
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΑΣ για το έκτακτο Διοικητικό συμβούλιο στις 20 του Ιούλη 2021  

Συνάδελφοι-σσες 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 του Ιούλη , έκτακτο ΔΣ στο Συνδικάτο μας με τα εξής θέματα : 

1ο )Ενημέρωση για τις δικαστικές μας διεκδικήσεις 

2ο)Καθημερινά προβλήματα 

Στο ξεκίνημα του ΔΣ το προεδρείο ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚΕ ( η ουρά τους η Ενότητα – ως συνήθως- δεν είχε άποψη αλλά 

στήριζε σιωπηλά) δια στόματος προέδρου και επικεφαλής της ΔΑΚΕ μας ενημέρωσαν για την πλειοψηφική 

απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου ( που πάρθηκε  με εντολή της κυβέρνησης Μητσοτάκη), με την 

οποία έκριναν ΝΟΜΙΜΕΣ και ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ τις διπλές μειώσεις των μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα , 

που σε κάποιους κλάδους σαν τον δικό μας υπερέβησαν το 25%.  

Η νομική σύμβουλος του Συνδικάτου κ. Μαρία Βλαδίκα μας ενημέρωσε πως υπάρχει η υπόνοια και η εκτίμηση 

ότι παραδοσιακά(!) η ολομέλεια του  Αρείου Πάγου δέχεται πολιτική παρέμβαση(!) και η απόφαση που 

πάρθηκε είναι παντελώς άδικη και κακή για τους εργαζόμενους που διεκδικούν όσα τους έκλεψαν από τον 

μισθό τους. Θυμίζουμε πως μας τα έκλεψαν η Νέα Δημοκρατία  , το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ( Κουβέλης)  με την 

συνέργεια του σημερινού βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Οικονόμου και την βοήθεια των ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ . Επίσης είπε 

πως αυτή η απόφαση προκαταβάλλει αρνητικό κλίμα για τις δικές μας διεκδικήσεις.  

Αναμένουμε – όπως σωστά μας είπε- την πρώτη εκδίκαση στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου που θα γίνει στις 

19  Οκτώβρη του 2021 ( σε δυόμιση περίπου μήνες δηλαδή) και αν είναι  εις βάρος μας  περιμένει εντολή από το 

Συνδικάτο για να προσφύγει στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια.  

Στη συνέχεια και μετά από μια μικρή δυσαρέσκεια του προεδρείου και ειδικά της ΔΑΚΕ , που για μια ακόμα 

φορά – μέσω προέδρου- επέδειξε πλήρη ανικανότητα(;) για να προεδρεύσει σε ένα τόσο σοβαρό ΔΣ για τους 

εργαζόμενους- και με ΑΠΑΙΤΗΣΗ του εκπροσώπου της ΕΑΣ (Σταύρου Μανίκα) μπήκαμε στην διαδικασία των 

ερωτήσεων προς την νομική μας σύμβουλο. Αξιοσημείωτο είναι πως κάποιες από τις ερωτήσεις της ΕΑΣ της 

ξαναέκαναν μέλη του ΔΣ  προφανώς είτε γιατί δεν άκουγαν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις ή γιατί 

(χαριτολογώντας) δεν κόβει το ρημάδι ούτε με Βαλέ .( πχ Ενότητα κλπ). 

Ο λόγος που σαν ΕΑΣ απαιτήσαμε να γίνουν ερωτήσεις ήταν γιατί θέλαμε να ενημερώσουμε σωστά τους 

εργαζόμενους αιτιολογώντας την πρότασή μας . 

