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Οι

επερχόμενες εκλογές στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας θα διεξαχθούν στις συνθήκες της μεγάλης κοινωνικής καταστροφής
που έχει επέλθει στην ελληνική κοινωνία τα 8
χρόνια της κρίσης και 7 των μνημονίων. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ στο πλαίσιο της
διαχείρισης του ίδιου συστήματος εξουσίας
και διακυβέρνησης που έφερε τη χώρα στην
κρίση, τη μνημονιακή δέσμευση, τη θρησκευτική προσήλωση την απάνθρωπη πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στις αλυσίδες
της Ευρωζώνης. Στον κλάδο μας, δε, είναι
υπεύθυνη για την ψήφιση και εφαρμογή του
χειρότερο ως τώρα από τα μέτρα που έχουν
τσακίσει τη δικηγορία, το νέο ασφαλιστικό
που οδηγεί στην πλήρη διάλυσης του συστήματος συνταξιοδότησης και πρόνοιας και
στην ιδιωτικοποίηση, ενώ πολλαπλασιάζει και
επιταχύνει τις πολλές ρυθμίσεις, φορολογικές και άλλες, που καθιστούν το επάγγελμά
μας ακόμη πιο ασφυκτικό. Ο,τι έχει θεσπιστεί για τους δικηγόρους τα τελευταία χρόνια οδηγεί αναπόδραστα στο σβήσιμο κάθε
ίχνους από τις συνθήκες του επαγγέλματος
όπως το οραματιστήκαμε, το βιώσαμε, το
κρίναμε. Οδηγεί αναπόδραστα στο κλείσιμο
γραφείων, στην εγκατάλειψη, στη φτώχεια
και την εξαθλίωση των αμοιβών και σε ένα
μέλλον γαλέρας στις μεγάλες (στις πολύ
μεγάλες) εταιρίες, τράπεζες, ασφαλιστικές,
που είναι οι μόνες που ωφελούνται.
Οι συνθήκες εργασίας για τους περισσότερους από εμάς, ιδίως για τους νέους, τους
μισθωτούς και τους ασκούμενους δικηγόρους, είναι στην ουσία συνθήκες φτώχειας και
εργασιακής σκλαβιάς. Οσοι καταφέρνουμε
ακόμη και επιβιώνουμε σε καθεστώς ελεύθερου επαγγελματία, βρισκόμαστε μόνιμα πλέον σε φορολογική και ασφαλιστική ομηρία, με
αποτέλεσμα να μη συμφέρει πια να δουλεύουμε. Η απειλή της μόνιμης ανεργίας ή της
αναγκαστικής μετανάστευσης είναι παρούσα
σε κάθε στάδιο αναζήτησης εργασίας, από τη
λήψη του πτυχίου μέχρι και μετά από δεκαετίες δικηγορίας. Ταυτόχρονα, τα δύο τελευταία
έτη, με την εφαρμογή του νέου φορολογικού

και του νέου ασφαλιστικού, η κατάσταση για
τους περισσότερους από εμάς έχει υπερβεί
το όριο. Εκατοντάδες συνάδελφοι κάθε εξάμηνο εγκαταλείπουν το επάγγελμα γιατί δεν
τα βγάζουν πέρα. Για τη μεγάλη μάζα των
συναδέλφων που είναι «μισθωτοί συνεργάτες» η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ
και ολοένα χειροτερεύει. Είμαστε μισθωτοί υπάλληλοι με όλα τα μειονεκτήματα του
«ελεύθερου επαγγελματία» και χωρίς καμία
κατοχύρωση (από αυτές που έχουν μείνει)
του υπαλλήλου. Σε ακόμη πιο απελπιστική
κατάσταση βρίσκονται οι ασκούμενοι συνάδελφοι. Δίνουν πια δύσκολες πανελλαδικές
εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο σώμα
σε πολλά μαθήματα, σαν να ξανακάνουν δυο
χρόνια απ’ τη Σχολή. Υστερα εξαναγκάζονται
να αναζητούν δουλειά με αδιανόητα χαμηλές
αμοιβές, χαμηλότερες ακόμη και από τον
ελάχιστο μισθό, ενώ κάνουν πολύωρη, και
σκληρή συνήθως δουλειά, αφού από το πρωί
μέχρι το μεσημέρι τρέχουν από δικαστήριο σε
υπηρεσίες και το απόγευμα μέχρι αργά εκτελούν εντολές στο γραφείο. Είναι γνωστό ότι
με την κάλυψη της ηγεσίας του Συλλόγου, η
αμοιβή του ασκούμενου στην «πιάτσα» κυμαίνεται στα 300-400€.
Οι δικηγορικοί συλλογοι ολόκληρης της
χώρας εδώ και χρόνια έχουν παραιτηθεί από
οποιαδήποτε υπεράσπιση των εργασιακών
και επαγγελματικών δικαιωμάτων της τεράστιας πλειοψηφίας των συναδέλφων, ιδίως
των νέων και των ασκούμενων. Αντίθετα,
ακόμα και όταν συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις, επέλεγαν πάντα τις λιγότερο «επικίνδυνες», αφήνοντας αναπάντητη την κατασυκοφάντησή τους και δεν πήρε ποτέ την πρωτοβουλία να διεκδικήσει τα στοιχειώδη συμφέροντα της πλειοψηφίας των δικηγόρων, αλλά
μόνο επιχείρησε να προστατεύσει την ελίτ
των εταιριών και μεγάλων γραφείων. Ειδικά
μετά και την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού, η ηγεσία ιδίως του ΔΣΑ, ο μόνος ρόλος
που αναλαμβάνει είναι αυτός του μεσολαβητή και πλασιέ ειδικών υπηρεσιών (ιδιωτικής
ασφάλισης, εκπτώσεων σε καταστήματα, πιστωτικών καρτών, pos κ.ο.κ.).

Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και έχουμε την
εμπειρία για να το αλλάξουμε. Σε κάθε περίοδο που γινόταν προσπάθεια να προχωρήσουν οξεία κυβερνητικά μέτρα ενάντια στο
δικηγορικό κλάδο, εμείς κινητοποιηθήκαμε
και συχνά πήραμε την κατάσταση στα χέρια
μας, ακόμη και σε αντίθεση με την ηγεσία.
Στις κινητοποιήσεις ενάντια στην επιβολή του
Φ.Π.Α. το καλοκαίρι του 2010, στους αγώνες
ενάντια στο «Μεσοπρόθεσμο» και την «απελευθέρωση του επαγγέλματος» το χειμώνα του 2012, στην πολύμηνη αποχή ενάντια
στο ασφαλιστικό του 2016, δώσαμε μάχες,
καταφέραμε να πραγματοποιηθούν Γενικές
Συνελεύσεις, έστω και με μεγάλες δυσκολίες, συγκροτήσαμε Επιτροπές Αγώνα που
επιχείρησαν να πάνε ένα βήμα πιο μπροστά
τους αγώνες μας, να συσπειρώσουν όλους
εκείνους τους συναδέλφους που είδαν το
αδιέξοδο των συμβιβασμένων ηγεσιών. Σε
αυτές τις παρακαταθήκες στηριζόμαστε και
επιχειρούμε να οικοδομήσουμε αντιστάσεις
και αγώνες για τα μικρά και τα μεγάλα της
δικηγορίας, για τα μικρά και τα μεγάλα της
δικαιοσύνης, για όλη την κοινωνία.
Θέλουμε να εκφραστούν όλοι οι μισθωτοί
δικηγόροι, οι «συνεργάτες», οι ασκούμενοι
συνάδελφοι, οι συνάδελφοι που εργάζονται
στις ΜΚΟ για τα δικαιώματα των προσφύγων, οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι που
παλεύουν να ζήσουν από τη δουλειά τους.
Ο ΔΣΑ παρά τις μεγάλες δυσκολίες, παρά
το ότι συμμετέχουν σε αυτόν δικηγόροι με
αντιθετικά συμφέροντα, μπορεί εντός αυτού να ακουστεί και να εκφραστεί η μεγάλη
πλειοψηφία των συναδέλφων, ιδίως αυτών
που βρίσκονται στο στόχαστρο και στις χειρότερες θέσεις. Οι εκλογές του φθινοπώρου
θα είναι η ευκαιρία για να εκφραστεί πολιτικά ξανά δυναμικά αυτό το ρεύμα μέσα στο
ΔΣΑ, με ενωτική διάθεση και με μακροπρόθεσμη προοπτική παρέμβασης στα δικηγορικά πράγματα, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο έναν
πολιτικό λόγο και μία συνδικαλιστική πρακτική που λείπει από το ΔΣΑ, θέλοντας να εκφράσουμε όσους αγωνιζόμαστε να ζήσουμε

