∆ικαστές, Εισαγγελείς, Βουλευτές, Μέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους: 2 ∆ις Ευρώ αναδροµικές πληρωµές…

∆ευτέρα, 12 ∆εκεµβρίου 2011
Όταν οι κεντρικοί πυλώνες του κράτους δεν υπολογίζουν το κράτος και τους πολίτες,
τί να περιµένει κανείς από τον απλό λαό;
∆ικαστές, Εισαγγελείς, Βουλευτές, Μέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους: Η άσχηµη πλευρά του θέµατος των αποδοχών τους

Του Γιάννη Αποστολίδη
π. ∆ικηγόρου, Τηλ. 6932 916443

Ο ελληνικός λαός πληροφορήθηκε µε οργή ότι οι συνταξιούχοι βουλευτές ζητούν
αναδροµικά εκατοµµυρίων ευρώ. Αν όµως ξέραµε όλη την αλήθεια για το θέµα,
θα εξοργιζόµασταν όχι µε τους βουλευτές αλλά µε τον εαυτό µας! Θα λέγαµε,
Καλά, γίνονται τόσο φοβερά και τροµερά πράγµατα στη δηµόσια ζωή και εγώ, ο
λαός, κοιµάµαι;
Κοιµόµασταν! Μπροστά στα µάτια µας έγινε το 2006, 2008 το µεγαλύτερο
αντικειµενικά σκάνδαλο από καταβολής του ελληνικού κράτους, πήραν εξτρά
εντελώς παράνοµα, µε µία ληστρική απόφαση ενός δικαστηρίου, δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ οι δικαστές (περιλαµβάνονται και οι εισαγγελείς), οι
βουλευτές και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, και ο λαός καµιά
αντίδραση!
∆ιάβασε µε προσοχή:
Υπάρχει στο Σύνταγµα το άρθρο 88 παρ. 2 που λέει: «Οι αποδοχές των
δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες µε το λειτούργηµά τους. Τα

σχετικά µε τη βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη και µε την
κατάστασή τους γενικά καθορίζονται µε ειδικούς νόµους». Τι σηµαίνει και
πως πρέπει να ερµηνευτεί (αν χρειάζονται ερµηνεία τα αυτονόητα!) αυτή η
διάταξη; Ότι κατά τον ειδικό καθορισµό από τον νοµοθέτη των αποδοχών των
δικαστών, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ανάλογες συνθήκες της δουλειάς
τους, η υπηρεσιακή κατάστασή τους και η ανάλογη κοινωνική αντίληψη για το
υψηλό πράγµατι δικαστικό λειτούργηµα. Έτσι ακριβώς ερµήνευσε παλιότερα
αυτή τη συνταγµατική διάταξη το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την υπ΄αριθµ.
736/1953 απόφασή του. Αυτή η ερµηνεία, που θεωρεί τη διάταξη
κατευθυντήριου, αν µη ευκτικού προς τον κοινό νοµοθέτη χαρακτήρα, και που
δεν αµφισβητήθηκε για 33 ολόκληρα χρόνια, δεν άφηνε βέβαια περιθώριο να
αυξήσουν οι ίδιοι οι δικαστές, µε δικαστικές αποφάσεις, τις αποδοχές τους.
Αλλά από το 1986 άρχισαν να αξιώνουν εξοµοίωση των αποδοχών τους µε
εκείνες άλλων υψηλότερα αµοιβοµένων κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων,
ιδίως µε τους βουλευτές, τους διευθυντές γιατρούς του ΕΣΥ και τους καθηγητές
πανεπιστηµίων. Και το επέβαλαν µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της
Επικρατείας αριθµ. 1951/1986, 400/1989, 1688/1991 και 4/1992. Πως το
πέτυχαν ; Έδωσαν στην παραπάνω συνταγµατική διάταξη επιτακτικό χαρακτήρα
και την ερµήνευσαν ως εξής: Ότι λέγοντας το άρθρο 88 παρ. 2 του
Συντάγµατος ότι οι αποδοχές των δικαστών είναι ανάλογες µε το
λειτούργηµα τους, εννοεί ότι δεν επιτρέπεται να παίρνει κανείς, ούτε στο
δηµόσιο τοµέα ούτε στον ιδιωτικό (ναι, ούτε στον ιδιωτικό, ΣτΕ
4/1992!), αποδοχές µεγαλύτερες από τους δικαστές και ότι αν τυχόν
κάποια κατηγορία εργαζοµένων παίρνει µεγαλύτερες, αυτοµάτως
δικαιούνται αυτές τις µεγαλύτερες αποδοχές και οι δικαστές και οφείλει
κάθε δικαστήριο να τις επιδικάσει! Πρόκειται βέβαια για παράλογη ερµηνεία,
που όµως έγινε νοµολογία και ανέβασε µισθολογικά τους δικαστές στα ύψη! Και
επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, φτάσαµε στην εξής απαίσια και
καταστρεπτική για τα δηµόσια οικονοµικά µας δικαστική εξέλιξη:

Πρόσεξε, αναγνώστη, τι έγινε:
Στην κορυφή της µισθολογικής πυραµίδας, δεύτερος µετά τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας στον ευρύ δηµόσιο τοµέα βρισκόταν ήδη από το 2000 ένας
µετακλητός κρατικός λειτουργός, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµίων (ΕΕΤΤ), µιας ανεξάρτητης αρχής, που είχε
αποδοχές σχεδόν διπλάσιες από τους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, ως
κρατικό golden boy. Πρόσεξε αναγνώστη: Μέχρι το 2006 οι δικαστές, όπως
σου είπα, όπου εντόπιζαν κάποια κατηγορία εργαζοµένων στο κράτος και
γενικά στον δηµόσιο τοµέα να παίρνει υψηλότερες αποδοχές, αυτοί
δίκαζαν οι ίδιοι και µε βάση την διεστραµµένη ερµηνεία της παραπάνω
συνταγµατικής διάταξης ανέβαζαν στο ίδιο ύψος και τις δικές τους
αποδοχές. Αυτό έγινε µε τις παραπάνω αποφάσεις του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Το 2006 όµως έγινε το εξής τελείως διαφορετικό: Το Μισθοδικείο,
ένα ανώτατο ειδικό δικαστήριο που ιδρύθηκε το 2002 ειδικά για τους δικαστές
και συγκροτείται από τρείς ανώτατους δικαστικούς, τρείς καθηγητές
πανεπιστηµίου και τρείς δικηγόρους, έβγαλε την υπ΄αριθµ. 13/2006 απόφαση