Θέσαμε τα εξής ερωτήματα στην κ. Βλαδίκα  και πήραμε τις εξής απαντήσεις : 

ΕΡΩΤΗΜΑ της ΕΑΣ: Αν Έλληνες δικαστές έχουν πάρει απόφαση και έχουν κρίνει  αντισυνταγματικές και 

παράνομες περικοπές  με βάση το άρθρο 1 της ΕΚΔΑ ( Ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου) που 

λέει πως για τα δημόσια βάρη πρέπει να τηρούνται οι συνταγματικές αρχές για ΙΣΟΤΗΤΑ και ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ 

στην κατανομή. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ναι 



ΕΡΩΤΗΜΑ της ΕΑΣ: Αν το Μισθοδικείο ( δικαστικό όργανο) έκρινε παράνομες τις περικοπές ( που ίδιες έκαναν 

και σε μας και με εντολή Μητσοτάκη τις βαφτίζουν νόμιμες) για τους δικαστικούς και τους ένστολους . 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι 

ΕΡΩΤΗΜΑ της ΕΑΣ: Έκριναν οι δικαστές ότι ήταν παράνομες και αντισυνταγματικές οι περικοπές για τους ίδιους 

το 2013 και πήραν απόφαση και επανήλθαν σε μισθούς του 2012; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ναι  

ΕΡΩΤΗΜΑ της ΕΑΣ: Μέχρι και τέλος του 2019 υπήρξαν οι ίδιοι δικαστές που εκδίκαζαν υπέρ των εργαζομένων 

και ξαφνικά εκδίκαζαν εις βάρος τους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ναι ( αναφέρθηκαν και ονόματα που τα γνωρίζουμε σαν ΕΑΣ ) 

ΕΡΩΤΗΜΑ της ΕΑΣ : Αν η απόφαση στις 19 του Οκτώβρη περιλαμβάνει όλους τους συναδέλφους. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, κάθε διεκδίκηση θα πάει στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου. 

ΕΡΩΤΗΜΑ της ΕΑΣ : Μπορούμε να προσφύγουμε στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορούμε εφόσον έχουν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα της χώρας. 

ΕΡΩΤΗΜΑ της ΕΑΣ: Σαν νομική σύμβουλος του Συνδικάτου , δεν σας ζητήσαμε ποτέ να προσφύγουμε στα 

Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Έχετε ανάλογη εμπειρία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι , έχω προσφύγει και γνωρίζω έχοντας κάνει προσφυγές.  

Περιττό συνάδελφοι να σας πούμε ότι ΔΕΝ υπήρξε καμία  άλλη ερώτηση , απλά όσοι δεν τους κόβει ούτε με 

Βαλέ , ξαναρώταγαν τα ίδια τα οποία απαντήθηκαν. 

Στην συνέχεια τοποθετηθήκαμε σαν ΕΑΣ και είπαμε τα εξής : 

Αρχικά κάναμε κυριολεκτικά μάθημα τρόπου διεξαγωγής Διοικητικού Συμβουλίου – φυσικά όχι σε όλους-  αλλά 

ειδικά στην ΔΑΚΕ και μετέπειτα στην ΠΑΣΚΕ που νομίζουν πως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι χαβαλές για να 

περνάει η ώρα και έτσι εξηγείτε ο λόγος που έχουν να βγάλουν δημόσια πρακτικά από το 2004 (!!!) . Αν 

τολμούσαν να βγάλουν τα πρακτικά χωρίς πετσόκομμα , ξέρουν καλά πως θα τους είχατε πάρει στην γιούχα. 

Στην συνέχεια είπαμε ότι αυτά που τραβάμε τώρα τα τραβάμε γιατί η ΔΑΚΕ και η ΠΑΣΚΕ (για 

μικροσυνδικαλιστικό όφελος ) αντί να αντιδράσουν σε όλα αυτά που μας φόρτωναν με κινητοποιήσεις , μας 

δούλευαν όλους ότι είναι σε συζητήσεις με τα υπουργεία τους και σε καλό δρόμο και πως θα την 

σκαπουλάρουμε.( Μάλιστα στο σημερινό ΔΣ ο συνδετικός κρίκος ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ   -με μια μικρή αποστασία και 