ανεξάρτητοι και με αξιοπρέπεια μέσα από το
επάγγελμά μας, υπερασπιζόμενοι τα δημοκρατικά και λαϊκά δικαιώματα, την πρόσβαση
στη δικαιοσύνη, το δίκιο των αγωνιζόμενων
και του λαϊκού κινήματος.
Ετσι παίρνουμε την πρωτοβουλία ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου να ξαναχτίσουμε έναν τέτοιο χώρο, βασισμένοι στις
υπαρκτές μας δυνάμεις και στη νέα πνοή
που μπορεί να έρθει από πολλούς νέους και
παλιούς στον αγώνα συναδέλφους. Συμμετέχουμε στις εκλογές ενωτικά, παρότι προερχόμαστε από διαφορετικούς χώρους, με
πεποίθηση ότι δεν υπάρχει πια χώρος για κατακερματισμό αλλά αντίθετα υπάρχει απόλυτη ανάγκη για συνεργασία και κοινό συντονισμό για τη διεκδίκηση των συμφερόντων
και δικαιωμάτων μας. Σχηματίζουμε ενωτικό
ψηφοδέλτιο με συναδέλφους που αντιπροσωπεύουν κάθε πτυχή μιας αγωνιστικής ριζοσπαστικής διάθεσης στο δικηγορικό κόσμο,
συναδέλφους που έχουν βρεθεί στην πρώτη
γραμμή των αγώνων από παλιά μέχρι και σήμερα, συναδέλφους που είναι μισθωτοί και
αυταπασχολούμενοι καθημερινοί αγωνιστές
της υπεράσπισης των δικαιωμάτων και της
αξιοπρέπειας. Επιδιώκουμε να σχηματίσουμε ανεξάρτητη, ριζοσπαστική, αποφασιστική
φωνή μέσα στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, έναν ανανεωμένο, μαζικό αριστερό χώρο, με ριζοσπαστικό πρόσημο στη στρατηγική άποψη και στις τακτικές επιλογές, κόντρα
στη σιωπή του δ.σ. και τον αυταρχισμό των
προέδρων. Επιδιώκουμε οι αποφάσεις να
λαμβάνονται από το σώμα των δικηγόρων,
με γνώμονα τις ανάγκες αυτών που βρίσκονται στην πιο δεινή θέση κόντρα στη συγκέντρωση της δουλειάς σε λίγα εταιρικά χέρια,
κόντρα στην εκμετάλλευση μισθωτών και
ασκούμενων, κόντρα στη συνολική απαξίωση
της δικηγορίας και της δικαιοσύνης.

αριστερό ενωτικό ψηφοδέλτιο

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
– ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Ασφαλιστικές εισφορές και φόροι: τα χαράτσια
που μας σπρώχνουν έξω από το επάγγελμα
της Μαριάνας Τσίχλη

To

αντικοινωνικό, ληστρικό και
ανάλγητα νεοφιλελεύθερο
έκτρωμα Κατρούγκαλου (ν.
4387/2016) έχει ήδη οδηγήσει 2.500 νεους
συναδέλφους σε έξοδο από το επάγγελμα,

αλλά και την συντριπτική πλειοψηφία των
δικηγόρων σε οφειλέτες του ΚΕΑΟ με μέσο
όρο ανεξόφλητων εισφορών τα 3-4 χρόνια.
Καμία εντύπωση δεν μπορεί να προξενεί αυτή
η κατάσταση όταν με 37,95% ασφαλιστικές
εισφορές (υπολογιζόμενες από του χρόνου
και σε μη εισπραχθέν εισόδημα), πλέον ει-

σφοράς υπέρ ΟΑΕΔ, πλέον 22% φόρου εισοδήματος, πλέον αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100%, πλέον τέλους επιτηδεύματος,
πλέον εισφοράς αλληλεγγύης, πλέον ΕΝΦΙΑ,
πλέον τελών κυκλοφορίας, πλέον ασφάλειας
αυτοκινήτου το ποσό που μένει κανείς για να
ζήσει και να πληρώνει και τυχόν δόσεις δα-

νείων ανέρχεται σε 363,59 ευρώ για όποιον
τυχερό βγάζει 1200 ευρώ το μήνα!
Ο στόχος της «απελευθέρωσης του
επαγγέλματος», με άλλα λόγια της απελευθέρωσής μας από το επάγγελμα, βρίσκεται
σε πλήρη ενεργοποίηση. Όποιος δεν αντέχει,
έξω! Μόνο μεγαλοδικηγόροι και μεγαλοεται-
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ρίες. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι, άνεργοι ή μετανάστες. Ακόμα και όσοι αντέχουμε ακόμα
να συντηρούμε ένα μικρό δικηγορικό γραφείο εργαζόμαστε για να πληρώνουμε την
εφορία και τα ρημαγμένα ταμία και μάλιστα
με την προοπτική για τη συνταξιοδότηση, το
εφάπαξ ή την κατάσταση των παροχών υγείας στα τάρταρα.
Ας αναφέρουμε μόνο ότι με ποσοστό
αναπλήρωσης 42,8% για 40 χρόνια δικηγορίας όσοι παλιοί ασφαλισμένοι (30 έτη και άνω)
βγουν τελικά στη σύνταξη το ανταποδοτικό
τμήμα της σύνταξής τους θα ανέρθει κατά
μέσο όρο στο υπέρογκο ποσό των 370 ευρώ!
Ακόμα και όσοι παλαιοί ασφαλισμένοι πληρώσουν από δω και πέρα το ανώτατο ποσό
ασφαλιστικής εισφοράς των 26.565 ευρώ το
χρόνο θα πάρουν σύνταξη χαμηλότερη από
αυτή που λαμβάνουν οι ήδη συνταξιούχοι…
Ως προς δε τις παροχές έχουν συρρικνωθεί
δραματικά (ιδίως μετά την ένταξη των κλάδων υγείας στον χρεωκοπημένο ΕΟΠΠΥ). Η
χρεωκοπία των κλάδων υγείας και πρόνοιας
σχετίζεται άλλωστε άμεσα με την μετατροπή των δημόσιων παροχών υγείας και των
ασφαλιστικών ταμείων σε πεδίο κερδοφορίας των φαρμακευτικών εταιρειών και των ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων,
ακόμα και εταιρειών που παρέχουν επ αμοιβή υπηρεσία ραντεβού με γιατρούς
Ετσι οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε έχουν μετραπεί σε χαράτσι, το οποίο
χρησιμεύει αποκλειστικά και μόνο ως μηχανισμός οικονομικής αφαίμαξης για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, ως μηχανισμός χρηματοδότησης της απόσυρσης του
κράτους από την ενίσχυση της κοινωνικής
ασφάλισης και ως μοχλός πίεσης για την έξοδο από το επάγγελμα όσων δεν μπορούν να
αντέξουν αυτά τα χαράτσια. Αυτό το στόχο
επιτελεί και η δημιουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, μιας δηλαδή εισπρακτικής εταιρείας, με μόνο στόχο
την ποινικοποίηση της αδυναμίας καταβολής
των εισφορών και την επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.
Εν γένει με τη σύνδεση δηλωθέντος εισοδήματος-εισφορών και τις διαφοροποιημένες
ανά εισόδημα παροχές, το σύστημα μετατρέπεται σε κεφαλαιοποιητικό, σε ατομικό δηλαδή κουμπαρά του καθενός, και μάλιστα χωρίς
καμιά εγγύηση για τα αποθεματικά, χωρίς
καμία αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων
γενεών και κυρίως, με την προοπτική ακόμα
μεγαλύτερων περικοπών και αυξήσεων όσο
το πρόγραμμα αποπληρωμής του δημοσίου
χρέους δεν θα «βγαίνει». Ω του θαύματος
όμως υποψήφιοι σήμερα πρόεδροι του ΔΣΑ,
όπως ο Δ.Βερβεσός, ο οποίος είχε και την
ευθύνη της διοίκησης του Συλλόγου κατά την
προηγούμενη περίοδο, βγαίνουν και υποστηρίζουν ότι το ασφαλιστικό πρέπει να μετατραπεί πλήρως σε κεφαλαιοποιητικό (όσα δίνεις
τόσα παίρνεις –αν βέβαια δεν στα έχουν φάει
με PSI) κατά το πρότυπα του ασφαλιστικού
της Χιλής επί Πινοσέτ. Καθόλου λοιπόν περίεργο που επί προεδρίας Αλεξανδρή ο Σύλλογος κατάντησε πλασιέ προγραμμάτων ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Όμως, αν ήταν
να μετατραπεί το σύστημα σε κεφαλαιοποιητικό γιατί απεργούσαμε επί 6μηνο, αφού αυτή
είναι και η λογική του νόμου Κατρούγκαλου;
Σε χαράτσι φυσικά έχουν μετατραπεί και