που λέει τα εξής: Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµίων (προσοχή: Ένα άτοµο δηλαδή και όχι µια κατηγορία υπαλλήλων,
όπως έγινε όλες τις άλλες φορές) παίρνει σχεδόν διπλάσιες αποδοχές από τους
Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων. Αυτό το πράγµα, είπε το Μισθοδικείο,
παραβιάζει (τάχα) το Σύνταγµα, το παραπάνω άρθρο 88 παρ. 2, (που λέει ότι οι
αποδοχές των δικαστών είναι ανάλογες µε το λειτούργηµά τους), είναι
παράνοµο, είναι αντισυνταγµατικό, παραβιάζει την ισοτιµία των εξουσιών,
πλήττει καίρια την δικαστική ανεξαρτησία! Ας υποθέσουµε κι εµείς οι
αφελείς ότι πράγµατι δεν είχαµε επί χρόνια ισοτιµία των εξουσιών και
ανεξάρτητους δικαστές, δηλαδή δεν είχαµε δηµοκρατία, επειδή έτυχε ένας
υπάλληλος, αυτό το κρατικό golden boy, ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ να παίρνει, καλώς
ή κακώς, βασιλικές αποδοχές. Τι έπρεπε να κάνει το Μισθοδικείο; Η λογική και ο
νόµος, το άρθρο 38 Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, λέει ότι έπρεπε, µετά την
κήρυξη ως παράνοµων των αποδοχών του υπαλλήλου αυτού κατά το µέρος που
υπερβαίνουν τις δικαστικές αποδοχές, να στείλει την υπόθεση στον Εισαγγελέα
για να ερευνήσει την παρανοµία. Αντί γι΄αυτό τι έκανε λέτε το Μισθοδικείο; Σου
εφιστώ, αναγνώστη, απόλυτη προσοχή για να κατανοήσεις πλήρως τη δικαστική
ακολασία που διέπραξε το κολασµένο αυτό δικαστήριο, το Μισθοδικείο, σε βάρος
σου, σε βάρος όλου του δύσµοιρου λαού µας.
Άκουσε και φρίξε λοιπόν:
Η απόφαση υπ΄αριθµ. 13/2006 του Μισθοδικείου λέει ότι για να
αποκατασταθεί η δικαστική ανεξαρτησία, η ισοτιµία των εξουσιών και
άλλα ηχηρά παρόµοια, πρέπει αυτές τις παράνοµες αποδοχές του golden
boy, του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµίων, να τις πάρουν και οι Πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων
και αναλογικά όλοι οι δικαστές! ∆ηλαδή αντί το Μισθοδικείο αυτό να κρίνει
ότι πρέπει µε κάποιον τρόπο να κατέβουν οι παράνοµες αυτές αποδοχές του
golden boy, τις έδωσε και σε 6000 δικαστές και κατά συνέπεια, µε βάση κάποιες
άλλες αισχρές συνταγµατικές διατάξεις, που τις αναφέρω παρακάτω, στα µέλη
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και τους βουλευτές! Σχεδόν διπλασίασε
τις αποδοχές όλων αυτών, τη στιγµή που ήταν ήδη ψηλότερες από τις
αποδοχές όλων των άλλων υπαλλήλων και λειτουργών του Κράτους!!! Η
απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισαν οι τρείς καθηγητές της
Νοµικής που µετείχαν στη σύνθεση, των οποίων η γνώµη (και η αγανάκτηση!)
καταγράφεται στην απόφαση και λέει προφητικά ότι, αν το δικαστήριο δώσει
αυτά τα χρήµατα στους δικαστές «...κινδυνεύει να εξουθενώσει τα οικονοµικά
της χώρας, µε συνέπεια την πρακτική αδυναµία του Κράτους να αντεπεξέλθει
στις υποχρεώσεις του». Κι αυτό έγινε και το ζούµε σήµερα στο πετσί µας! Πόσα
ήταν αυτά τα χρήµατα; Βγαίνανε πολύ πάνω από δύο δισεκατοµµύρια
ευρώ, για 6000 δικαστές, ως αναδροµικά µισθολογικών διαφορών, συν τις
συνεπαγόµενες αυξήσεις µέχρι του διπλασίου των ήδη παχυλότατων µισθών
τους. Με βάση αυτή την απόφαση αρ. 13/2006 του Μισθοδικείου σε κάθε
δικαστή αναλογούσαν µαζί µε τους τόκους κατά µέσο όρο κάπου 200.000 ευρώ
µόνο από αναδροµικά! ∆ηλαδή επειδή η πατρίδα µας είχε την στραβή τύχη να
παίρνει κάποιο κρατικό golden boy, αντισυνταγµατικά και παράνοµα, όπως το
ίδιο το Μισθοδικείο έκρινε, υψηλότατες αποδοχές, έπρεπε γι΄αυτήν την
παρανοµία να ...πληρώσει το κράτος στους δικαστές, τους βουλευτές και τα µέλη

του ΝΣΚ πάνω από δύο δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο αναδροµικά για δήθεν
µισθολογικές διαφορές και επιπλέον σχεδόν να διπλασιάσει τις ήδη κορυφαίες
αποδοχές τους! Και νοµίζεις αναγνώστη ότι η φρίκη τελειώνει εδώ;
Γελιέσαι!

∆ιάβασε και αυτά:
Το Μισθοδικείο µε αυτήν την κατάπτυστη, την αισχρή αριθµ. 13/2006 απόφασή
του, λέει τα εξής: Ότι αφού ο νοµοθέτης (δηλαδή η Βουλή και ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας, δι΄εξουσιοδοτήσεως στους υπουργούς Οικονοµικών και
Μεταφορών - Επικοινωνιών) έδωσε τόσο υψηλές αποδοχές στον πρόεδρο της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµίων, στο κρατικό golden boy,
έπρεπε να τις δώσει και στους δικαστές, κατά την αυθαίρετη ερµηνεία του
άρθρου 88 παρ. 2 Συντ., για να αποκατασταθεί η ισοτιµία των εξουσιών και η
δικαστική ανεξαρτησία (δηλαδή η ίδια η δηµοκρατία µας!) και µη δίνοντας αυτή
την αύξηση, τα νοµοθετικά όργανα του Κράτους, η Βουλή και ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας, έχουν υποπέσει σε αδικοπραξία, περίπου εγκληµάτισαν, για να το
πούµε απλά, µε ζηµιωθέντα θύµατά τους όχι, όπως θα νόµιζε κανείς, τον λαό
(που υποτίθεται ότι µετά το καίριο πλήγµα κατά της δικαστικής ανεξαρτησίας,
που κατέφερε ο νοµοθέτης καθορίζοντας πανύψηλες τις αποδοχές του προέδρου
ΕΕΤΤ, στερήθηκε αυτός ο λαός ένα µέγιστο αγαθό, να δικάζεται δηλαδή από
ανεξάρτητους δικαστές), αλλά τους ίδιους του δικαστές, τους οποίους πρέπει το
κράτος να τους αποζηµιώσει κατά το άρθρο 105 του Αστικού Κώδικα, που λέει
ότι το ∆ηµόσιο ευθύνεται για κάθε ζηµία που προκαλούν τα όργανά του! ∆ηλαδή
για να καταλάβεις καλύτερα, αναγνώστη (και στο εξηγώ πάλι όχι επειδή δεν
έχεις µυαλό να καταλάβεις αλλά επειδή δεν το χωράει ο νούς σου), το
Μισθοδικείο είπε τα εξής: Παράνοµα και αντισυνταγµατικά, κατά παράβαση
του άρθρου 82 παρ. 2 Συντ., η Βουλή και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας,
τα νοµοθετικά όργανα, έδωσαν στον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµίων πανύψηλες αποδοχές, διπλάσιες από
τις δικαστικές. Και για να εξαλειφθεί αυτή η παρανοµία, θα έπρεπε να
δώσουν τις ίδιες παράνοµες αποδοχές και στους δικαστές!!!, να
πολλαπλασιάσουν δηλαδή εκθετικά την παρανοµία! Και επειδή δεν το
έκαναν αυτό, παρανόµησαν (!) και γι΄αυτή την παρανοµία, γι΄αυτήν την
αδικοπραξία, οφείλει το Κράτος να αποζηµιώσει τους δικαστές µε το
ισόποσο των µισθολογικών διαφορών τους για όλα τα επίδικα χρόνια,
και πρέπει το δικαστήριο να επιδικάσει τις αποζηµιώσεις! Όσο και αν σου
φαίνεται απίστευτο αναγνώστη, είναι δυστυχώς γεγονός ότι αυτό το διεντέρευµα
το περιέχει η απόφαση του Μισθοδικείου ως θεµελιώδη νοµική σκέψη του!
Φρίκη! ∆ηλαδή κατά το Μισθοδικείο η χειρότερη µορφή παρανοµίας, η
αντισυνταγµατικότητα, πατάσσεται µε την εξάπλωσή της διά δικαστικής
αποφάσεως! Τι κι αν το άρθρο 93 του Συντάγµατος απαγορεύει την εφαρµογή
από κάθε δικαστήριο αντισυνταγµατικού νόµου; Το έγραψε στα παλιά της τα
παπούτσια η πλειοψηφία του Μισθοδικείου. Ο Άρειος Πάγος σε απόφασή του
(αριθ. 1589/2006 που εκδόθηκε λίγο πριν βγεί η φρικτή αυτή απόφαση του
Μισθοδικείου) επί άλλου θέµατος αλλά για τον ίδιο νοµικό λόγο είπε ότι
απαγορεύεται η «ισότητα της παρανοµίας», δηλαδή είπε ότι αν κάποιος
απολαµβάνει κάποιο παράνοµο ως αντισυνταγµατικό προνόµιο και η υπόθεση
φτάσει στα δικαστήρια µε αίτηµα κάποιου τρίτου να εφαρµοστεί το προνόµιο, για