απουσία από την ΠΑΣΚΕ γιατί είδε κάποιο ΟΡΑΜΑ– και τότε πρόεδρος του Συνδικάτου και επικεφαλής της 

ΠΑΣΚΕ μας είπε ότι δεν έχουμε ιδέα και πως χάσαμε κάτω από 50 ευρώ(!!!) . Μιλάμε για άπατο θράσος δηλαδή , 

αν και αναμένουμε ξανά την  στήριξη του από τους αποσπασμένους κολλητούς του στην ναζιστική συμμορία της 

Χρυσής  Αυγής που λόγο μη εκπροσώπησης δέησε η διοίκηση μετά από δύο χρόνια να τους φέρει πίσω. Εκτός 

φυσικά αν θυμηθεί μετά από κάτι χρόνια και κάτι δολοφονίες της συμμορίας και τους ….καταγγείλει….. (όχι 

γέλια).  

Στο συγκεκριμένο θέμα «περί συνεννόησης και καλής εξέλιξης με τα υπουργεία (τους) το πόσο καλά τα είπανε το 

βλέπουμε τώρα στα δικαστήρια που τρέχουμε για όσα συμφώνησαν να μας κλέψουν , στα ΚΤΕΛ που 

συμφώνησαν να μπουν (  Η ΠΑΣΚΕ το δήλωσε μάλιστα διά του επικεφαλής της και σε συνδικαλιστική διαδικασία 

που την κατέγραψαν οι ίδιοι (!) ) στα σαράβαλα που νοίκιασαν , στην κατάφορη αδικία των νέων συναδέλφων , 

στην καθημερινότητα κλπ… 



Εν κατακλείδι διαπραγματεύτηκαν με τον κάθε Βορίδη τόσο καλά , που σήμερα τρέχουμε εμείς στα δικαστήρια 

να πάρουμε όλα όσα μας έκλεψαν και αυτοί για να μας εμποδίσουν να  πάρουμε τον δικό μας κόπο και ιδρώτα . 

Επίσης στο ΔΣ αναφέραμε πως όλα τα γεγονότα και τα στοιχεία , σαν ΕΑΣ  και μέσω του εκπροσώπου της 

Σταύρου Μανίκα  (ο οποίος έχει και την ευθύνη της εκτίμησης και της δημόσιας δήλωσης) και με βάση και τις 

εκτιμήσεις της νομικής μας συμβούλου  εκτιμούμε πως υπήρξε ξεκάθαρη πολιτική παρέμβαση από  την 

κυβέρνηση Μητσοτάκη. (το σχέδιο είναι οι εργαζόμενοι να χάσουν τα κλεμμένα -σύμφωνα με τα πρωτόδικα 

δικαστήρια-  με την ανοχή(;) συμφωνία(;) ή συνενοχή έστω και αδιαφορία των ΠΑΣΚΕ –ΔΑΚΕ.) 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΕΑΣ κατέθεσε και συγκεκριμένη πρόταση . 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΣ 

1) Να σταλεί ομόφωνα από το ΔΣ του Συνδικάτου μας έγγραφο ΝΟΜΙΚΟΥ περιεχομένου  προς τον Άρειο 

Πάγο που να ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ την απόφαση της ολομέλειας και να εκφράζει την εκτίμησή μας  (όλοι –

ανέξοδα- μίλησαν για πολιτική παρέμβαση και δυστυχώς για κάποιους υπάρχουν ΕΠΙΣΗΜΑ πρακτικά και 

τεχνικά το όποιο πετσόκομμα φαίνεται) ότι για την νομιμοποίηση της κλοπής του κόπου μας ΥΠΑΡΧΕΙ 

πολιτική παρέμβαση. 