Η γκρίζα ζώνη της μισθωτής δικηγορίας
των Κώστα Μουχλιανίτη
και Γιάννη Μυκονιάτη

Οι

οι φόροι που πληρώνουμε και μάλιστα όχι μόνο οι καθ’εαυτό έκτακτοι φόροι (τα ψευδεπίγραφα τέλη- επιτηδεύματος, ΕΝΦΙΑ κλπ), αλλά και η ίδια η φορολογία εισοδήματος, αφού
και αυτή εισπράττεται για να αποπληρώνεται
το δημόσιο χρέος μεχρι το 2060, ενώ το σύνολο των δημοσίων παροχών διαλύεται. Είναι
προφανής η αναποτελεσματικότητα αυτών
των μέτρων για τη μείωση του δημοσίου χρέους: τα δημόσια έσοδα μειώνονται αντί να
αυξάνουν, αφού η αγορά συρρικνώνεται. Το
αντίστοιχο έχει συμβεί και με τα έσοδα από
τέλη και παράβολα: όσο αυξάνει η αξία τους,
τόσο μειώνεται το έσοδο από αυτά, αφού η
πλειοψηφία του κόσμου στερείται της δυνατότητας πρόσβασης στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα τη μείωση της δικηγορικής ύλης που
συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε
μεγάλα δικηγορικά γραφεία, διαμορφώνοντας ένα σπιράλ θανάτου και στο χώρο μας.
Το να διαπιστώσει κανείς ότι ο ΔΣΑ παριστάνει απλώς τον τροχονόμο στις σφαλιάρες που
πέφτουν στην συντριπιστική πλειοψηφία των
μελών του θα ήταν ευφημισμός. Η πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΔΣΑ και άλλων δικηγορικών
συλλόγων έχει άλλωστε έμπρακτα και πολλάκις ταχθεί με το μέρος της μνημονιακής πολιτικής και αποδέχεται ότι αυτή είναι υποχρέωση που η χώρα πρέπει να ακολουθήσει.
O  δρόμος που εμείς οφείλουμε να ακολουθήσουμε είναι εντελώς αντίστροφος:
Αγώνας ενάντια στο νόμο Κατρούγκαλου.
Όχι στο κεφαλαιοποιητικό ασφαλιστικό σύστημα, το γνήσιο ή τις παραλλαγές του. Όχι
σε ατομικούς κουμπαράδες και ατομικούς
υπολογισμούς εισφορών και παροχών. Κατάργηση του ΕΦΚΑ. Οχι δημιουργία ΦΚΑ
χωρίς επιστημονική και τεκμηριωμένη αναλογιστική μελέτη. Υπολογισμός των εισφορών
επί τεκμαρτών κλιμάκων (ανάλογα με το εισόδημα) και όχι επί του δηλωθέντος εισοδήματος (το ασφαλιστικό σύστημα δεν πρέπει
να ταυτίζεται με τη φορολογία). Καθιέρωση
ανεισφορολόγητου ορίου.
Μέχρι την αλλαγή του εισοδήματος, άμεση μείωση των εισφορών των δικηγόρων για
τον κλάδο σύνταξης από 20% στο 6,67 %
(ποσοστό εισφοράς εργαζομένου). Κατάργηση των ανώτερων και κατώτερων ορίων.
Καθιέρωση οιονεί εργοδοτικών εισφορών επί
τη βάσει των γραμματίων προείσπραξης, αλ-

λά με αναδιάταξή τους κυρίως μέσω επέκτασης της υποχρεωτικότητάς τους στις ιδιωτικές συμβάσεις μεγάλου αντικειμένου.
Καθιέρωση ενιαίου αξιοπρεπούς ποσού
σύνταξης για όλους τους δικηγόρους επί τη
βάση αναλογιστικής μελέτης που θα εξασφαλίζει ένα ελάχιστο όριο ανταποδοτικότητας, αλλά θα έχει αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά. Ενιαία δημόσια υγεία και περίθαλψη
για όλους τους συναδέλφους άνευ προϋποθέσεων καταβολής εισφορών
Αναστολή καταβολής των εισφορών για
επικούρηση και εφάπαξ μέχρι την ίδρυση αυτοτελούς δημόσιου ταμείου κατόπιν αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει την δυνατότητα καταβολής αξιοπρεπών παροχών.
Κατάργηση της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ
(αφού ουδέποτε βγήκε η υ.α. για την παροχή επιδόματος σε άνεργους δικηγόρους) και
συμψηφισμός των καταβληθέντων εισφορών
με τις τρέχουσες
Διεκδίκηση των κλεμμένων αποθεματικών
του Ταμείου Νομικών (μεταξύ των οποίων και
των ομολόγων που είχαν δωθεί έναντι της ουδέποτε καταβληθείσας κρατικής εισφοράς).
Τα χρήματα αυτά δύνανται να αναζητηθούν
εφόσον παύσει η πληρωμή του δημοσίου χρέους, αλλά και από την κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας όσων συνέβαλαν στην κλοπή.
Σεισάχθεια, διαγραφή μέρους των χρεών
στα ασφαλιστικά ταμεία ανάλογα με τα εισοδήματα και την περιουσία. Κατάργηση του
ΚΕΑΟ.
Κατάργηση του ΦΠΑ στην παροχή δικηγορικών υπηρεσιών με άμεσο πρώτο βήμα
την απαλλαγή για εισόδημα άνω των 25.000
και την μείωση του ποσοστού (ένταξη των δικηγορικών υπηρεσιών –ιδίως αυτών που σχετίζονται με την παράσταση σε δικαστήρια ή
επιτροπές του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή
ανεξάρτητες αρχές- στον κατώτατο προβλεπόμενο συντελεστή ΦΠΑ)
Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος (από το
οποίο ξεκίνησε το τέλος του επιδημεύματος)
Επαναφορά αφορολογήτου ορίου. Επιβολή κλιμακούμενου ορίου άνω του οποίου δεν
δύναται να ανέρχεται το σύνολο εισφορών,
φόρων, επιβαρύνσεων για παροχή στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών (φως, νερό, τηλέφωνο με ΦΠΑ, τέλη συνδρομητών, ΤΑΠ κλπ)
με αυτόματη αναλογική μείωση των φόρων
όταν υπερβαίνεται το σχετικό όριο

Εφημερίδα ενημέρωσης, προβληματισμού και διαλόγου για τους δικηγόρους, www.epda.gr
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φετινές εκλογές του Δικηγορικού
Συλλόγου μας ίσως περισσότερο
από κάθε άλλη φορά δίνουν την
αίσθηση ότι διεξάγονται σε ήρεμο και νεκρό
πολιτικά χρόνο. Η αντιπαράθεση σε μεγάλο βαθμό είναι περιορισμένη στο ποιος από
τους περίπου δώδεκα (12!) περίπου υποψηφίους προέδρους είναι πιο διεφθαρμένος
από τους άλλους με τα ξεκατινιάσματα στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δίνουν και να
παίρνουν σε καθημερινή βάση και σε προτάσεις που σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με τις ανάγκες τις μεγάλης πλειοψηφίας
των συναδέλφων. Ενώ σχεδόν το σύνολο
των υποψηφίων προέδρων διατηρούν μεγάλα δικηγορικά γραφεία που απασχολούν
ασκούμενους και νέους συναδέλφους σε
συνθήκες εργασιακής γαλέρας.
Κλείνοντας φέτος περίπου εννιά χρόνια
κρίσης και επτά μνημονίων θα περίμενε κανείς πως επιτέλους αυτή τη φορά θα μιλούσε κάποιος σοβαρά για τον ελέφαντα που
βρίσκεται εδώ και τόσο καιρό στο δωμάτιο.
Για το γεγονός δηλαδή πως ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων, ο οποίος
μάλιστα στα μεγάλα αστικά κέντρα αυξάνεται συνεχώς, εργάζεται πλέον σε συνθήκες
που περισσότερο προσιδιάζουν σε μισθωτή
σχέση εξαρτημένης εργασίας παρά στην παραδοσιακή μορφή του ελεύθερου επαγγελματία όπως την γνωρίζαμε.
Η γενική τάση που παρατηρήθηκε όλα
αυτά τα χρόνια στο σύνολο της κοινωνίας με
το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων
και την επέκταση άλλων μορφών εργασίας,
κυρίως ελαστικής όπως είναι προφανές δεν
άφησε ανεπηρέαστο και τον κλάδο μας.
Όλο και γρηγορότερα, όλο και βαθύτερα,
προχωρά το κλείσιμο των μικρών γραφείων
των αυταπασχολούμενων σύμφωνα με το
νόμο της αγοράς και του ανταγωνισμού, η
συγκεντροποίηση του κεφαλαίου και η αυξανόμενη τάση δημιουργίας δικηγορικών εταιρειών, άρα και η μαζική μισθωτοποίηση των
δικηγόρων, και κυρίως των νέων δικηγόρων.
Οι νέοι δικηγόροι εργάζονται ως μισθωτοί
εργαζόμενοι του κεφαλαίου, στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία και τις μεγάλες δικηγορικές
εταιρείες, χωρίς να αναγνωρίζεται η εργασία
τους ως εξαρτημένη εργασία, άρα χωρίς να
έχουν τα αντίστοιχα εργατικά δικαιώματα. Οι
μισθωτοί δικηγόροι δουλεύουν υπό διάφορες
μορφές, ως “συνεργάτες” του εκάστοτε γραφείου με προφορικές συμφωνίες, ως εργαζόμενοι με σύμβαση “έμμισθης εντολής’’ κ.α.
Στον δικηγόρο δεν αναγνωρίζεται η ιδιότητα
του μισθωτού υπαλλήλου εξαρτημένα εργαζόμενου, για αυτό θεωρείται ότι αντίκειται στο
δημόσιο λειτούργημα που αυτός επιτελεί και
στη θεσμική ανεξαρτησία του.
Μας λένε λοιπόν διάφορα παπαγαλάκια
που δήθεν ουδέτερα περιγράφουν το καθεστώς αυτό:
“Ο δικηγόρος δεν μπορεί να απασχοληθεί με υπαλληλική ιδιότητα, καθώς αυτή
είναι ασυμβίβαστη με την δικηγορική ιδιότητα. Ότι αντίκειται στις διατάξεις του Κώδικα
Δικηγόρων η επιβολή στον δικηγόρο και η
αποδοχή από αυτόν υποχρεωτικού ωραρίου
απασχόλησης Ότι οι μισθωτοί δικηγόροι δεν
δικαιούνται τα επιδόματα που χορηγούνται με
νόμους, συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές
αποφάσεις στο υπόλοιπο εκτός των δικηγόρων, εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του νομικού προσώπου στο οποίο εργάζονται (ΑΠ
1806/83, ΑΠ 1291/85).
“Η σύμβαση αυτή παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια ετήσια ή μηνιαία αμοιβή, η
οποία είναι πάντοτε αορίστου χρόνου, έστω

