και εύλογο χρονικό διάστημα, να συμβάλλουν με μετρή-
σιμο τρόπο στην πρόοδο και να χρησιμοποιούν βέλτιστα τους
δημόσιους πόρους που διατίθενται (βλ. σχετικά τη γενική εισαγωγή
της Επιτροπής στα Συμπεράσματα (Conclusions) XIV-1, σ. 11, σ. 225,
XIII-4, σ. 143στη Δήλωση Ερμηνείας του άρθρου 12, στην απόφαση της
επί της Συλλογικής Καταγγελίας 43/2007- Sindicato dos Magistrados
do Ministério Publico (SMMP) c. Portugal., πρβλ. Ν. Αλιπράντη (επιμ.),
Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο,
2008).

6. Λόγω παράβασης των άρθρων 2, 9 και 11 του Διεθνούς Συμ-
φώνου για τα Οικονομικά, Πολιτιστικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
των ΗΕ

Οι ένδικες ρυθμίσεις είναι ευθέως αντίθετες και με τις προστα-
τευτικές ρυθμίσεις του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Οικονο-
μικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (κυρώθηκε με τον νόμο
1532/85) και ειδικότερα με αυτές του άρθρου 9 που εγγυάται το δι-
καίωμα στην κοινωνική ασφάλεια και τις γενικές διατάξεις των άρ-
θρων 2 και 11 παρ. 1, που επιβάλλουν στα κράτη την υποχρέωση των
κρατών να ενεργούν με όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε να εξασφαλίζουν
το δικαίωμα του καθενός σε ένα ελάχιστο επίπεδο ζωής, και στη “συ-
νεχή βελτίωση των βιοτικών συνθηκών”..

Κατά τη νομολογία της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που επο-
πτεύει την εφαρμογή του Συμφώνου, σε περιόδους οικονομικής ύφε-
σης κάθε κράτος πρέπει να διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή από-
λαυση των υπό κρίση θεμελιωδών δικαιωμάτων και να προστατεύει
τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας (βλ. σχετικά Γενικό Σχόλιο υπ’ αριθμό
3 της Επιτροπής, §§ 11-12, πρβλ. Γ. Κατρούγκαλου,. Θεσμοί κοινωνι-
κής πολιτικής και προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων σε διεθνές
και εθνικό επίπεδο, Αθήνα, 2009).

Επειδή, κατ΄ ακολουθία οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι μη νό-
μιμες για τους προεκτεθέντες παραδεκτούς, νόμιμους και βάσιμους
λόγους και ως εκ τούτου ακυρωτέες, καθώς έχουν εκδοθεί εις εκτέ-
λεση διατάξεων νόμων, που ευθέως αντίκεινται στο Σύνταγμα και σε
Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου και δέον όπως ακυρω-
θούν και εξαφανισθούν.

Επειδή, ενόψει όλων των προεκτεθέντων, η Αίτησή μας αυτή
πρέπει να γίνει καθ΄ ολοκληρία δεκτή και να ακυρωθεί και εξαφανι-
σθούν οι προσβαλλόμενες .

Επειδή, η παρούσα Αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής,
ασκείται δε και εμπρόθεσμα.

Επειδή, τους ανωτέρω λόγους ακυρώσεως, επιφυλασσόμεθα να
αναπτύξουμε δια του Υπομνήματός μας.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και τα κατά τη συζήτηση προστεθησόμενα και τη ρητή επιφυλά-

ξει παντός εν γένει δικαιώματός μας, ως και του τοιούτου να ασκή-
σουμε Προσθέτους Λόγους Ακυρώσεως, πληρεξούσιό μας δε Δικη-
γόρο και Αντίκλητο, διορίζουμε τον υπογράφοντα το δικόγραφο αυτό
Δικηγόρο,

Λουκά Θ.Αποστολίδη,
(Ιπποκράτους 18-Αθήνα, τηλ: 210-3619650).

Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Θ Α
- Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ακυρώσεως.
- Να ακυρωθούν και εξαφανισθούν , δια τους ανωτέρω λόγους, οι

προσβαλλόμενες πράξεις επειδή έρχονται ευθέως σε πλήρη αντίθεση
με τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος αλλά και με Διεθνείς και
Ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου ως και πάσα ετέρα συναφής πράξη ή
παράλειψη της Διοικήσεως, ως μη νόμιμες.

- Να καταδικασθεί το Ελληνικό Δημόσιο στην εν γένει δικαστική
μας δαπάνη και στην νόμιμη αμοιβή του Πληρεξουσίου Δικηγόρου
μας.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2011
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΛΟΥΚΆΣ ΑΠΟΣΤΟΛΊΔΗΣ

Δικηγόρος,
πρ. Αντιπρόεδρος της Βουλής

τις νέες μειώσεις των Συντάξεων μας
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Ε
νώ είχαμε φτάσει στο τέλος της μεγά-
λης προσπάθειας και προγραμματίζα-
με να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων

χώρων της επέκτασης του Μουσείου τον Σε-
πτέμβρη, ευρήματα μεγάλης συναισθηματι-
κής και ιστορικής αξίας, όχι μόνο για το ερ-
γατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρίας και
συγκεκριμένα για τους τεχνίτες του Ηλε-
κτρικού Τμήματος που τα χειριζόντουσαν,
αλλά και για όλη την ιστορική διαδρομή της
κατασκευαστικής και επισκευαστικής βάσης
του Eργοστασίου στον Πειραιά, μας ανάγ-
κασαν να αναβάλλουμε τα εγκαίνια για αρ-
γότερα και το Μουσείο να λειτουργεί μόνο
στους παλαιούς χώρους.

Πως ανακαλύφθηκαν
τα ευρήματα

Μέσα στους χώρους του Τμήματος της
Επισκευής Οχημάτων Σιδηροδρόμου, συ-
στεγάζεται και το Ηλεκτρικό Τμήμα με δύο,
τρεις χώρους συνεργείων.

Σε ένα μικρό καμαράκι κλειδωμένο, που
σου έδινε την εντύπωση ότι το χρησιμοποι-
ούσαν για αποθήκη παλαιών υλικών και
εξαρτημάτων, βρισκόντουσαν διάφορα ηλε-
κτρολογικά μηχανήματα, ηλεκτρικοί πίνα-
κες κ.α. που από την σκόνη και την εγκατά-

λειψη δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει πε-
ρί τίνος πρόκειται.

Λόγω ανάγκης, ο χώρος αυτός έπρεπε να
εκκενωθεί, να καθαριστεί και να “πεταχ-
θούν” όλα τα “άχρηστα” για να στεγαστεί το
συνεργείο Ηλεκτροσυγκόλλησης.

Όταν άνοιξαν την πόρτα οι τεχνίτες τόσο
του Ηλεκτρικού Τμήματος, όσο και της Επι-
σκευής, αντίκρισαν τους ξεχασμένους θη-
σαυρούς και πριν τους πετάξουν στα σκου-
πίδια, όπως δυστυχώς έχει γίνει κατά το πα-
ρελθόν και με πολλά άλλα ιστορικής αξίας
ευρήματα που βρισκόντουσαν σε διάφορους
χώρους της Εταιρίας, με ειδοποίησαν και
συγκεκριμένα οι συνάδελφοι Γιάννης Κα-
νελλόπουλος και Παναγιώτης Μακρυπί-
δης, να πάω να τα δω εάν χρειάζονται για το
Μουσείο.

Εντωμεταξύ οι συνάδελφοι Παναγιώτης
Μακρυπίδης και Θεόδωρος Λυμπέρης,
πριν τα αγγίξουν τα φωτογράφησαν στις θέ-
σεις που ήταν τοποθετημένα.