2) Δελτίο τύπου παντού που θα καταγγέλλει την στημένη απ το Μαξίμου δικαστική απόφαση ( όχι 

ομόφωνη) 

3) Την μέρα που θα γίνει η εκδίκαση στον Άρειο Πάγο 24ωρη απεργία και κάλεσμα όλων των εργαζομένων 

έξω από την αίθουσα διεξαγωγής , ώστε να πάρουν χαμπάρι κυβέρνηση και δικαστές « ποιανου ο σάκος 

παίρνει περισσότερα απίδια» …των εργαζομένων ή των πουλημένων; 

4) Να μην διανοηθούν να βάλουν θέμα της τελεσίδικης απόφασης των συναδέλφων , όπως βγαίνουν 

συνδικαλιστικά ρετάλια και παπαγάλοι και διαδίδουν μουλωχτά σαν γερμανοτσολιάδες πως θα 

καταργήσουν ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ απόφαση. ( Έχουμε καταγγελίες συναδέλφων επώνυμες και αν τα ρετάλια δεν 

κόψουν το ξεπούλημα θα βγούν δημόσια και θα προκαλέσουμε συζήτηση μπροστά στους εργαζόμενους 

για να ξεβρακωθούν ) 

Από δω και κάτω συνάδελφοι-σσες άρχισε το μεγάλο δράμα στο ΔΣ. 

Προς τιμή τους  ,ΔΑΣ  και ΜΕΤΑ αποδέχτηκαν και συμφώνησαν με την πρόταση ΤΗΣ ΕΑΣ…. 

Η ΠΑΣΚΕ μέσα από γυροβολιές , τσάμικα και  πεντοζάληδες συμφώνησε μεν , αλλά…..( Συνάδελφοι το «αλλά» 

ζητήστε να σας το εξηγήσουν οι ίδιοι της ΠΑΣΚΕ  όπως και το  «πως ΔΕΝ χάσαμε ούτε πενήντα ευρώ…..» Εμείς  οι 

χαζοί κινδυνολόγοι επαναστάτες της ΕΑΣ ειλικρινά ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ) 

Η ΔΑΚΕ βάρεσε όχι μόνο μπλέ αλλά μαβί. Και επειδή το παιχνιδάκι τους το ξέρουμε , θα μιλήσουμε και 

επώνυμα: Η ΔΑΚΕ του Σιορικη (με ο ή με ω) , του Πανάγου , του Υφαντή , του Κουτσιούκη , του Κωστάκου ,του 

Μητσοτάκη , του Θέμελη , του Αγιάσογλου και του Καραμανλή , ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ  βάλουν την πρόταση της ΕΑΣ σε 

ψηφοφορία.  

Εκφράζοντας την αντίθεσή του , ο εκπρόσωπός μας , έθεσε στην ΔΑΚΕ το εξής ερώτημα : 

Λέτε να μην ψηφίσουμε . Σαν ΕΑΣ έχουμε να σας πούμε εκατοντάδες λόγους  αλλά θα αρκεστούμε σε τρείς μόνο: 

1) Αν αντιδράσουμε τώρα δικαστές και κυβέρνηση θα πάρουν το μήνυμα ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν 

σε βάρος των οικογενειών μας . 

2) Οι εργαζόμενοι μέλη του συνδικάτου θα καταλάβουν πως επιτέλους δεν παίζουμε και είναι σίγουρο πως 

θα αγωνιστούν 

3)  Θα έχουμε όλο το χρόνο να προετοιμάσουμε δυναμική απάντηση 

Η ΔΑΚΕ δια στόματος Σιορίκη ( οι άλλοι δεν τολμάνε να μιλήσουν μόνο να κραυγάζουν μπορούν και ελάτε 

συνάδελφοι  στο ΔΣ να το δείτε ) απάντησε το εξής καταπληκτικό: 



Δεν το βάζουμε σε ψηφοφορία γιατι είναι ΜΑΚΡΙΑ (!!!) σε πρόταση της ΔΑΣ για στάση τις επόμενες μέρες για τα 

καθημερινά απάντησε : Είναι ΚΟΝΤΑ….. 