και αν συνήφθη για ορισμένο χρόνο (άρθρο 63
παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων) δεν μπορεί ν’
αποτελέσει αντικείμενο συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, δεν εφαρμόζονται επ’ αυτής
οι γνήσιες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, παρά μόνο εφόσον επιτρέπει αυτό ειδικός
νόμος ή αναλογικά αν προσαρμόζονται προς
τις διατάξεις του άνω Ν.Δ. και δεν αντίκεινται
στο δημόσιο χαρακτήρα του δικηγορικού λειτουργήματος, ρυθμίζεται δε από τις διατάξεις
του Κώδικα περί δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954)
και συμπληρωματικά από εκείνες των περί
εντολής και συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών διατάξεις (ΑΠ Ολ 45/2002)”.
“Οι δικηγόροι διέπονται από τον Κώδικα
περί Δικηγόρων και δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Για αυτόν τον λόγο δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση των εξαρτημένων εργαζομένων που αμείβονται με ΔΠΥ. Τυχόν ένταξή τους
στην κατηγορία των εξαρτημένων εργαζομένων θα επέφερε απαγορευμένη κατάργηση
της θεσμικής ανεξαρτησίας των δικηγόρων.
Αυτοί που “ξέρουν” το νόμο, εκμεταλλεύονται διάφορα νομικά και μη τεχνάσματα
για να συγκαλύψουν την πολύ διαφορετική
πραγματικότητα που βιώνουν οι μισθωτοί
δικηγόροι. Με μισθούς 600 έως 800 ευρώ
κατά μέσο όρο (καταγράφονται πολύ συχνά
και μικρότεροι), χωρίς πληρωμή εισφορών
και με πληρωμή φορολογίας εισοδήματος
από το πρώτο ευρώ σαν ελεύθεροι επαγγελματίες,ωράριο 10 ως 15 ώρες, εργοδοτικές
συμπεριφορές και αντικείμενο εργασίας «γαλέρας», οι μισθωτοί δικηγόροι ψάχναμε άλλη
δουλειά και πριν το νέο ασφαλιστικό. Κι ούτε
λόγος φυσικά για επίδομα ανεργίας. Οι νεοεισερχόμενοι στον δικηγορικό κλάδο, βιώνουν
όλα τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας στην πιο καθαρή τους μορφή.
Μεγάλο κομμάτι των αποφοίτων νέων δικηγορών είτε δουλεύει μαύρα προκειμένου να
γλιτώσει τις εισφορές και την φορολογία του
ελεύθερου επαγγελματία, είτε οδηγούνται
στην αναγκαστική έξοδο από την δικηγορία
επειδή δεν καταφέρνουν να πληρώσουν το
60% των 800 ευρώ που παίρνουν στην καλύτερη των περιπτώσεων ως μισθό (37,95%
για ασφαλιστικές εισφορές και το 22% για την
φορολογία εισοδήματος).Ενώ όσοι νέοι δικηγόροι εξοντώνονται από την ίδια τη φύση του
επαγγέλματος αναγκάζονται να αναζητούν
εργασία σε παρεμφερείς κλάδους όπως είναι
οι ΜΚΟ και άλλοι οργανισμοί του κράτους κλπ.
Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι συμπολίτες μας έμειναν άνεργοι,
απλήρωτοι και ανασφάλιστοι από τους εργοδότες τους και οι κυβερνήσεις όλων των μνη-

μονιακών χρόνων μέχρι και σήμερα αύξησαν
το κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνη και
διέλυσαν τα εργατικά δικαιώματα, νέοι δικηγόροι συνάδελφοι που θα μπορούσαν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα τους, πετιούνται
εκτός επαγγέλματος ως θύματα του νεοφιλελεύθερου αφηγήματος ότι δεν μας χωράει
όλους το επάγγελμα.
Η μάχη του ασφαλιστικού φανέρωσε την
αδυναμία του Δ.Σ.Α να εκφράσει τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των πληττόμενων δικηγόρων. Η προπαγάνδα των ΜΜΕ
και η κυβερνητική ρητορική για το «κίνημα της
γραβάτας», η αναφορά δηλαδή σε έναν ενιαίο ομοιοεπαγγελματικό και διαταξικό αγώνα
(και με υφέρπουσα μάλιστα την άποψη ότι «οι
δικηγόροι έχουν λεφτά, δεν θα έπρεπε να διαμαρτύρονται»), απέδειξε ότι η αναδιάρθρωση
του δικηγορικού επαγγέλματός έχει δημιουργήσει ένα σύλλογο δύο ταχυτήτων στον οποίο
συμμετέχουν μεγαλοδικηγόροι και εταίροι μεγάλων δικηγορικών εταιριών, αλλά και μισθωτοί δικηγόροι των 500-600 ευρώ. Η ηγεσία του
Συλλόγου που έδινε το τόνο των κινητοποιήσεων και διαπραγματευόταν με τη Κυβέρνηση
για το ασφαλιστικό είχε επιλέξει να δώσει τη
μάχη μόνο για τα συμφέροντα των πιο υψηλών
εισοδημάτων της δικηγορίας. Απέναντι στη
λογική της ηγεσίας του συλλόγου συγκροτήθηκε τότε η Επιτροπή αγώνα Δικηγόρων με
σκοπό να δώσει τον αγώνα του ασφαλιστικού
απ τη σκοπιά της πληττόμενης δικηγορίας.
Κρατώντας την πρακαταθήκη αυτής της προσπάθειας, το ενωτικό εγχείρημα Εναλλακτική
παρέμβαση- δικηγορική ανατροπή κατεβαίνει
στις φετινές εκλογές του Δ.ΣΑ με σκοπό αφενός να εκφράσει τα συμφέροντα της πληττόμενης πλειοψηφίας του δικηγορικού κλάδου
(ασκούμενοι, μισθωτοί και μικροί αυτοαπασχολούμενοι) και αφετέρου να συμβάλει στην
δημιουργία μέσα στον κλάδο μιας αριστεράς
διαφορετικής από αυτή που γνωρίσαμε μέχρι
σήμερα, μιας αριστεράς που δε θα διαπραγματεύεται θέσεις και προνόμια με τις συστημικές δυνάμεις, μιας αριστεράς που θα βάζει
πλάτη για την ανάπτυξη πολύμορφων αγώνων
για την επιβολή των σύγχρονων αναγκών της
πληττόμενης δικηγορίας, πλάι στο σύνολο του
αγωνιζόμενου λαού, μιας αριστεράς που θα
δίνει την μάχη ενάντια στην περιστολή των δημοκρατικών ελευθεριών και τον αυταρχισμό,
που θα στέκεται στο πλάι των φτωχών, των
εργαζόμενων και των πολιτικών κρατούμενων
ενάντια στην αυθαιρεσία του κράτους και της
δικαστικής εξουσίας. Χωρίς να έχουμε αυταπάτες ότι ο ΔΣΑ θα μπορέσει να πάρει αυτά
τα χαρακτηριστικά, θεωρούμε σημαντικό μία

τέτοια φωνή να παρεμβαίνει και στο επόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του ΔΣΑ
και οι περισσότεροι υποψήφιοι και αυτών των εκλογών, οι οποίοι έχουν ασκήσει διοίκηση και σε προηγούμενες θητείες δεν μπορούν να εκφράσουν τα συμφέροντα των πληττόμενων δικηγόρων
καθώς λειτουργούν ως πυλώνες αναπαραγωγής των συμφερόντων των μεγάλων δικηγορικών εταιρειών και των
μεγάλων δικηγορικών γραφείων. Ενώ
πολιτικά νομιμοποίησαν τη μνημονιακή πολιτική ,τις πολιτικές λιτότητας
της Ε.Ε και του Δ.Ν.Τ αλλά και τις πολιτικές περιστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η στάση του ΔΣΑ στο
δημοψήφισμα με την πραξικοπηματική
στήριξη του ΝΑΙ χωρίς αυτό να εκφράζει την
μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων.
Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να σπάσουμε μερικά ταμπού και να μιλήσουμε ανοιχτά για την
ανάγκη συγκρότησης όλου αυτού του κόσμου
της μισθωτής δικηγορίας σε μία δομή εκτός
των θεσμοθετημένων οργάνων των δικηγόρων όπως ο ΔΣΑ όπου τα συμφέροντα εκμεταλλευτών και εκμεταλλευόμενων εμφανίζονται ως κοινά.
Eίναι επιτακτική ανάγκη να συγκροτηθεί
λοιπόν ένα αγωνιστικό Σωματείο Μισθωτών
Δικηγόρων, που θα βάζει μπροστά τη συλλογική διεκδίκηση των επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών δικηγόρων, με πυρήνα τις γενικές συνελεύσεις του
σωματείου, όπου θα δίνεται λόγος στη βάση,
δηλαδή στους ίδιους τους μισθωτούς δικηγόρους για τη συλλογική διεκδίκηση ικανοποιητικών αποδοχών και συνθηκών εργασίας. Ένα
σωματείο που θα παλεύει για την αναγνώριση της μισθωτής δικηγορίας, διεκδικώντας
αποκλειστικά δημόσιο σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης, με πλήρη πρόσβαση όλων στην
περίθαλψη και αξιοπρεπείς συντάξεις. Για
μείωση και όχι αύξηση των χρόνων δουλειάς.
Για αυξήσεις και όχι μειώσεις στις συντάξεις
και τους μισθούς. Για μείωση και κατάργηση
των εργατικών εισφορών. Για επιστροφή των
κλεμμένων από τα ταμεία. Για να σταματήσει
το αίσχος της απλήρωτης, ανασφάλιστης και
μαύρης εργασίας.Για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα και Συλλογικές Συμβάσεις.
Ένα τέτοιο σωματείο θα πρέπει να είναι :
• Σωματείο που θα υπερασπίζεται αποκλειστικά τα δικαιώματα των μισθωτών δικηγόρων, με δικαιώματα και πλήρη ελευθερία παρέμβασης και οργάνωσης των μι-