λόγους ισότητας, και σ΄αυτόν, που τελεί στις ίδιες συνθήκες, δεν επιτρέπεται
αυτό το αντισυνταγµατικό προνόµιο να το εφαρµόσει το δικαστήριο και σε άλλες
περιπτώσεις (και προσοχή, αναγνώστη, µην συγχέεις την περίπτωση
αντισυνταγµατικής παρανοµίας µε την παρανοµία εκείνη που συνίσταται µόνο
στην παραβίαση του ίδιου του άρθρου 4 του Συντάγµατος περί ισότητος των
ελλήνων, όταν δηλαδή ο νόµος καθ΄εαυτόν δεν είναι αντισυνταγµατικός αλλά
ρυθµίζει άνισα τα δικαιώµατα προσώπων που τελούν στις ίδιες συνθήκες, οπότε
χωρεί δικαστικό αίτηµα για εξίσωση από όποιον υφίσταται την άνιση
µεταχείριση).
Αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου (αριθ. 1589/2006) τινάζει και αναδροµικά
στον αέρα το σύστηµα των δικαστικών και βουλευτικών αποδοχών! ∆εν έπρεπε
να τη λάβει υπόψη το Μισθοδικείο; ∆εν έπρεπε να πει στους ενάγοντες
δικαστές ότι, κύριοι, εσείς ζητώντας εξίσωση µε τις παράνοµες, ως
αντισυνταγµατικές, αποδοχές του προέδρου ΕΕΤΤ ζητάτε «εξίσωση στην
παρανοµία»; Το Μισθοδικείο όµως έκανε το εντελώς αντίθετο: Το
παράνοµο και αντισυνταγµατικό, κατά την κρίση αυτού του ιδίου, µισθολογικό
υπερπρονόµιο του ανωτέρω κρατικού golden boy το έδωσε και σε όλους τους
6.000 δικαστές! Πάρε όµως αµέσως ένα χαπάκι κατά της ναυτίας, αναγνώστη,
γιατί θα ζαλιστείς µε τα εξής: Το Μισθοδικείο µε την υπ΄αριθµ. 13/2006
απόφασή του διπλασίασε τις ήδη υψηλότατες αποδοχές των δικαστών, και πρώτα
πρώτα του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Πρόεδρος αυτού του Μισθοδικείου ήταν
ο ίδιος ο τότε Πρόεδρος του Αρείου Πάγου! ∆ικηγόροι του Κράτους σ΄αυτή τη
δίκη ήταν κάποια µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που είχαν
τεράστιο συµφέρον να...χάσει τη δίκη το Κράτος, να κερδίσουν οι δικαστές, διότι
σύµφωνα µε µια αισχρή διάταξη που µπήκε σαν τσόντα στο Σύνταγµα, το άρθρο
100Α, τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους παίρνουν αποδοχές ίδιες µε
τους δικαστές! Είναι εικόνα δικαιοσύνης αυτή ή θυµίζει ανοιχτοσκέλα, πρόθυµη
να κάνει τα γούστα του οποιουδήποτε;

Γίνονται τέτοια πράγµατα σε άλλη χώρα;
Πάρε όµως και άλλο χαπάκι, δύστυχε έλληνα, δύστυχε αναγνώστη, διότι θα
ταραχθείς και µε τα εξής. Κατά το Σύνταγµα (άρθρο 111 παρ. 2 που διατηρεί την
ισχύ του Ζ/1975 ψηφίσµατος, το οποίο διατηρεί σε ισχύ την από 22.12.1964
σχετική απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής) η βουλευτική αποζηµίωση
εξισώνεται µε τις αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Αυτή η ρύθµιση
έγινε το 1964 από τον Γεώργιο Παπανδρέου, το Γέρο της ∆ηµοκρατίας…, ο
οποίος παράλληλα είχε διπλασιάσει τους δικαστικούς µισθούς- και ας µην
αναλογιστούµε γιατί τα έκανε όλα αυτά τα φαύλα ο σχωρεµένος…. Λοιπόν, η
κατάπτυστη απόφαση αριθµ. 13/2006 του Μισθοδικείου στηρίχθηκε, όπως
προανέφερα, στο σκεπτικό ότι παρανόµησαν οι βουλευτές µε το να µην
αυξήσουν τις αποδοχές των δικαστών. Αυξάνει, κατόπιν αυτής της παρανοµίας,
διπλασιάζει τις αποδοχές όλων των δικαστών και πρώτα πρώτα του Προέδρου
του Αρείου Πάγου και αυτοµάτως διπλασιάζονται, αφού εξισώνονται κατά το
Σύνταγµα, και οι αποδοχές αυτών που παρανόµησαν, δηλαδή των
βουλευτών!!! Πρόκειται για τα ποσά που είχαν µεταµορφωθεί σε «έκτακτη
παροχή» στους δικαστές και σε 80% αύξηση και όπως µάθαµε πρόσφατα ζητούν
ως αναδροµικά οι µισθολογικά ωφελούµενοι λόγω εξίσωσης συνταξιούχοι