Τι ήταν αυτά που
ανακαλύφθηκαν

Όταν το 1904 Ηλεκτροκινήθηκε ο Σιδη-
ρόδρομος, έπρεπε να κατασκευαστούν και
ορισμένα συνεργεία υποστήριξης για τον

έλεγχο, συντήρηση και επισκευή του νέου
τροχαίου υλικού.

Ένα από τα συνεργεία ήταν και αυτό, που
με τα διάφορα μηχανήματα, εργαλεία κ.α.,
δοκίμαζαν και επισκεύαζαν τους Ηλεκτρο-
κινητήρες των οχημάτων. Αξιοσημείωτο
επίσης είναι το γεγονός, ότι στα περισσότε-
ρα από αυτά είναι τοποθετημένα τα μικρά
ορειχάλκινα ταμπελάκια με τον αύξοντα
αριθμό απογραφής τους.

Εκτιμάται από διασταυρωμένες πληρο-
φορίες ότι η απογραφή όλων των υλικών
της Εταιρίας, μηχανήματα, έπιπλα κ.λ.π. εί-
χε γίνει όταν η Εταιρία από ΣΑΠ, έγινε ΕΗΣ
το 1926. Τέτοια ταμπελάκια βρίσκονται ακό-
μα σε παλιές ντουλάπες, βιβλιοθήκες, κα-
ρέκλες κ.α. στα γραφεία της Γενικής Διεύ-
θυνσης. Αυτό που δεν έχω βρει μέχρι σή-
μερα είναι από ποια υπηρεσία γινότανε η
απογραφή και που βρίσκονται όλα τα σχε-
τικά στοιχεία, εάν κάποιος από του παλαι-
ούς συναδέλφους γνωρίζει κάτι τον παρα-
καλώ να με ενημερώσει, για να ψάξω να τα
βρω.

Τι έγινε μετά την ανακάλυψη
των νέων ιστορικών ευρημάτων

Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι του Τμήμα-

τος Επισκευής, αφού τα έβγαλαν από τον
χώρο που βρισκόντουσαν, τα τοποθέτησαν
σε ειδικές κλούβες και στη συνέχεια με γε-
ρανό τα μετέφεραν στον προαύλιο χώρο του
Μουσείου, όπου στη συνέχεια ξεκίνησε η
διαδικασία του καθαρισμού της συντήρησης
και της αξιολόγησης τους από την Αρχιτέ-
κτονα κα. Αντιόπη Πανταζή, η οποία με
πολλή αγάπη και μεράκι έχει φτιάξει το
Μουσείο μας -τόσο το πρώτο στο Παλαιό
Ταχυδρομείο- όσο και αυτό των νέων χώ-
ρων.

Πρότασή της ήταν, την οποία και αποδέ-
χτηκε το Δ.Σ, ένα μέρος από αυτά να τοπο-
θετηθούν σε ειδική προθήκη στον 1ο όροφο
και αυτό γίνεται τώρα.

Μετά το τέλος και αυτής της εργασίας, το
Διοικητικό Συμβούλιο θα προσδιορίσει την
ακριβή ημερομηνία των εγκαινίων του Μου-
σείου.

Σημειώνεται ότι ο 1ος όροφος του Μου-
σείου κατά το μεγαλύτερο μέρος του, είναι
αφιερωμένος στο εργοστάσιο, στους χώ-
ρους όπου εκατοντάδες χιλιάδες τεχνίτες
και εργάτες των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, σε δύ-
σκολους καιρούς και συνθήκες, κατα-
σκεύαζαν και συντηρούσαν το τροχαίο υλι-
κό της Εταιρίας.

Πότε και ποιές
ώρες λειτουργεί

Το Μουσείο είναι ανοικτό κάθε
μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή
από τις 9 το πρωί, μέχρι τις 2 το με-
σημέρι και λειτουργούν ΜΟΝΟ οι
παλαιοί εκθεσιακοί χώροι.