Για την δικηγορική άσκηση σήμερα:
Της Δήμητρας Ρομποτή

Το

τοπίο στην αγορά εργασίας, όπως έχει διαμορφωθεί
τα τελευταία χρόνια στην
ελληνική κοινωνία μετά την ένταξη στα μνημονιακά προγράμματα και τις πολιτικές και
οικονομικές «συνταγές» του ΔΝΤ και της
ΕΕ, είναι κάτι παραπάνω από αποθαρρυντικό για έναν νέο εργαζόμενο, που, τελειώνοντας τις σπουδές του παραμένει εδώ και
προσπαθεί να εργαστεί στο αντικείμενό του.
Το γεγονός αυτό, για έναν/μία ασκούμενο/η,
ή νέο/α δικηγόρο, δεν αποτελεί απλά και μόνο μια κοινωνιολογική παρατήρηση αλλά μια
πικρή καθημερινότητα.
Την ίδια στιγμή που η εργασιακή καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτη

για όλο και πιο πλατιά κομμάτια δικηγόρων,
παρατηρούμε μέρα με τη μέρα τις τάσεις
μετασχηματισμού του δικηγορικού επαγγέλματος: συγκέντρωση της δικηγορικής
ύλης σε όλο και λιγότερα γραφεία «μεγαλοδικηγόρων», διαμόρφωση επί της ουσίας
μεγάλων δικηγορικών εταιριών, και την ιδια
στιγμή διαμόρφωση «στρατών» από έμμισθους και ασκούμενους δικηγόρους, οι
οποίοι καλούνται να εργαστούν σε εξευτελιστικές συνθήκες εργασίας. Το γαϊτανάκι της
πορείας ενός πτυχιούχου νομικής έχει ως
εξής: άσκηση με ευέλικτο ωράριο και μισθό
ούτε το βασικό, πανελλαδικές εξετάσεις με
αυξημένη πια δυσκολία, δουλειά σε γραφείο
πάλι χωρίς ωράριο (εκεί εφαρμόζεται η ρητορεία του «ελεύθερου επαγγελματία»)
και αμοιβή που πάλι κινείται περισσότερο

ή λιγότερο κοντά στον κατώτατο και αν.
Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά
Ξεκινώντας κάποιος από μας να εργάζεται
στον κλάδο αρχικά ως ασκούμενος αμοίβεται με αποδοχές που θα μπορούσαν να
προσομοιάζουν σε ένα πολύ γενναιόδωρο
χαρτζιλίκι, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν
μοιάζουν με μισθό. Για να μιλήσουμε με
αριθμούς όσοι και όσες είμαστε ασκούμενοι/ες στη συνηθέστερη των περιπτώσεων
αμοιβόμαστε με 300-400 ευρώ ενώ μπορεί
οι «τυχεροί» να παίρνουν κάτι παραπάνω,
τις περισσότερες φορές χωρίς πραγματικό
αντίκρυσμα, αφού αναγκάζονται να δουλεύουν 10 και πλέον ώρες την ημέρα. Προφανώς υπάρχουν και οι «άτυχοι» που ίσως να
μην πληρωθούν καν, πράγμα που αποτελεί

σθωτών συναδέλφων σε όλους τους
χώρους δουλειάς. Με δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση και στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Με κάλυψη
όλων των εργαζομένων, δικαίωμα ενημέρωσης και συνελεύσεων στους χώρους
δουλειάς. Πλήρες και καθολικό δικαίωμα
για κήρυξη απεργίας και όλων των μορφών κινητοποιήσεων.
• Σωματείο ελεύθερο και ακηδεμόνευτο από
κράτος-εργοδοσία, την ΕΕ, τους κάθε
λογής καθεστωτικούς μηχανισμούς. Με
οικονομική αυτοτέλεια και μακριά από το
«θανάσιμο εναγκαλισμό» των εργοδοτικών, κρατικών ή ευρωπαϊκών παροχών.
• Σωματείο, στα χέρια των μισθωτών δικηγόρων Με αποφασιστικό ρόλο και ανώτερο
όργανο τις Γενικές Συνελεύσεις. Όλες οι
αποφάσεις στη βάση. Καμία εργοδοτική,
κρατική και δικαστική παρέμβαση. Απλή
και ανόθευτη αναλογική στις εκλογικές
διαδικασίες. Μορφές οργάνωσης και
λειτουργίας με αιρετούς και ανακλητούς
αντιπροσώπους σε όλα τα επίπεδα. Όχι
στον συνδικαλισμό των επαγγελματιών,
των καρεκλοκένταυρων και των υποψήφιων υπουργών και κυβερνητικών στελεχών.
Καμία αμοιβή για συνδικαλιστική δράση,
ελεύθερη εθελοντική προσφορά και συμμετοχή στα συνδικαλιστικά όργανα.
Εν τέλει το ερώτημα που ανακύπτει είναι
το εξής: Η θα αποδεχτούμε την σημερινή  
κατάσταση που βιώνει η μεγάλη πλειοψηφία
από εμάς στο όνομα της εδώ και πολύ καιρό
κατηργημένης «λειτουργικής μας ανεξαρτη
σίας» ή θα οργανωθούμε στην βάση των κοινών ταξικών συμφερόντων για την επιβολή των
αναγκών και της δυνατότητας να ζούμε και να
δουλεύουμε με αξιοπρέπεια στο σήμερα.
μια αρκετά «ευφάνταστη» πρακτική του
κλάδου μας κυρίως στην επαρχία (βλ. Θεσσαλονίκη). Παράλληλα, το ωράριο που μπορεί στα λόγια να είναι 6ωρο ή 8ωρο στην
πράξη δεν υπάρχει και ακριβώς καθώς έχει
συνεχώς και καθημερινά τάσεις επέκτασης.
Με τη ρητορεία ότι είμαστε ή θα γίνουμε
«ελεύθεροι επαγγελματίες» και «πρέπει να
συνηθίσουμε να εργαζόμαστε ως τέτοιοι»
μένουμε στα γραφεία ώρες μετά τη λήξη
του ορισμένου ωραρίου για να κάνουμε όλη
τη «λάντζα» του δικηγόρου, δηλαδή όλα τα
σημαντικά μεν μικροπράγματα δε που ένας
δικηγόρος με δικό του γραφείο προφανώς
δε θα καταδεχτεί ποτέ να κάνει ο ίδιος.
Και όλα αυτά προκύπτουν από το ιδιότυπο
καθεστώς της άσκησης, της έλλειψης δηλαδή κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του
ασκούμενου και της έλλειψης ύπαρξης ενός
θεσμοθετημένου εργασιακού πλαισίου. Ο
Κώδικας Δικηγόρων στις διατάξεις για τους
ασκούμενους κανονικά προέβλεπε 600 ευ-
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ρώ το μήνα κατώτατο μισθό, κάτι το οποίο
ποτέ κανένας εργοδότης δεν το επικαλέιται
και το τηρεί. Συνεπώς, πρακτικά δεν υπάρχει εν ολίγοις καμιά πρόβλεψη για τις συνθήκες εργασίας του ασκούμενου.
Ασκούμενοι κι ασφάλιση: Η μοναδική
ίσως πρόβλεψη που λειτουργούσε όμως...
και πάλι είναι σημείο διαπραγμάτευσης μεταξύ ασκούμενου και δικηγόρου. Η ασφάλιση στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ μπορεί να μην είναι
υποχρεωτική για τον ασκούμενο όμως η
ασφάλιση στον τομέα Υγείας του ΕΤΑΑ είναι
υποχρεωτική και κοστίζει 500 ευρώ το χρόνο
(περίπου 50 ευρώ το μήνα). Αυτά πάλι είναι
στην ευχέρεια του εκάστοτε εργοδότη δικηγόρου αν θα τα πληρώνει για τον ασκούμενο
ή αν θα τα βάζει ο ασκούμενος από τη τσέπη του δηλαδή από τα 300 ευρώ που παίρνει και με τα οποία πρέπει να καλύψει και τα
έξοδα του μήνα του. Πολλές φορές είναι και
λόγος να παίρνουμε λιγότερα από τον εργοδότη καθώς «θα σου πληρώνω τις εισφορές
αλλά αυτό σημαίνει 50 ευρώ λιγότερα στο
μηνιαίο μισθό» λες και είναι και παραχώρηση
από πλευράς του!
Ασκούμενοι και εξετάσεις: και μετά από
όλο αυτό το Γολγοθά της κακοπληρωμένης
και υπερωριακής εργασίας πρέπει να ξαναδιαβάσουμε για να δώσουμε εξετάσεις
για την άδεια ασκήσεως. Το κερασάκι στην
τούρτα ήταν η ψήφιση του Νέου Κώδικα Δικηγόρων που έκανε τις εξετάσεις αυτές πανελλήνιες πρακτικά ανεβάζοντας κατακόρυφα τον πήχη δυσκολίας τους. Πλέον πρέπει
να διαβάσουμε πάλι τα πάντα με την άσκηση
να τρέχει και με το ζήτημα αδειών για την
προετοιμασία να είναι ερώτημα για να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό δε σημαίνει ότι θα πληρωνόμαστε περισσότερα,
ούτε ότι αυτόματα θα αναβαθμιστεί η ιδιότητά μας από «παιδί για όλες τις δουλειές»
σε δικηγόρο.
Επίσης, ετίθετο το ζήτημα των αποφοίτων
Νομικών Σχολών του εξωτερικού, οι οποίοι δεν περνούν από το καθεστώς άσκησης,
αλλά από εξετάσεις μόνο για να πάρουν την
άδεια ασκήσεως στην Ελλάδα. Προκειμένου
να εναρμονιστεί η κατάσταση με τους αποφοίτους των Νομικών Σχολών στην Ελλάδα
προτείνουμε κατάργηση της άσκησης για
όλους, να μην αποτελεί προαπαιτούμενο για
την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας και
ό,τι συνεπάγεται. Για τους συναδέλφους από
άλλες Νομικές σχολές του εξωτερικού η διενέργεια εξετάσεων να είναι το μόνο προαπαιτούμενο για την απόκτηση της δικηγορικής
ιδιότητας στην Ελλάδα.
Συνολικά Διεκδικούμε:
Υπεράσπιση των ασκούμενων συναδέλφων.
Νομοθετική κατοχύρωση αξιοπρεπούς μισθού, ωραρίων, αδειών. Υποχρεωτική καταβολή εισφορών από τους εργοδότες. Στήριξη
από το Σύλλογο των ασκούμενων τόσο στην
αναζήτηση εργασίας (μητρώο θέσεων) όσο
και κατά τη διάρκεια της άσκησης για την τήρηση των όρων από τους εργοδότες. Εγγραφή των εργαζόμενων ασκούμενων στους Δικηγορικούς Συλλόγους. Πειθαρχικός έλεγχος
των εργοδοτών. Κατάργηση των εξετάσεων
για την εισαγωγή στο επάγγελμα. Κατάργηση
του θεσμού της άσκησης γενικά, ως θεσμού
που διατηρεί ευέλικτο και πλήρως εκμεταλλευόμενο εργατικό δυναμικό για τα δικηγορικά γραφεία.
Υποχρεωτική ασφάλιση και καταβολή
των 2/3 της ασφάλισης από τους εργοδότες
επιπλέον του ποσού του καθαρού μισθού.
Καμία εισφορά για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους με εισόδημα κάτω από
12.000 €.
Εγγραφη στο ΔΣΑ ως δικηγόροι και δικαιωμα ψηφου από την έναρξη άσκησης του
επαγγέλματος.
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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