Η ξεφτίλα του Μητσοτακικού , κυβερνητικού συνδικαλισμού αγκαλιά με την ΠΑΣΚΕ και τον Σιάνο της Ενότητας…. 

 

Συνάδελφοι-σσες 

Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα σαν ΕΑΣ. 

Το είπαμε χιλιάδες φορές , θα το πούμε μία ακόμα :  

Η αστική δικαιοσύνη είναι σαν τα φίδια! Δαγκώνει μόνο τους ξυπόλητους !  

Και ξυπόλητοι δεν είναι ούτε ο ΣΕΒ , ούτε οι εφοπλιστές , ούτε η ΠΑΣΚΟΔΑΚΕ των Σκουλοσιορίκιδων , ούτε οι 

Μαρέβες των οφσορ… Αυτοί φοράνε μπότες φτιαγμένες απ το δικό μας πετσί. Απ το πετσί των ανασφάλιστων 

παιδιών μας των 320 ευρώ , των άνεργων , των αδικημένων παιδιών μας. Βλέπετε δεν μπορούσαμε να 

στείλουμε τα παιδιά μας στον Μωραίτη να αντιγράφουν γιατί είναι μπάζα και να γίνονται πρόεδροι του -

πουλημένου τζάμπα ΟΠΑΠ- σαν τον γιό Σαμαρά με 10.000 το μήνα.  

Σας Καλούμε όλους να στηρίξετε και να πιέσουμε όλοι μαζί να υλοποιηθεί η πρόταση της ΕΑΣ! 

Έχουμε την δύναμη να κερδίσουμε! 

Μπορούμε να χαράξουμε ανθρώπινο δρόμο για μας και τα παιδιά μας! 

Μόνο ο λαός σώζει τον λαό! 

ΥΓ :ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ : 

1)Γνωρίζουμε πως ΔΑΚΕ , ΠΑΣΚΕ  και μια σειρά  νεόκοποι αλίμονοι – αναχώματα θα σας παραμυθιάσουν. Απλά 

ζητήστε τους να βγάλουν δημόσια ΟΛΑ τα πρακτικά των ΔΣ ….χωρίς κοπτοραπτικη…. Εκεί θα δείτε πόσο 

δούλεμα μας ρίχνουν. 

2) Επειδή το προεδρείο ΔΑΚΕ- ΠΑΣΚΕ και φυσικά η ΕΝΟΤΗΤΑ  ,δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε κόντρα σε 

κυβέρνηση και αστική δικαιοσύνη θα υπάρξει ανακοίνωση συνοπτική της ΕΑΣ που θα αναρτηθεί δημόσια 

αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη των διαπιστώσεων για την δικαστική αναλγησία. 

3) Έχουμε έτοιμη απάντηση για την καθημερινότητα και για τα καραγκιοζιλίκια του Καραμανλή και της 

κυβέρνησης στις  μεταφορές. Παρότι ΔΑΚΕ –ΠΑΣΚΕ  δεν τολμούν να ανοίξουν το στόμα τους –‘άσχετο αν σας το 

παίζουν ότι θα χάσουμε μόλις πενήντα ευρώ- άσχετο αν ο Σιορίκης της ΔΑΚΕ στο ΔΣ είπε ότι είναι 

«παρορμητικός και έκανε λάθος»,  για την ΕΑΣ είναι ένα μάτσο άεργοι καραγκιόζηδες που απλά κληρονόμησαν 

αρπαγμένα απ τον λαό λεφτά και ένα όνομα. Θα θυμίσουμε μόνο ότι από τις ακριβοπληρωμένες φιέστες των 

ακριβοπληρωμένων μεταχειρισμένων σαράβαλων δεκαετίας πλήρωσαν 297 παρέλαβαν το 1/3 και δουλεύουν 

λιγότερα από 30! 

   

ΘΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! 

 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

   

 

 