Οι νέοι χώροι του 1ου και 2ου
ορόφου θα λειτουργήσουν μετά την
ολοκλήρωση των πρόσθετων εργα-
σιών, ανεξάρτητα από τα τυπικά και
απαραίτητα γι’ αυτές τις περιπτώ-
σεις εγκαίνια, τα οποία θα γίνουν
σε ημερομηνία που θα γίνει έγκαι-
ρα γνωστή.

Επίσκεψη Γερμανών
Συνδικαλιστών στο Μουσείο

Στις 17 Σεπτεμβρίου περίπου 20 Γερμανοί συνδικα-
λιστές στις Μεταφορές, συνοδευόμενοι από συνδικα-
λιστές της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ και Ηλεκτρο-
δηγών της ΑΜΕΛ, επισκέφτηκαν το Μουσείο μας όπου
τους έγινε μια μικρή ξενάγηση στον χώρο του Ισογεί-
ου, γιατί ήταν τόσο πολύ βιαστικοί αλλά και αδιάφοροι
που δεν προλάβαμε να τους πάμε και στους άλλους εκ-
θεσιακούς χώρους του Υπογείου, του Ημιώροφου, του
1ου και του 2ου ορόφου.

Αμφιβάλλω εάν κατάλαβαν το τι τους είπαμε, αλλά
και σε ποιο χώρο βρισκόντουσαν.

Μικρό ενδιαφέρον έδειχναν χαμογελώντας, μόνο
όταν έβλεπαν μηχανήματα της Ζήμενς, στις ταυτότη-
τες που έβγαζε η Γκεστάμπο το 1944 για να μπορούν οι
εργαζόμενοι των ΕΗΣ να πηγαίνουν στις δουλειές τους
όταν υπήρχε απαγόρευση της κυκλοφορίας, αλλά και
στον Γιάννη Παπαδημητρίου για τον οποίο ρώτησαν
που έβγαινε βουλευτής και σε ποιο κόμμα ανήκε.

Ρώτησα και μου είπαν ότι οι συνδικαλιστές αυτοί
ήταν προσκεκλημένοι της Γ.Σ.Ε.Ε. Αυτό όμως που δεν
κατόρθωσα να μάθω ήταν ποιος, ποιοι πλήρωσαν και
που βρήκαν τα λεφτά για την φιλοξενία τους στην Ελ-
λάδα. Εάν κάποιος γνωρίζει ας το πει.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ Του Μανώλη Φωτόπουλου
προέδρου του Μουσείου

Ευρήματα συναισθηματικής και ιστορικής αξίας
καθυστερούν τα εγκαίνια της επέκτασης

Στον χώρο που βρισκότανε το Συνεργείο
Πυρασφάλειας, ακριβώς δίπλα από την αί-
θουσα εκδηλώσεων του Μουσείου στον 2ο

όροφο, δημιουργήσαμε το “εργαστήρι”,
όπου θα γίνεται η συντήρηση των (μικρών)
διαθέσιμων εκθεμάτων του Μουσείου.

Στον χώρο αυτό βρίσκεται η θωρακισμέ-
νη και πολύ μεγάλου βάρους μεταλλική
ντουλάπα με διπλά ρολά ασφαλείας, με 15
μεγάλες συρόμενες θυρίδες στις οποίες εί-
χαν βρεθεί από τον συνάδελφο Ανδρέα
Γκουσέτη, όλα τα έγγραφα, σχέδια, φωτο-
γραφίες κ.λ.π., από την κατασκευή της σή-
ραγγας, από Ομόνοια προς Αττική το 1926,
σημειωτέον ότι στη ντουλάπα είναι τοποθε-
τημένο το μικρό ορειχάλκινο ταμπελάκι με
αριθμό απογραφής.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, ότι
ο θησαυρός αυτός ήταν διπλοκλειδωμένος
και ξεχασμένος στην θωρακισμένη ντουλά-
πα, άγνωστο από πότε, αλλά και από ποιούς
είχε τοποθετηθεί στο γραφείο του 1ου ορό-
φου του Μεγάρου Πειραιά, το οποίο δεν εί-
χε καμία απολύτως σχέση με την οποιαδή-
ποτε υπηρεσία της Εταιρίας, γιατί όλα τα
υπόλοιπα γραφεία του 1ου ορόφου μέχρι πριν
από μερικά χρόνια ήταν νοικιασμένα σε
ιδιώτες.