όψη της διαχείρισης του προσφυγικού

ρόικα, δανειστές, κυβέρνηση, τράπεζες, funds, κοράκια ετοιμάζονται
να πέσουν ως ακρίδες στη λαϊκή
περιουσία. Μέσα στους επόμενους μήνες
σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου από τα λαϊκά στρώματα στο κεφάλαιο μέσα από τη διαδικασία
των πλειστηριασμών. Από τη μια νεα κέρδη,
από την άλλη δυστυχία, ξεσπίτωμα, χάσιμο
των κόπων μιας ζωής. Μέσα σε όλους αυτούς που αδυνατούν να αποπληρώσουν
τα δάνεια τους και ξεζουμίζονται από
τις τράπεζες και το κράτος –ιδίως μέσω
των ασφαλιστικών εισφορών- είναι και
η μεγάλη πλειοψηφία των ελευθέρων
επαγγελματιών και των δικηγόρων. Στο
αμείλικτο αυτό δίλημμα η θέση μας πρέπει
να είναι δεδομένη. Κανένα σπίτι, καμιά δουλειά στα ληστρικά χέρια των τραπεζιτών και
του κεφαλαίου.
Για την χιονοστιβάδα των κόκκινων
δανείων δεν ευθύνονται οι λαϊκές οικογένειες που πήραν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, ούτε οι ελεύθεροι
επαγγελματίες, αγρότες και μικροεπιχειρηματίες που έλαβαν επιχειρηματικά
δάνεια. Είναι άλλωστε γνωστό ότι το ποσοστό των κόκκινων δανείων το 2008 ανερχόταν μόλις στο 5% του συνόλου τους (11,9
δις ευρώ), ενώ σήμερα ανέρχεται σε 46%
(συνολικό ιδιωτικό χρέος προς τράπεζες,
κράτος, ΔΕΚΟ και ταμεία 230 δις ευρώ).
Ευθύνεται από τη μια μεριά η τοκογλυφική
πολιτική των τραπεζών και η νεοφιλελεύθερη πιστωτική επέκταση που αποκόμισε τεράστια κέρδη στις τράπεζες και τα golden
boys και από την άλλη η πολιτική των μνημονίων που στραγγάλισε με την ύφεση κάθε
δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων. Το
δημόσιο χρέος που διογκώθηκε για να
σωθούν οι τράπεζες με τις 3 ανακεφαλαιοποιήσεις εξακολουθεί και φορτώνεται στην πλάτη των λαϊκών στρωμάτων
με τη φοροεπιδρομή μέσω άμεσων και έμ-

της Αγγελικής Σεραφείμ
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μεσων φόρων,τη μετατροπή των ασφαλιστικών εισφορών σε χαράτσια, την διόγκωση
του κόστους παροχής υπηρεσιών από τις
ΔΕΚΟ, τη λιτότητα και την ανεργία.
Aυτή την στιγμή δεν υπάρχει καμιά
αποτελεσματική προστασία της λαϊκής
περιουσίας. Σε αντίθεση με ότι ίσχυε
στο παρελθόν καμία μα καμία διάταξη
δεν απαγορεύει τον πλειστηριασμό ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Ακόμα και
η δυνατότητα προσφυγής μέχρι 31-12-2018
στον αναθεωρημένο και κουτσουρεμένο
νόμο Κατσέλη απαιτεί από τον οφειλέτη να
αποδείξει ότι έχει την οικονομική δυνατότητα
να εξοφλήσει ποσό που δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από την αξία που θα πετύχαινε
το ακίνητο κατόπιν πλειστηριασμού. Αλλιώς
η αίτησή του θα απορριφθεί, όπως και συμβαίνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Οσο δε για τους εμπόρους που εξαιρούνται
από τον νόμο Κατσέλη, δεν θα μπορέσουν
να ενταχθούν ούτε στην πλατφόρμα για τον
εξωδικαστικό συμβιβασμό, αφού αυτή αφορά μόνο όσους τα τελευταία τρια χρόνια εμφάνισαν καθαρό αποτέλεσμα σε μια έστω
χρήση. Και αυτoί δεν είναι άλλοι από μεγάλες
επιχειρήσεις που εκμεταλλεύθηκαν την εσωτερική υποτίμηση και την πτώση των μισθών,
για να εμφανίσουν περισσότερα έσοδα από
έξοδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών
επιχειρήσεων ή έχουν ήδη διακόψει τις εργασίες τους τα τελευταία χρόνια ή συσσωρεύουν χρέη χρόνο με το χρόνο. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές που πήραν θαλασσοδάνεια και δάνεια που κατευθύνθηκαν σε
off shore εταιρίες, που άφησαν απλήρωτους
τους εργαζόμενούς τους ή τα ασφαλιστικά
ταμεία, έχουν τη δυνατότητα να κουρέψουν
τα χρέη τους, να παρακρατήσουν ακόμα και
τον εισπραχθέντα ΦΠΑ. Σεισάχθεια για το
κεφάλαιο-εξαθλίωση και απόγνωση για
το λαό.
Με αυτό τον τρόπο δεν προστατεύε
ται η πρώτη κατοικία, αλλά τα κόκκινα