βουλευτές. ∆ηλαδή η αδικοπραξία - κατά την κρίση του ίδιου του Μισθοδικείου της Βουλής, των βουλευτών, διπλασίασε τις αποδοχές των ίδιων των
βουλευτών!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Βάλε κι άλλα θαυµαστικά, αναγνώστη, και ψάξε να
βρείς που πήγε η βασική νοµική αρχή που λέει ότι, ο εξ οικείου πταίσµατος
ζηµιούµενος ού δοκεί ζηµιούσθαι).
Τώρα σταµάτα, αναγνώστη, να παίρνεις χαπάκια για ν΄αναποφύγεις την ναυτία.
∆εν οφελούν, δεν την αποφεύγεις µε τίποτε. ∆ιάβαζε αν αντέχεις: Λένε οι
βουλευτές, λένε οι δικαστές, λένε οι πάντες, νοµίζει και ο ίδιος ο απληροφόρητος
λαός (δυστυχώς και η νοµική επιστήµη δεν ασχολήθηκε επαρκώς µε το θέµα και
το µόνο που γράφτηκε ήταν µια στατιστικού και συγκριτικού περισσότερο
περιεχοµένου µελέτη ενός δικαστή, καθώς επίσης και µια µονογραφία σε νοµικό
περιοδικό από τον ίδιο τον δικηγόρο εισηγητή της εν θέµατι απόφασης, η οποία
µονογραφία έχει µεν µεθοδολογική πληρότητα – αν και παραλείπει να πεί το
κρίσιµης σηµασίας γεγονός ότι από το 1952 µέχρι το 1986 η νοµολογία του ΣτΕ
θεωρούσε τη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 2 Συντ. κατευθυντήρια και όχι
επιτακτική και έτσι δεν επέτρεπε δικαστική αυθαιρεσία - αλλά από πλευράς
ουσίας είναι απολύτως κενή!) λένε λοιπόν οι πάντες ότι για το θέµα υπάρχει
δεδικασµένο, αφού έχουµε αµετάκλητη µάλιστα και όχι απλώς τελεσίδικη
δικαστική απόφαση του Μισθοδικείου, που επιβάλλει όλη αυτή τη φρίκη, τις
αυξήσεις των δικαστικών αποδοχών και κατά συνέπεια τις αυξήσεις των
βουλευτικών αποδοχών. Ψέµα! Χυδαίο ψέµα! Κανένα δεδικασµένο δεν
υπάρχει! Ποια είναι η πραγµατικότητα;

∆ιάβαζε και κοίτα πως σε κοροϊδεύουν,
αναγνώστη:
Κατ΄αρχήν η υπ΄αριθµ. 13/2006 αµετάκλητη απόφαση του Μισθοδικείου που
δίνει τα δισεκατοµµύρια ευρώ στους δικαστές, κατά συνέπεια και στα µέλη του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και στους βουλευτές, επέλυσε, όπως επέλυσε,
νοµικό και όχι πραγµατικό ζήτηµα και εποµένως, όπως ξέρουν οι νοµικοί, δεν
πρόκειται περί κατά κυριολεξία δεδικασµένου. Κατά δεύτερον, η απόφαση αυτή
εκδόθηκε, πρόσεξε αναγνώστη, στις 7.11.2006. Αλλά στις 5.12.2006, δηλαδή
σ΄ένα µήνα, εκδόθηκε από το ίδιο δικαστήριο, το Μισθοδικείο, αντίθετη
αµετάκλητη απόφαση, η αριθµ. 17/2006, που δεν δίνει τσακιστή δεκάρα στους
δικαστές! Σ΄αυτή την απόφαση το ίδιο δικαστήριο, µε άλλη σύνθεση,
αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία την δίκαιη και σωστή νοµικά και πραγµατολογικά
άποψη που είχε µειοψηφήσει στην αριθµ. 13/2006 απόφαση! Και επειδή στις
σηµερινές συνθήκες τυχεροί είναι οι τρελοί, εύχοµαι ολόψυχα να τρελαθείς,
αναγνώστη, µ΄αυτό που θα διαβάσεις: Σου είπα ότι στις 5.12.2006 εκδόθηκε η
αριθµ. 17/2006 απόφαση του Μισθοδικείου που, αντίθετα µε την αριθµ. 13/2006
απόφαση, λέει ότι δεν δικαιούνται τα δισεκατοµµύρια οι δικαστές. Την ίδια όµως
µέρα, 5.12.2006, σε µισή ώρα, εκδόθηκε µια άλλη, η αριθµ. 23/2006 απόφαση
του ίδιου του Μισθοδικείου που αντιστρέφει πάλι τα πράγµατα, ταυτίζεται µε την
αριθµ. 13/2006 απόφαση και ξαναδίνει στους δικαστές δισεκατοµµύρια!!!
∆ηλαδή σε µισή ώρα παίχτηκαν και χάθηκαν στο βρωµερό καζίνο ενός
ανωτάτου δικαστηρίου, του Μισθοδικείου, στις πλάτες του έλληνα
φορολογούµενου δισεκατοµµύρια ευρώ! Από την εποχή που οι πρωτόγονοι

άνθρωποι µαζεύονταν σε κάποια σπηλιά και ο φύλαρχος «δίκαζε» τους
ηµιάγριους, από τότε µέχρι τις 5.12.2006 δεν εκδόθηκαν ποτέ και πουθενά την
ίδια µέρα για το ίδιο ακριβώς νοµικό θέµα δύο αντίθετες αποφάσεις του ίδιου
ανώτατου δικαστηρίου! Αυτό έγινε µόνο στις 5.12.2006, στο Μισθοδικείο!
Η ελληνική δικαιοσύνη στην πιο ελεεινή στιγµή της ιστορίας της!
Ρωτώ: Ποιο δεδικασµένο δηµιουργείται, βρε άθλιοι, και ποιο νοµικό
ζήτηµα επιλύεται και ποια νοµολογία δηµιουργείται από δύο αντιφατικές
αµετάκλητες αποφάσεις ανωτάτου δικαστηρίου που εκδίδονται την ίδια
µέρα; Η απάντηση είναι : Κανένα! Βάλτε τα αν θέλετε µε τον συντακτικό
νοµοθέτη που δεν πρόβλεψε µηχανισµό άρσης τέτοιας αντίφασης (όπως
προβλέπεται από το άρθρο 100 Συντ. στην περίπτωση αντιφατικών αποφάσεων
µεταξύ ανωτάτων δικαστηρίων οπότε το λόγο έχει αµετακλήτως το Ανώτατο
Ειδικό ∆ικαστήριο) αλλά µην λέτε στον δύστυχο λαό ότι, τι να κάνουµε, υπάρχει
δεδικασµένο και πρέπει να τα σκάσουµε σε δικαστές, βουλευτές και µέλη του
ΝΣΚ.
Πάντως η τότε κυβέρνηση τρόµαξε ή έκανε πως τρόµαξε το φανταστικό
δεδικασµένο και υποχωρώντας στις ιταµές αξιώσεις των δικαστών, τους έδωσε µε
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης (ΚΥΑ
2/1601/022/30.1.2008, υπογραµµένη και δηµοσιευµένη στο ΦΕΚ δύο φορές, σε
δύο διαφορετικές ηµεροµηνίες!, απίστευτο, µε τον ίδιο αριθµό!, απίστευτο, αλλά
µε παραλλαγµένο περιεχόµενο!, απίστευτο!!!, ρεζιλίκια πράγµατα...) έδωσε, λέω,
η Κυβέρνηση στους δικαστές δήθεν ως «έκτακτη παροχή», έτσι την ονόµασε,
830.000.000 ευρώ που γράφτηκαν στους προϋπολογισµούς των ετών 2008,
2009, 2010, 2011, ουσιαστικά για να καλυφθούν οι αισχρά επιδικασθείσες
αναδροµικές µισθολογικές δήθεν διαφορές τους (αυτό δεν το λέει η ΚΥΑ, το
οµολογεί όµως ξεδιάντροπα το Ελεγκτικό Συνέδριο στην υπ΄αριθ. ΟλΕΣ
2078/2010 απόφασή του) και µάλιστα αυτή η ΚΥΑ, λόγω ιδίως της νοµοτεχνικής
αθλιότητάς της, αφήνει περιθώριο στους δικαστές να διεκδικήσουν και τα
αναδροµικά και την «έκτακτη παροχή», σύµφωνα µε την νοµολογία των αριθ.
890/1956 και 1525/1966 αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας, διότι
τους έβαλε µεν η ΚΥΑ τους δικαστές να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση (τι
ξεφτίλα!) ότι παραιτούνται από έστω και επιδικασθέντα (!) αναδροµικά, αλλά η
νοµολογία αυτή του ΣτΕ λέει ότι η παραίτηση αυτή είναι άκυρη!
Επί πλέον µε τροπολογία στο νόµο 3691/2008 για τη νοµιµοποίηση µαύρου
χρήµατος έδωσε η τότε Κυβέρνηση στους δικαστές αύξηση περίπου 80%, και
άρα από σπόντα (µε το Ζ ψήφισµα και µε τα άρθρα 111 παρ. 2 και 100Α του
Συντάγµατος) ίδια αύξηση στους βουλευτές και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους. «Έκτακτη παροχή» 830.000.000 ευρώ στους δικαστές συν
αύξηση 80% των αποδοχών τους µε 195.000.000 ευρώ γραµµένα στους
ετήσιους προϋπολογισµούς, συν ανάλογες αυξήσεις, κατ΄επίπτωση, των
αποδοχών των βουλευτών και των µελών του ΝΣΚ, ίσον το λιγότερο δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ για τα παραπάνω χρόνια, πέρα και πάνω, όπως
είπα, από τις ήδη παχυλότατες αποδοχές όλων αυτών! Αίσχος! Και µια
σοβαρότατη παρενέργεια: Επειδή η Πολιτεία φοβήθηκε το µάτι της τους
δικαστές, ψήφισε µε τον ίδιο παραπάνω νόµο 3691/2008, άρθρο 57, ότι στο εξής