Το δωμάτιο αυτό το 2005 το είχαν δώσει
στον συνάδελφο Γκουσέτη για να μεταφέρει
το συνεργείο Πυρασφάλειας.

Όπως είχα γράψει και σε προηγούμενη
έκδοση του “Ηλεκτρικού”, όταν ο Ανδρέας με
ειδοποίησε και μου είπε το τι βρήκε μέσα
στην ξεχασμένη ντουλάπα, αμέσως επήρα
ένα καροτσάκι και μετέφερα όλο αυτό το υλι-
κό σε ένα χώρο που χρησιμοποιούσα για συ-
νεργείο συντήρησης των εκθεμάτων. Στη συ-
νέχεια με την βοήθεια του τότε Διευθυντή
Γραμμής και Έργων κ. Θανάση Ρίζου φτιά-
χτηκαν 6 μεγάλες ξύλινες ντουλάπες, στις
οποίες τοποθέτησα όλο αυτό το υλικό αλλά
και εκείνο που είχε συγκεντρώσει από το
Σχεδιαστήριο της Έλξης ο καλός συνάδελ-
φος και φίλος Κυριάκος Παπαδόγκωνας.

Στη συνέχεια και με την βοήθεια του τότε
Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Νίκου Παπαθα-
νάση, ανατέθηκε η καταγραφή και ταξινό-
μηση του στην Αρχειονόμο κα. Φλώρα Ανα-
στασίου, μια εργασία που κράτησε πέντε πε-
ρίπου χρόνια.

Το Αρχείο αυτό σήμερα αρχειοθετημένο
και συντηρημένο φυλάσσεται στους εκθε-
σιακούς χώρους του 1ου ορόφου του Μου-
σείου, ενώ όλα τα στοιχεία της απογραφής
και αξιολόγησής του, έχουν κοινοποιηθεί στο

Υπουργείο Πολιτισμού.
Στο Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε κοινο-

ποιήσει και όλη την απογραφή των εκθεμά-
των αυτών που έχουν εκτεθεί και όσων βρί-
σκονται στην αποθήκη του Μουσείου, εργα-
σία που είχε γίνει από την Βιομηχανική Αρ-
χαιολόγο κα. Μαρία Μαυροειδή.

Ενδεικτικό της μεγάλης ιστορικής αξίας
όλων αυτών των εγγράφων, σχεδίων, βι-
βλίων κ.α. που βρέθηκαν στην ξεχασμένη
μεταλλική ντουλάπα είναι το εξής περιστατι-
κό: Πριν από επτά περίπου χρόνια δύο άτο-
μα από το Μουσείο Μπενάκη ήρθαν στο
Μουσείο και με ρώτησαν, εάν υπάρχουν κά-
ποια έγγραφα που έχουν σχέση με την επέ-
κταση της σήραγγας από Ομόνοια προς Ατ-
τική, τους είπα πως ναι υπάρχουν, τότε μου
είπαν ότι είχαν πάει στην Γερμανία και τα ζη-
τούσαν από όπου τους πληροφόρησαν ότι τα
στοιχεία που ζητάνε βρίσκονται στο Μου-
σείο.

Τώρα πως ήξεραν οι Γερμανοί, ότι όλο αυ-
τό το υλικό βρίσκεται στο Μουσείο μας και
δεν το γνώριζαν οι υπηρεσίες των ΕΗΣ-
ΗΣΑΠ, είναι πράγματι απορίας άξιο.