δάνεια μετατρέπονται σε ένα νέο πεδίο
κερδοφορίας για τις ιδιωτικοποιημένες
τράπεζες: είτε με την χορήγηση νεων δανείων σε εταιρίες που θα χτυπήσουν τα ακίνητα
στον πλειστηριασμό, είτε με την μεταβίβασή
τους στις εταιρίες διαχείρισης δανείων και
real estates που έχουν ήδη συγκροτήσει οι
τράπεζες από κοινού με ξένα funds, είτε με
την τιτλοποίηση των απαιτήσεων από τα δάνεια. Γι’αυτό και δεν νομοθετείται η δυνατότητα του οφειλέτη να εξαγοράσει το δάνειο
του στην εξευτελιστική τιμή που πωλείται
στο ξένο fund. (αντίθετα θεσμοθετείται η
πώληση και ενήμερων δανείων σε αυτές τις
εταιρίες).
Και σε αντίθεση με όσα λέγονται, οι μαζικοί πλειστηριασμοί θα οδηγήσουν σε συντριπτική πτώση της αξίας της κτηματαγοράς,
άρα και της αξίας των ακινήτων που έχουν
οι τράπεζες στο χαρτοφυλάκιο τους (είτε ως
κυριότητα, είτε ως εγγυήσεις για δάνεια που
έχουν χορηγήσει) με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε 4η ανακεφαλαιοποίηση
Το Αριστερό Ενωτικό Ψηφοδέλτιο Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή συστρατεύεται με το κίνημα κατά των
πλειστηριασμών που έχει αποτρέψει κάθε
εκποίηση λαϊκής περιουσίας το τελευταίο
χρονικό διάστημα και έχει οδηγήσει και την
συντριπτική πλειοψηφία των συμβολαιογραφικών συλλόγων (8 στους 10) να αρνηθούν
τη διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
(γι’αυτό και προς παράκαμψη αυτών των
αποφάσεων συζητείται σήμερα-με παρουσία μάλιστα και της ηγεσίας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών-είτε η υποχρεωτική πιστοποίηση όλων των συμβολαιογράφων στο σύστημα, είτε η κατάργηση της τοπικής αρμοδιότητας των συμβολαιογράφων)
Συμμετέχουμε στην πανελλαδική κινητοποίηση κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 4 Νοέμβρη 12:30 στα Προπύλαια και
στην πανελλαδική σύσκεψη που θα ακολουθήσει στις 15:00 στο ΤΕΕ

Εναλλακτική Παρέμβαση στις Γερμανικές Αποζημιώσεις
Του Σαράντου Θεοδωρόπουλου
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ον Απρίλη του 2015 , στη Συνεδρίαση
της Διακομματικής Επιτροπής για τις
Γερμανικές Αποζημιώσεις κατέθεσα
τον παραστατικό Χάρτη του 1946 που απεικονίζει την καταστροφή των 1770 Πόλεων και
Χωριών της Ελλάδας από τον πόλεμο και τη
ναζιστική κατοχή, και με τη δύναμη της εικόνας
εξηγεί την τρομερή καταστροφή που υπέστη
από το ναζιστικό ολετήρα η Πατρίδα μας.
Η Ελλάδα δεν καταστράφηκε, βέβαια, για
πρώτη φορά με τον Πόλεμο και την Κατοχή.
Η Ιστορία μας δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μία
ιστορία θυσιών και καταστροφών, γιατί η μοίρα
μας έταξε σ’ αυτή τη γωνιά της Γης, που βρίσκεται στη γέφυρα ανάμεσα σε τρεις Ηπείρους, και
μας έκανε να βλέπουμε όλους τους πολέμους
να ξεσπούν πάνω μας και να τους πληρώνουμε
με μεγάλες θυσίες. Μα στην περίπτωση του ναζιστικού ολετήρα, η καταστροφή ήταν απείρως
μεγαλύτερη, γιατί αυτή τη φορά δεν καταστράφηκαν μόνο λίγες πόλεις, όπως σε άλλους πολέμους, ούτε καταστράφηκαν λίγες μόνο μικρές
περιοχές της χώρας. Καταστράφηκε ο τόπος
ολόκληρος, από άκρη σε άκρη, πόλεις και χωριά και αγροικίες· κυνηγήθηκε ο πληθυσμός
και διώχθηκε από το σπίτι του και προσφύγεψε
με τέτοιον τρόπο, που αλλοίωσε σημαντικά η
μορφή του τόπου μας. Σε πάνω από 700.000
ψυχές υπολογίζεται η απώλεια του πληθυσμού.
Σε πάνω από 1.200.000 υπολογίζονταν οι άστεγοι μετά την κατοχή, αφού η χώρα είχε χάσει
το ¼ σχεδόν του οικιστικού της πλούτου, είχε
αχρηστευτεί το μεγαλύτερο μέρος του οδικού

και σιδηροδρομικού δικτύου, είχε καταστραφεί
και λεηλατηθεί το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών, ενώ η γεωργική παραγωγή ήταν στο 1/5
της προπολεμικής. Μεγάλο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού υπέφερε από αναπηρίες, φυματίωση, ελονοσία και σοβαρότατες
ασθένειες, αποτελέσματα πολέμου και πείνας.
Με λίγα λόγια, όλη η Ελλάδα έγινε Ολοκαύτωμα.
Η Ελλάδα διατηρεί έναντι της Γερμανίας
επανορθωτικές αξιώσεις για τις καταστροφές
που υπέστη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,
την καταστροφή της οικονομίας και των υποδομών της στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και τη
Γερμανική Κατοχή· διατηρεί την αξίωση για την
επιστροφή του Αναγκαστικού Κατοχικού Δάνειου και για την επιστροφή δεκάδων Αρχαιολογικών και Πολιτιστικών Θησαυρών που κλάπηκαν
από τους ναζί κατά τη διάρκεια της Κατοχής και
αγνοούνται ακόμη. Στο σχέδιο πορίσματος της
διακομματικής επιτροπής της Βουλής οι επανορθωτικές αξιώσεις, κατά το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετριούνται σε
πάνω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ (αξίας 2014)
για το κατοχικό δάνειο, και πάνω από 341 δισεκατομμύρια ευρώ (αξίας 2014) για τις λοιπές
επανορθωτικές αξιώσεις. Η αξία των κλεμμμένων αρχαιολογικών θησαυρών δεν υπολογίζεται
γιατί είναι, εκ των πραγμάτων, ανυπολόγιστη.
Ανυπολόγιστη όμως είναι και μία άλλη αξίω
ση του Ελληνικού Λαού, η αξίωση για αποζημίωση των θυμάτων της θηριωδίας, των
εκτελεσμένων, των εκτοπισμένων στα ναζιστικά κάτεργα του Θανάτου, των δολοφονηθέντων αμάχων στις θηριώδεις και κτηνώδεις,
καταδιωκτικές εκστρατείες των Γερμανικών

Στρατιωτικών Δυνάμεων Κατοχής για την καταστολή των ανταρτών-μαχητών της Ελευθερίας,
σε Ελληνικό Έδαφος. Στις επιχειρήσεις αυτές,
που διεξήγαγαν στην Ελλάδα, από το καλοκαίρι
του ’43 μέχρι να ξεκουμπιστούν οι φασίστες,
δολοφονικοί ναζιστικοί στρατιωτικοί σχηματισμοί με αιμοσταγή προϋπηρεσία στο ανατολικό
μέτωπο, και που η ελληνική δεξιά θέλει να τις
παρουσιάζει ως «αντίποινα», καίγονταν καθημερινά 8-10 χωριά και δολοφονούνταν εκατοντάδες άμαχοι στην ύπαιθρο.
Και όμως, ακόμη και σήμερα η Ελληνική
Κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύεται το δίαυλο που
άνοιξε η απόφαση του 2012 του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης , και δεν επιδιώκει, με τα
παραδεδεγμένα μέσα κατά το Διεθνές Δίκαιο,
την έναρξη διμερών διαπραγματεύσεων για τη
σύναψη οριστικής συνθήκης ειρήνης με τη Γερμανία και τη ρύθμιση των επανορθωτικών της
οφειλών- Η Ελλάδα δεν ευρίσκεται σε ειρήνη
με τη Γερμανία, έχει αρθεί μόνο η εμπόλεμη
κατάσταση με το Ν. 2023/1952 (ΦΕΚ Α61)
Ποτέ η Τράπεζα της Ελλάδος δεν αξίωσε
την επιστροφή του Κατοχικού Δανείου , που
έχει εξαιρεθεί από τις πολεμικές επανορθώσεις
και θα μπορούσε να επιλυθεί , κατά την άποψη
διαπρεπών νομομαθών, και στο ελληνικό forum
δωσιδικίας. Ακόμη και σήμερα η Ελληνική κυβέρνηση δεν δίνει την άδεια για την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της Γερμανίας των αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τα θύματα των σφαγών και των λεηλασιών
του Διστόμου, του Αιγίου και του Ρεθύμνου.
Σήμερα, ως δικηγόροι οφείλουμε να αρθρώσουμε ένα επιστημονικό διεκδικητικό λόγο,