απαγορεύεται να παίρνει κάποιος στον ευρύ δηµόσιο τοµέα αποδοχές
µεγαλύτερες από του Προέδρου του Αρείου Πάγου, διότι σου λέει θα έρθουν οι
δικαστές και θα ζητήσουν νέα εξίσωση! Αυτός ο περιορισµός όµως έχει τη
σοβαρότατη συνέπεια να µην µπορεί το Κράτος και όλος ο δηµόσιος τοµέας να
ψωνίσει από τη διεθνή αγορά τις υπηρεσίες ικανών τεχνοκρατών, που φυσικά
χρυσοπληρώνονται. Αλλά εδώ θα βάλω εγώ και το εξής προβοκατόρικο ζήτηµα:
Τι θα γίνει αν παρόλα αυτά δοθούν σε κάποιο πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής ή
∆ΕΚΟ αποδοχές υψηλότερες από του Προέδρου του Αρείου Πάγου, κατά
παράβαση του άρθρου 57 Ν. 3691/2008; Η δική σου λογική απάντηση,
αναγνώστη, είναι ότι η αρµόδια Αρχή θα απορρίψει τον σχετικό χρηµατικό
κατάλογο, δεν θα πληρώσει. Η λογική όµως του Μισθοδικείου λέει ότι αυτή η
παρανοµία θα συνιστά και παραβίαση του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,
θα πλήττεται έτσι καίρια η δικαστική ανεξαρτησία, η ισοτιµία των εξουσιών, η
ίδια η δηµοκρατία µας, χαµός, και για την αποκατάσταση της συνταγµατικής
τάξης θα πρέπει αυτή η παρανοµία να… εξαπλωθεί ιλιγγιωδώς, να δοθούν οι ίδιες
αποδοχές και στους δικαστές, εποµένως και στους βουλευτές και τα µέλη του
ΝΣΚ! Και αφού δοθούν, αυτοµάτως θα… νοµιµοποιηθούν και οι παράνοµες
αποδοχές του προέδρου της ανεξάρτητης αρχής ή της ∆ΕΚΟ, αφού πλέον θα
είναι ίσες µε εκείνες του Προέδρου του Αρείου Πάγου! ∆ηλαδή από τον νόµο
στην παρανοµία και από την παρανοµία στον νόµο! Καταλαβαίνεις,
αναγνώστη, πόσο τερατώδης και φαυλοκυκλική γίνεται η λογική της αριθ.
13/2006 αποφάσεως του Μισθοδικείου που µοίρασε τα δισεκατοµµύρια στους
δικαστές, στους βουλευτές και τα µέλη του ΝΣΚ; Με τέτοιες λογικές φτάσαµε
στην χρεοκοπία! Τουλάχιστον ας ορθοφρονίσουµε για το µέλλον… ∆ιότι
επιτέλους µ΄εµάς ό,τι έγινε έγινε. Ας προσέξουµε τουλάχιστον για την νέα
γενιά, γιατί αν εξακολουθήσουµε τέτοια αίσχη θα καταστρέψουµε την
ζωή της, και αυτή θα µας καταστρέψει τον θάνατο - θα έρχεται και θα
φτύνει στους τάφους µας.
Αναγνώστη, και κατά το Σύνταγµα, άρθρο 25, και κατά το νόµο, άρθρο 281
Αστικού Κώδικα, απαγορεύεται η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. ∆ηλαδή,
δεν µπορείς κάποιο υπαρκτό δικαίωµα σου να το ασκήσεις, αν αυτή η άσκησή
του υπερβαίνει προφανώς τα όρια της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και τον
οικονοµικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώµατος. Αν γίνουν δεκτά από ένα
δικαστήριο, αν αποδειχθούν δηλαδή, γεγονότα που κατά καλόπιστη και ηθική
κρίση, προσβλέποντας και στο οικονοµικά και κοινωνικά δέον, συνιστούν
κατάχρηση δικαιώµατος, τότε η αγωγή του δικαιωµατούχου απορρίπτεται. Στην
προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει τίποτε πιο αντίθετο στην καλή πίστη, τίποτε
πιο αντίθετο στα χρηστά ήθη, τίποτε πιο καταστρεπτικό οικονοµικά, τίποτε πιο
αντικοινωνικό από το να παίρνεις τις παράνοµες και αντισυνταγµατικές αποδοχές
ενός ατόµου, ενός golden boy, και να τις επεκτείνεις σε όλους τους δικαστές, σε
όλους τους βουλευτές, σε όλα τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και
να διπλασιάζεις τις αποδοχές όλων αυτών, όταν µάλιστα ήδη βρισκότανε όλοι
αυτοί στην κορυφή της µισθολογικής πυραµίδας!
Έπρεπε λοιπόν το Μισθοδικείο, ακόµα και µετά την άθλια και αντιεπιστηµονική
παραδοχή των δικαιωµάτων των δικαστών, έπρεπε εφαρµόζοντας τα άρθρα 25
Συντ και 281 ΑΚ, αφού συνέτρεχαν όλοι οι παραπάνω όροι, να κρίνει και
αυτεπαγγέλτως, αφού γνώριζε τα γεγονότα που επέβαλαν την εφαρµογή, ότι η