Αφού οι κύριοι του Μουσείου Μπενάκη
είδαν αυτά που ήθελαν μου είπαν:

«Να σου κάνουμε μια πρόταση;

Ακούω τους λέω.
Να πάρουμε όλο αυτό το Αρχείο να το

συντηρήσουμε και να γράψουμε ότι προ-
έρχεται από εσάς.

Πριν να τους πω να φύγουν, τους είπα:
Υπάρχει και ένα άλλος τρόπος, να έρθε-

τε εσείς εδώ να το συντηρήσετε και να βά-
λω 20 συνταξιούχους να σας φυλάνε και να
γράψουμε ότι το συντηρήσατε εσείς.

Κατάλαβαν το υπονοούμενο, γέλασαν
και έφυγαν.»

Αυτά προς το παρόν, γιατί στα 17 χρόνια
που για αμέτρητες ημέρες και ώρες δούλε-
ψα και δουλεύω για να στηθεί αυτό το Μου-
σείο έχω δει και έχω ακούσει πάρα πολλά
και θετικά και αρνητικά.

Κρατάω όμως πάντα τα θετικά, αυτά που
με ενθαρρύνουν, και ξεχνάω τα αρνητικά,
αυτά που πολλές φορές με πικραίνουν, αλ-
λά δεν με απογοητεύουν, γιατί αντιλαμβάνο-
μαι του λόγους και κυρίως τα κίνητρά αυτών
που με επικρίνουν και μου επιτίθενται, δυ-
στυχώς όχι μόνο φραστικά. Αργότερα ίσως
πω και γράψω περισσότερα, γιατί όλα τα
πράγματα έχουν και κάποια όρια και στην
συγκεκριμένη περίπτωση τα όρια αυτά ξε-
περάστηκαν βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και
την σωματική μου ακεραιότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μου-
σείου αποφάσισε ομόφωνα να συνεχι-
στεί η συντήρηση όλων των εκθεμάτων
που βρίσκονται στους αποθηκευτικούς
χώρους του Μουσείου και να φυλαχ-
θούν σε προστατευόμενους χώρους.

Όπως φαίνεται μέσα σε λίγο χρονικό
διάστημα θα αναγκαστούμε να ψάχνου-
με και για άλλους χώρους για να επε-

κταθεί ακόμα περισσότερο το Μουσείο
μας γιατί τα 1000 περίπου τετραγωνικά
που σήμερα έχουμε, μαζί με τις αποθή-
κες και το “εργαστήρι” δεν θα επαρ-
κούν.

Ίσως αυτό να ακούγεται λίγο υπερ-
βολικό, αλλά ποτέ μην λες ποτέ, γιατί η
Ιστορία της Εταιρίας μας είναι τόσο με-
γάλη και τα διαθέσιμα εκθέματα που

έχουμε συγκεντρώσει μέχρι σήμερα και
βρίσκονται στην αποθήκη καθώς και οι
φωτογραφίες, τα βιβλία, τα σχέδια και
τα έντυπα που βρίσκονται στις βιβλιο-
θήκες είναι τόσα πολλά που κανείς δεν
μπορεί να υπολογίσει πόσοι χώροι
χρειάζονται ακόμα για να τα προβάλου-
με.

Το άμεσο μέλλον θα δείξει.