άσκηση αυτών των δικαιωµάτων είναι καταχρηστική και ν΄απορρίψει τις αγωγές
τους. ∆εν το έκανε. Και το χειρότερο: ∆εν προέβαλε το ∆ηµόσιο τέτοια
ένσταση! Φοβερό! Τροµερό! Αν ασκούσε ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως
δικαιώµατος το ∆ηµόσιο και την απέρριπτε το Μισθοδικείο, σίγουρα θα ξέσκιζαν
όλοι οι νοµικοί τα πτυχία τους, από ντροπή. Γιατί λοιπόν οι δικηγόροι του
∆ηµοσίου, δηλαδή τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, δεν
πρόβαλαν στο Μισθοδικείο αυτήν την ένσταση; ∆εν ξέρω. Εκείνο που ξέρω
είναι ότι είχαν, όπως είπα, τεράστιο συµφέρον να χάσει το ∆ηµόσιο, να
κερδίσουν τη δίκη οι δικαστές, να διπλασιαστούν οι αποδοχές τους και κατά
συνέπεια, κατά το άρθρο 100 Α Συντ, να διπλασιαστούν και οι αποδοχές των
ίδιων των µελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Από όπου και αν πιάσεις την επίµαχη ληστρική απόφαση του
Μισθοδικείου η βρωµιά της είναι ανυπόφορη. ∆ιότι όποιος έµαθε νοµικά σε
πανεπιστήµιο και όχι σε αχούρι ευλόγως διερωτάται : Το Μισθοδικείο έκρινε
(αισχρά) ότι η εξίσωση των αποδοχών των δικαστών προς εκείνες του µοιραίου
golden boy, του προέδρου της ΕΕΤΤ, επιβάλλεται (τάχα) ευθέως από το
Σύνταγµα, το άρθρο 88 παρ. 2, και άρα, κατά λογική συνέπεια, η καταβολή τους
ήταν υπόθεση διατάκτου και όχι νοµοθέτου. Γιατί λοιπόν έκρινε ως αδικοπραξία
την παράλειψη του νοµοθέτου να θέσει κάποιον νόµο περιττό, ίσως απλώς
διευθετικό ήδη γεγενηµένων (υποτίθεται) δικαιωµάτων; Βέβαια υπάρχει κάποιο
δυσάρεστο προηγούµενο που ήθελαν να αποφύγουν οι δικαστές: ∆ιότι κάποιους
αυθαίρετους χρηµατικούς καταλόγους που συνέταξαν άλλοτε οι δικαστές στη
βάση δήθεν ευθέως στο Σύνταγµα εδραζοµένου µισθολογικού δικαιώµατός τους,
απέρριψε εν ψυχρώ ο στιβαρός Αλέκος Παπαδόπουλος, Υπουργός κάποτε
Οικονοµικών, και δεν υποχώρησε ούτε όταν ο Εισαγγελέας Εφετών διέταξε
(άκουσον, άκουσον!) τη σύλληψη της προϊσταµένης ∆.Ο.Υ Πειραιώς που,
εκτελώντας εντολή του άξιου Υπουργού, αρνήθηκε να πληρώσει…
Αναγνώστη, τι έπρεπε να κάνει τότε, το 2006, η αγαθιάρα Κυβέρνηση
Καραµανλή µόλις βγήκε αυτή η αισχρή απόφαση του Μισθοδικείου; Να
σηµειώσω ότι ο ίδιος ο Καραµανλής από τις αρχές ήδη του 2006 είδε τον κίνδυνο
από τέτοιες δικαστικές αποφάσεις και µίλησε σχετικά στην Κοινοβουλευτική
οµάδα της Ν∆, αλλά δεν έγινε τίποτε… Τι έπρεπε όµως να γίνει αν η Κυβέρνηση
ήξερε και είχε τη θέληση και το σθένος να κυβερνήσει; Έπρεπε αµέσως,
αστραπιαία και δυναµικά να εκδοθεί καταλογιστική πράξη κατά του golden boy,
του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνικών και Ταχυδροµίων, στην
εξής βάση : Αφού ένα ανώτατο δικαστήριο, το Μισθοδικείο, έκρινε
παράνοµες και αντισυνταγµατικές τις αποδοχές του κατά το ποσό που
υπερβαίνουν τις αποδοχές των Προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων,
καταλογίζω το υπερβάλον και διατάζω την επιστροφή του, καταλύοντας
έτσι τη βάση της απαιτήσεως των δικαστών! Οπότε προκαλώντας το ίδιο το
Κράτος παλινδικία (µε κατάλληλη χρήση ενδίκων µέσων, όπως αναψηλάφιση
των σχετικών δικών καθώς και ανακοπές κατά των απαιτήσεων για οψιγενή λόγο
στο στάδιο της εκτέλεσης, κατ΄εφαρµογή και του αξιώµατος sublata causa,
tollitur effectus, αιροµένης της αιτίας αίρεται το αποτέλεσµα) θα κέρδιζε το
Κράτος τις νέες δίκες και οι δικαστές θα έχασκαν περιµένοντας µαταίως τα
αισχρώς επιδικασθέντα αρχικά δισεκατοµµύρια ευρώ!
Αντί γι΄αυτό η τότε Κυβέρνηση τα χάρισε τα δισεκατοµµύρια στους

δικαστές και στους µισθολογικά αρκαντάσηδες αυτών, στα µέλη του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και τους βουλευτές... Και µου έρχεται,
ρε παιδιά, στο νού ένα περιστατικό που συνέβη στην αρχαία Αθήνα και το
αναφέρει ο Στοβαίος: «∆ηµοκράτης ιδών κλέπτην υπό των ένδεκα απαγόµενον,
Άθλιε, έφη, τι γαρ τα µικρά έκλεπτες αλλ΄ού τα µεγάλα, ίνα και εσύ άλλους
απήγες!» ∆ηλαδή, Κάποιος ονόµατι ∆ηµοκράτης βλέποντας έναν κλέφτη να τον
πηγαίνουν φυλακή οι έντεκα (δεσµοφύλακες), Ρε µαλάκα, του είπε, γιατί έκλεβες
τα «µικρά», ψιλοπράγµατα, και όχι «τα µεγάλα», τα δισεκατοµµύρια, για να
πήγαινες εσύ τους άλλους φυλακή, αφού τότε θα ήσουν εσύ νοµοθέτης και
δικαστής!
Νοµικά και ουσιαστικά θεµελιώνεται και αποδεικνύεται το εξής απίστευτο: Ότι οι
αποδοχές των λειτουργών των δύο τρίτων της κρατικής εξουσίας, της
νοµοθετικής και της δικαστικής (η άλλη είναι η εκτελεστική) διαµορφώθηκαν µε
µια ληστρική δικαστική απόφαση που καταλόγισε δήθεν αδικοπραξία στα
νοµοθετικά όργανα της δηµοκρατίας µας: Είναι η αριθµ. 13/2006 απόφαση του
δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος, του λεγόµενου
Μισθοδικείου!...Αυτό είναι τρελό, είναι απίστευτο! Είναι το µεγαλύτερο, το πιο
αδιανόητο σκάνδαλο! Και µε ζώνουν φίδια, κροταλίες και βόες, ότι σ΄αυτό το
σκάνδαλο βρίσκεται η βαθύτερη ρίζα όλων των σκανδάλων, από το Βατοπέδι
µέχρι την παρακολούθηση των τηλεφώνων όλης της πολιτικής – και όχι µόνο –
ηγεσίας της χώρας µας. Και ότι αυτά τα δισεκατοµµύρια, των δικαστών, των
βουλευτών, των µελών του ΝΣΚ, λόγω της εγγραφής τους στους πιο κρίσιµους
προϋπολογισµούς των ετών 2008 µέχρι 2011, ήταν η µοιραία ποσότητα που
έκανε το ποτήρι της χρεοκοπίας να ξεχειλίσει!
Πρόσεξε και αυτά, αναγνώστη. Το Μισθοδικείο καταλόγισε, όπως προανέφερα,
αδικοπραξία (παράλειψη εξοµοιώσεις των δικαστικών αποδοχών προς εκείνες του
προέδρου της ΕΕΤΤ) στον νοµοθέτη, του οποίου η έννοια συγκροτείται, κατά το
άρθρο 26 του Συντάγµατος, από την Βουλή και τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
Και θα έλεγε κάποιος ανόητος ότι η εν προκειµένω αδικοπραξία έχει τυπικό
χαρακτήρα. Αλλά αυτή η «τυπική» αδικοπραξία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
είχε το ουσιαστικότατο αποτέλεσµα ότι διπλασίασε τη χορηγία του, αφού κατά
τον Ν. 565/1977 αυτή η χορηγία ανέρχεται στο 5πλάσιο της βουλευτικής
αποζηµίωσης, που, κατά τ΄ανωτέρω, διπλασιάζεται µε τον διπλασιασµό των
αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου από το Μισθοδικείο! Καταλαβαίνεις
αναγνώστη, πόσο βαριά είναι η προσβολή κατά του προσώπου του σεβαστού
Προέδρου, να του καταλογίζεις αδικοπραξία και να τον… αµείβεις γι΄αυτήν µε
διπλασιασµό των αποδοχών του! Αλλά και οι αποδοχές του Πρωθυπουργού και
των Υπουργών έχουν βάση υπολογισµού την (διπλασιασθείσα) βουλευτική
αποζηµίωση! ∆ηλαδή, αναγνώστη, το λατρευτό µας Μισθοδικείο, σε καιρό
έσχατου δηµοσιονοµικού κινδύνου της χώρας µας διπλασίασε τις αποδοχές των
λειτουργών του συνόλου της εθνικής ηγεσίας µας, του «δίφρου της πολιτείας»,
όπως έλεγαν σε άλλους καιρούς, και µάλιστα στη βάση µιας δήθεν
αδικοπρακτικής συµπεριφοράς που της καταλόγισε.! Και δεν έχει καµιά σηµασία
αν η ηγεσία αυτή αποδέχθηκε ή αποποιήθηκε την «ευεργεσία», διότι, όπως
προανέφερα, η αποποίηση αποδοχών από δηµόσιο υπάλληλο ή λειτουργό είναι,
κατά το ΣτΕ και τη θεωρία, άκυρη και ανίσχυρη. Καλά λέω εγώ λοιπόν, ότι αν
αναλογιστούµε τις διαστάσεις του κακού που προκάλεσε η αριθ. 13/2006

απόφαση του Μισθοδικείου, θα σκεφτούµε ότι τα αναστήµατα των καθηγητών
της Νοµικής που µετείχαν στην σύνθεσή του και που εις µάτην αντέδρασαν,
επισηµαίνοντας δραµατικά τον κίνδυνο δηµοσιονοµικής καταστροφής της χώρας,
θα σταθούν κάποτε δίπλα στις µορφές των Τερτσέτη και Πολυζωίδη… Κάποτε,
λέω. Όταν θα βγούµε από την απόλυτη ταραχή, οπότε µε νηφιαλότητα θα
γραφεί η ιστορία της κρίσης, και είµαι βέβαιος ότι τη σκοτεινότερη σελίδα της θα
γεµίζει η αριθµ. 13/2006 επάρατη απόφαση του Μισθοδικείου.
Θα γράψω και κάτι ακόµα και θα το γράψω µε πολύ δισταγµό,
τρέµοντας, διότι φοβάµαι ότι όπου µε βρείς, αναγνώστη, αν δεν µε
πλακώσεις στο ξύλο, πάντως σίγουρα θα µε φτύνεις, θα µε λές ψεύτη,
απατεώνα, τι είναι αυτά που γράφεις!
∆ιότι θα θεωρήσεις ψέµα µου, είναι αδύνατο να πιστέψεις ότι συνέβη και το
εξής: Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών δικάζοντας την πρώτη αγωγή δικαστή
που στηριζόταν στην παραπάνω κατάπτυστη και αισχρή απόφαση του
Μισθοδικείου, είπε (αριθµ. απόφασης 1445/2007) ότι αφού παρανόµησαν τα
νοµοθετικά όργανα του Κράτους, η Βουλή και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, µε
το να µη δώσουν και στους δικαστές τις αποδοχές του golden boy, του Προέδρου
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµίων, ανάγκασαν τους
καηµένους τους δικαστές να κάνουν αγωγές, κατά χιλιάδες, και αυτό
προκάλεσε «εντυπώσεις στο ευρύ κοινό που δηµιουργήθηκαν από
δυσµενείς κρίσεις» κατά των δικαστών από τους δηµοσιογράφους.
Γι΄αυτά τα δυσµενή σχόλια καταδικάσθηκε το ∆ηµόσιο να πληρώσει
στον συγκεκριµένο ενάγοντα δικαστή, πέρα από τα αναδροµικά,
χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη 5.000 ευρώ, δηλαδή ο
λογαριασµός για το σύνολο των 6000 δικαστών βγαίνει 30.000.000
ευρώ!
Πλήρωνε λοιπόν, φορολογούµενε αχάριστε λαέ, κόψτε το λαιµό σας και
βρέστε να πληρώσετε κι εσείς, κωλόπαιδα άνεργοι και εξτρατσήδες, που
ενώ έπρεπε να πανηγυρίζετε για τον διπλασιασµό των δικαστικών
αποδοχών και των αποδοχών των βουλευτών και των µελών του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ενώ έπρεπε να παλαβώσετε από χαρά που οι
δικαστές εξανάγκασαν το Κράτος να πληρώσει δισεκατοµµύρια ευρώ
σ΄αυτούς, στους βουλευτές και στα µέλη του ΝΣΚ και αποκαταστάθηκε
µ΄αυτόν τον τρόπο η δικαστική ανεξαρτησία και η ισοτιµία των
εξουσιών, δηλαδή η ίδια η δηµοκρατία µας, εσείς οι τρισάθλιοι
δυσαρεστηθήκατε, σχηµατίσατε άσχηµες εντυπώσεις εναντίον όλων
αυτών!
Για τον ίδιο ακριβώς νοµικό λόγο (µάλλον νοµικό παραλογισµό) δικαιούνται και
οι βουλευτές από το ∆ηµόσιο (και ας µη µου πεί κάποιος νοµικός φωστήρας ότι
δεν δικαιούνται, βάσει της ανωτέρω αισχρής νοµολογίας) από 5.000 ευρώ (πέρα
από τα αναδροµικά τους) χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ο
καθένας, διότι µε το να µην αυξήσουν οι ίδιοι στο ύψος των αποδοχών του
Προέδρου της ΕΕΤΤ τις αποδοχές των δικαστών, υπέπεσαν - είπε το ληστρικό
Μισθοδικείο - σε αδικοπραξία η οποία προκάλεσε την αύξηση των αποδοχών των
δικαστών, και άρα, βάσει του Συντάγµατος, αυτών των ίδιων, των βουλευτών,

που αναγκάστηκαν γι΄αυτό το λόγο να κάνουν αγωγές κατά του δύστροπου
∆ηµοσίου, οι οποίες αγωγές προκάλεσαν επίσης, όπως όλοι γνωρίζουµε,
δυσµενείς εντυπώσεις στο ευρύ κοινό και άρα και αυτοί δικαιούνται από το
∆ηµόσιο όπως ακριβώς και οι δικαστές, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, την χρηµατική
ικανοποίηση των 5000 ευρώ, για ηθική βλάβη που προκάλεσαν οι ίδιοι στον
εαυτό τους!