Διαμορφώθηκε ο χώρος για το “Εργαστήρι” του Μουσείου

Θα συντηρηθούν όλα τα διαθέσιμα εκθέματα

Μετά την τροποποίηση του Καταστατι-
κού του Μουσείου και στο οποίο προ-
βλέπονται οι θέσεις του Γραμματέα Δη-
μοσίων Σχέσεων και του Αναπληρωτή
Γραμματέα Οικονομικού, το Δ.Σ. του
Μουσείου στη συνεδρίαση του στις 17
Σεπτεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα, να
καλυφθούν οι πιο πάνω θέσεις από τους
Θανάση Ρίζο στη θέση του Γραμματέα
Δημοσίων Σχέσεων και του Γιάννη Χει-
μώνα στη θέση του Αναπληρωτή Γραμ-
ματέα Οικονομικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσεί-
ου και η Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέ-
χτηκαν στη Γενική Συνέλευση της 23ης
Μαρτίου 2010 και η θητεία τους λήγει
στις 22 Μαρτίου 2013 ύστερα από τις πιο
πάνω συμπληρώσεις αποτελείται από
τους παρακάτω:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Μανώλης Φωτόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ευθύμης Ρουσιάς
Γραμματέας Οικονομικού: Φωτεινή
Κουλοβασιλοπούλου

Αν. Γραμματέας Οικονομικού: Γιάννης
Χειμώνας
Γραμ. Δημ. Σχέσεων: Θανάσης Ρίζος
Μέλη: Νίκος Κουτσονικόλας, Γιάννης
Ζαχαρής, Χρήστος Τρυφιάτης, Δημή-
τρης Γεωργίου

Ελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Κώστας Γαζής
Γραμματέας: Νίκος Μητροκώτσας
Μέλη: Αικατερίνη Γερεντέ , Νίκος Κου-
τσοθόδωρος, Μενέλαος Λασκαρίδης

Συμπληρώθηκαν οι κενές θέσεις στο Προεδρείο

16 Σεπτεμβρίου 1904

16 Σεπτεμβρίου 2012
108 χρόνια από τότε
που ηλεκτροκινήθηκε
ο Σιδηρόδρομος

Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα όπως
και στις 28 Φεβρουαρίου που πρωτο-
λειτούργησε ο Ατμήλατος (1869), κά-
νουμε μικρές αναφορές στον Ηλε-
κτρικό και μικρές εκδηλώσεις στο
Μουσείο, με έκθεση φωτογραφιών
από την ιστορική διαδρομή της Εται-
ρίας, για να θυμίζουμε όχι μόνο στους
εργαζόμενους και στους συνταξιού-
χους αλλά και στο επιβατικό κοινό την
πλούσια ιστορία της Εταιρίας μας.

Ελπίζουμε ότι πάρα πολύ σύντομα
και μέσω της Ιστοσελίδας του Μου-
σείου, η προβολή αυτή να γίνει ακό-
μα μεγαλύτερη.

Δωρεές
για το Μουσείο
Αρβανίτης Αλέξιος 10 Ευρώ
Μιχαλοπούλου Ελισσάβετ 20 Ευρώ
Αναγνωστόπουλος Νίκος 50 Ευρώ
Καραλής Νίκος 20 Ευρώ
Συνάδελφοι
του Τμήματος αέρα 35 Ευρώ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα 25-9-2012 οι υπογράφον-
τες αφενός ο κ. ΕΥΘΥΜΗΣ ΡΟΥΣΙΑΣ
Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιού-
χων ΗΣΑΠ και αφετέρου ο κ. ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος του
Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ του Σωματείου Συν-
ταξιούχων ΗΣΑΠ προβήκαμε ο μεν
πρώτος στην παράδοση ο δε δεύτερος
στην παραλαβή των παρακάτω περι-
γραφομένων αντικειμένων που ευρί-
σκονται στα γραφεία του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ οδός Μενάνδρου
51-Αθήνα και τα οποία θα χρησιμο-
ποιηθούν ως εκθέματα στο Μουσείου
και συγκεκριμένα στην αίθουσα
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

1. Ένα πολύγραφο
2. Μία μικρή ντουντούκα
3. Μία γραφομηχανή
Τα παραπάνω αντικείμενα θα απο-

τελέσουν περιουσιακά στοιχεία του
Μουσείου και ως εκ τούτου, θα δια-
γραφούν από τα περιουσιακά στοιχεία
του Σωματείου.

Για το Σωματείο
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
ΕΥΘΥΜΗΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

Για το Μουσείο
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων

ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