Τρελά πράγµατα!
Ώστε βλαµµένοι οι δικαστές, βλαµµένοι οι βουλευτές, βλαµµένα τα µέλη
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους…., όλους τους βγάζει ηθικά
βλαµµένους η λογική της παραπάνω απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών και δικαιολογεί για όλους 5.000 ευρώ στον
καθένα για επανόρθωση της ηθικής βλάβης! Είναι δυνατό να πιστέψεις
ότι συνέβησαν όλα αυτά, αναγνώστη; Είναι δυνατόν να φανταστείς τόσο
τρελή την ∆ικαιοσύνη µας; Γι΄αυτό σου λέω, πρέπει να κυκλοφορώ
καµουφλαρισµένος γιατί αλλιώς όπου µε βρίσκεις θα µε δέρνεις αλύπητα, θα µε
φτύνεις και θα µε λές ψεύτη, τι είναι αυτά που γράφεις και µας αναστατώνεις!
Αλλά δυστυχώς για σένα, αναγνώστη, και για ολόκληρο το λαό δεν είµαι
ψεύτης... Να πώ παρεµπιπτόντως (αν αρµόζει) ότι εργασία µου σχετική µε όσα
διαβάζεις εδώ έθεσα υπόψη διακεκριµένων συνταγµατολόγων και άλλων
καθηγητών Νοµικής, οι οποίοι όλοι συντάχθηκαν απολύτως και µε την νοµική και
µε την πραγµατολογική επιχειρηµατολογία µου.
Αναγνώστη, σε πλήγωσαν, το ξέρω, οι σκληρές αλήθειες που διάβασες.
Σφίγγεται η καρδιά σου από πόνο για την αδικηµένη Ελλάδα. ∆έξου λοιπόν σαν
βάλσαµο ένα ποίηµα που εµένα πολύ µε συγκινεί. Είναι του Πάνου Βίγλαρη.
Ο Πόντιος της Εδέσσης
Ο µπάτης άνθινης πνοής, την ώρα πώγερνε στη δύση
ο ήλιος, της εαρινής δροσιάς να µου φυσίση,
στην Έδεσσα υδροχαρής ο µυροφόρος µπάτης,
ήλθ΄απ΄εξώστη ιλαρής αλκής ήλθ’ η χαρά της
λιανό τραγούδι βοσκαράς να ειπή από τη φτέρα,
ο Πόντιος χορευταράς στην ίδια του φλογέρα,
ήλθε να ακούσω τ’ όµορφο τραγούδι µε σκοπό
τον δρόµο νάβρω πώψαχνα τις νύχτες να ρωτώ
αν θάβλεπα τον τόπο µου νάχει στον ήλιο µοίρα
κάτω απ΄το βλέµµα του θεού στη φοβερή του γύρα.
Ο Πόντιος χορευταράς! Η φοβερή γύρα της χορευταρούς Ελλάδας µέσα στην
Ιστορία! Ας είµαστε αισιόδοξοι…. – προπαντός όµως συνετοί, δυνατοί και
δραστήριοι!
Πρόταση: Πρέπει να µελετήσουµε εντατικά, πολύ συστηµατικά τους θεσµούς, να
βρούµε τα κακώς κείµενα, έτσι ώστε στην προσεχή αναθεώρηση του
Συντάγµατος, που πρέπει να είναι σαρωτική, να βάλουµε γερά θεσµικά θεµέλια
για µιά Νέα Ελλάδα. Σ΄αυτό αποβλέποντας, πρέπει και να τεθεί σε απόλυτη
προτεραιότητα η κατάργηση των βρώµικων διατάξεων των άρθρων 82 παρ. 2,
100 Α και 111 παρ. 4, που αποτέλεσαν το συνταγµατικό πρόσχηµα για τα

καταστροφικά µισθολογικά υπερπρονόµια των δικαστών, των βουλευτών και των
µελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Γενικότερα πρέπει οι θεσµοί µας
να µην επιτρέψουν ποτέ πιά σε κάποιους να νοµίζουν ότι είναι «τη Παναϊας τα
κάτας», γάτες, δηλαδή, της Παναγιάς, όπως λέµε οι Πόντιοι για όσους έχουν
σκανδαλώδη προνόµια – και αυτοί είναι µυριάδες, σε όλο το κοινωνικό σώµα,
από τους χρυσοκάνθαρους νεόπλουτους µέχρι τα πάµπολα τσιµπούρια στις ∆ΕΚΟ
και µέχρι τους εξουσιαστικούς τόπακες, που όλοι µαζί αυτοί κατάντησαν την
γλυκιά Ελλάδα µας από Ευ σε Φευ του κόσµου…
Και κάτι ακόµα: Είναι χαρακτηριστικό της εθνικής παθογένειας το ότι δεν
υπήρξε, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω, κανείς δικαστής, κανένας βουλευτής
(όταν βγήκε στη σύνταξη…), κανένα µέλος του ΝΣΚ που ν΄αποποιήθηκε
το αµαρτωλό χρήµα του Μισθοδικείου που όπως είπα παραπάνω
µεταµορφώθηκε σε «έκτακτη παροχή» µε την ΚΥΑ
2/1601/0022/30.1.2008 και σε αύξηση 80% µε τον ν. 3691/2008.
Πριν τις οριζόντιες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις προηγήθηκε, ως αιτία
τους, η ηθική οριζοντίωση των ταγών µας αλλά και της ίδιας της κοινωνίας µας.
Χαυνοπολίτες, εγω-πρόβατα πολιτικών τσελιγκάτων, αυτοί ήµασταν… Και αν µας
τύχαιναν κάποιες άγρυπνες και ανήσυχες συνειδήσεις, τους αποµονώναµε
γρήγορα, τους περνούσαµε για ψώνια, κορόϊδα… Πρόσφατα µας παρηγόρησε το
Κίνηµα των Αγανακτισµένων. ∆υστυχώς όµως τα γεγονότα στο Σύνταγµα κατά
την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου έδειξαν ότι και αυτοί, λόγω ακριβώς της
ανυπαρξίας µιας σφριγηλής κοινωνικής συνείδησης ως υποδοµής τους, πάνε –
µακάρι να βγώ ψεύτης - να κυριευθούν από αναρχικές δυνάµεις, που οδηγούν
στο εσκαµοτάρισµα των κοινωνικών αγώνων – η λέξη εσκαµοτάρισµα
χρησιµοποιήθηκε από τον Λένιν για τους Εσέρους, για τον αστόχαστο και
αντικειµενικά βλαβερό για την εργατική τάξη υπερεπαναστατικό ζήλο τους.
Πάντως οφείλουµε να παραδεχθούµε ότι οι Αγανακτισµένοι ενέταξαν την ατοµική
πολιτική πράξη στη µαζική δράση και την έβαλαν στην καθηµερινότητα. ∆είχνει
όµως η πορεία του Κινήµατος αυτού ότι παράλληλα αν όχι πρωτίστως
χρειαζόµαστε υψηλόφρονα στοχασµό των θεσµών, βαθιά, κοπιώδη µελέτη τους,
µε άγρυπνο ενδιαφέρον για την ∆ηµοκρατία µας και µε την επίγνωση ότι
πατριωτισµός σηµαίνει προπαντός σοβαρότητα – η Ελλάδα δεν υπάρχει για
πλάκα! Γι΄αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουµε προσωπική µας υπόθεση την
αναθεώρηση του Συντάγµατος, δηλαδή των θεσµών µας, να συµµετάσχουµε ο
καθένας µε υψηλής στάθµης πολιτική συνείδηση στη ζύµωση – και τους αγώνες!
– ώστε να δηµιουργήσουµε ένα ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑ∆Α.
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2011
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