Σύμβαση της Γενεύης (1951)
Άρθρον 31. - Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι δεν θα επιβάλλουν ποινικάς κυρώσεις εις πρόσφυγας λόγω παρανόµου εισόδου ή διαµονής, εάν ούτοι προερχόµενοι απ’
ευθείας εκ χώρας ένθα η ζωή ή η ελευθερία αυτών ηπειλείτο, εν τη εννοία του άρθρου 1, εισέρχωνται ή ευρίσκωνται ήδη επί του εδάφους αυτών άνευ αδείας, υπό
την επιφύλαξιν πάντως ότι ούτοι αφ’ ενός µεν θα παρουσιαστούν αµελλητί εις τας αρχάς αφ’ ετέρου δε θα
δώσουν επαρκείς εξηγήσεις περί της παρανόµου αυτών
εισόδου ή διαµονής. (...)
Άρθρον 32. - 1. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι δεν θα απελαύνουν πρόσφυγας νοµίµως διαµένοντας επί του εδάφους
αυτών, ειµή µόνον δια λόγους εθνικής ασφαλείας ή δηµοσίας τάξεως. (...)
Άρθρον 33. - 1. Ουδεµία Συµβαλλοµένη Χώρα θα απελαύνη ή θα επαναπροωθή, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, Πρόσφυγας, εις τα σύνορα εδαφών ένθα η ζωή ή ελευθερία
αυτών απειλούνται δια λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ δια την Προάσπισιν των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών
(ΕΣΔΑ)
Άρθρον 3.- Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθή εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή μεταχείρισιν απανθρώπους ή
εξευτελιστικάς.
Επί σκοπώ παρατίθενται τα ανωτέρω άρθρα στην καθαρεύουσα, γιατί για την ελληνική κυβέρνηση, όπως και
για τις προηγούμενες, έχουν την ισχύ του «Πάτερ ημών».
Η ανελέητη πραγματικότητα της εφαρμογής του άρθρου
60 Ν. 4375/2016 δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για
τη σωρεία παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου εκ μέρους
του ελληνικού κράτους. Το ζήτημα δεν αφορά «φιλοξενία» στους πρόσφυγες. Πρόκειται για διεθνή υποχρέωση
του ελληνικού κράτους να δεχθεί στο έδαφός του κάθε
άνθρωπο που θέλει να ζητήσει διεθνή προστασία και να
του την παράσχει εφόσον πληροί τους όρους του νόμου,
αλλά κυρίως να μην τον εκθέσει σε κίνδυνο απάνθρωπης
και εξευτελιστικής μεταχείρισης, είτε κατά την παραμονή του στην επικράτεια, είτε δια της αποτροπής εισόδου
του, είτε δια της απέλασής του (σε τρίτη χώρα ή στη χώρα
καταγωγής). Η σημερινή ελληνική κυβέρνηση περιορίζει
ο οποίος όμως να αφίσταται από τον λεγκαλιστικό λόγο που
τείνει στον τεχνικό ρεβιζιονισμό που αποϊδεολογικοποιεί
και αποφορτίζει τις Επανορθωτικές Αξιώσεις της Ελλάδας.
Και αν και δεν έχουμε αυταπάτες ότι οι Επανορθωτικές
Αξιώσεις της Ελλάδας μπορεί ποτέ να διεκδικηθούν από
Κεντρικούς Τραπεζίτες και Κυβερνήσεις που ελέγχονται
απολύτως από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε
όσο η Χώρα μας είναι δέσμια του Ευρώ και της Ευρωζώνης, οφείλουμε να πιέσουμε ώστε να δοθεί , επί τέλους, η
άδεια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την αναγκαστική
εκτέλεση των αποφάσεων που δικαιώνουν τα θύματα της
θηριωδίας . Οφείλουμε να πιέσουμε να έλθει επί τέλους
προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του πόρισμα
της Διακομματικής Επιτροπής για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις. Οφείλουμε, κάνοντας ίσως και χρήση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα περί Απιστίας, να πιέσουμε
το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να διεκδικήσει το
Αναγκαστικό Κατοχικό Δάνειο και το υπόλοιπο υπέρ της
Τράπεζας της Ελλάδας από τον αλληλόχρεο λογαριασμό
που αφορά στο συμψηφιστικό καπνικό ελληνογερμανικό
Εμπόριο (clearing) τη δεκαετία του ’30.
Οφείλουμε , τέλος, να αναδείξουμε τη νομιμότητα, κατά το διεθνές δίκαιο, των πολεμικών αγώνων της Εθνικής
μας Αντίστασης κατά του Ναζισμού , έχοντας ως οδηγό το
υπέροχο πόνημα του αείμνηστου διαπρεπούς Δικηγόρου
Ηλία Παπαστεργιόπουλου « Η νομική φύση και το δίκαιο
της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944», και έτσι να δίνουμε
μια για πάντα αποστομωτικές απαντήσεις στις τερατώδεις
θεωρίες των δύο άκρων , που τελικά καταλήγουν πάντα
στην αποενοχοποίηση του χιτλεροφασισμού και των συνεργατών του.
Οι ματωμένες υποχρεώσεις του ναζισμού προς τον
Ελληνικό Λαό πρέπει να διεκδικηθούν.
Χωρίς διαπλοκή του Κινήματος με τις ευρωλατρικές
πολιτικές δυνάμεις.
Και αυτό το καθήκον δεν είναι εθνικό είναι αντιιμπεριαλιστικό και αντιφασιστικό

(χωρίς να εξαλείφει) τις «άτυπες επαναπροωθήσεις»
(push-backs), συνεχίζει να εφαρμόζει το Πρωτόκολλο
επανεισδοχής Ελλάδας – Τουρκίας (2001) και προσθέτει
στο οπλοστάσιό της την κοινή δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας.
Δεν είναι όμως απλά σκυλιά της Ευρώπης – Φρούριο, όσο
κι αν η Frontex και το EASO συνδράμουν στο έγκλημα.
Η ελληνική κυβέρνηση είναι ο φυσικός αυτουργός του
εγκλήματος, τόσο δια πράξεων, όσο και δια παραλείψεων νόμιμων πράξεων. Για κάθε νεκρό λοιπόν λόγω των
συνθηκών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για κάθε νεκρό στα νερά του Αιγαίου, για κάθε πρόσφυγα θύμα βίας,
δεν φταίει η «κατάσταση», υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές που χαράσσονται και εφαρμόζονται από συγκεκριμένους ανθρώπους στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης
πολιτικής. Δεν μπορούμε να μιλάμε για απουσία πολιτικής
ένταξης, αλλά για εφαρμογή πολιτικής περιθωριοποίησης. Δεν θα κατηγορήσουμε την κυβέρνηση ότι δεν μερίμνησε για την πρόσβαση των παιδιών των προσφύγων
στα σχολεία, την κατηγορούμε για τον αποκλεισμό των
παιδιών των προσφύγων από τη δημόσια εκπαίδευση.
Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ που με την αφορμή των αιτήσεων ακύρωσης δύο Σύρων προσφύγων
έκριναν την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα επιβεβαίωσε ότι η δικαστική εξουσία διαπλέκεται και υπηρετεί την
εκτελεστική σε κρίσιμες στιγμές (με τη μειοψηφήσασα
άποψη να επιβεβαιώνει ότι οι δικαστές που κρίνουν αμερόληπτα παραμένουν μειοψηφία). Μια απλή ανάγνωση
των δύο δικαστικών αποφάσεων κάνει φανερό ότι το ζήτημα δεν κρίθηκε στη βάση νομικής επιχειρηματολογίας
(που δεν θα μπορούσε να ανευρεθεί).
Εξάλλου, δεν είναι παρά αυταπάτη η άποψη ότι μια δεξιά ή κεντροδεξιά κυβέρνηση θα τα έκανε χειρότερα. Καμία κυβέρνηση υπ’ αυτή τη συγκυρία δεν θα επιστράτευε
το λιμενικό για να ξεφουσκώνει βάρκες. Κοινώς η «δεξιά»
διαχείριση του μεταναστευτικού (και όταν λέμε «δεξιά»
εννοούμε αυτή που προτάσσει το ιδεολόγημα της εθνικής ασφάλειας έναντι της διασφάλισης της αξιοπρέπειας
και των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου, αυτή που προωθεί
τη στρατιωτικοποίηση των συνόρων και υπηρετεί την πολιτική της Ευρώπης – Φρούριο, αυτή που θεωρεί ότι οι
αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής και διαμονής είναι pull
factor) δεν είναι προνόμιο μιας «δεξιάς» κυβέρνησης.
Και αντί ανάλυσης παραθέτουμε ένα απόσπασμα από
το ποίημα της Κενυατικής καταγωγής Ουαρσάν Σάιρ:
«(...) / πρέπει να καταλάβεις / ότι κανένας δε βάζει τα παιδιά
του σε μια βάρκα / εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από
την ξηρά / κανένας δεν καίει τις παλάμες του / κάτω από
τρένα, ανάμεσα από βαγόνια / κανένας δεν περνά μέρες
και νύχτες στο στομάχι ενός φορτηγού / τρώγοντας εφημερίδες / εκτός αν τα χιλιόμετρα που ταξιδεύει / σημαίνουν κάτι
παραπάνω από ένα ταξίδι. / κανένας δε σέρνεται / κάτω από
φράχτες / κανένας δε θέλει να τον δέρνουν / να τον λυπούνται / κανένας δε διαλέγει τα στρατόπεδα προσφύγων / ή
τον πλήρη σωματικό έλεγχο σε σημεία / όπου το σώμα σου
πονούσε / ή τη φυλακή, / επειδή η φυλακή είναι ασφαλέστερη / από μια πόλη που φλέγεται / και ένας δεσμοφύλακας
το βράδι / είναι προτιμότερα από ένα φορτηγό / γεμάτο
άντρες που μοιάζουν με τον πατέρα σου / κανένας δε θα το
μπορούσε / κανένας δε θα το άντεχε / κανένα δέρμα δε θα
ήταν αρκετά σκληρό / για να ακούσει τα: / γυρίστε στην πατρίδα σας μαύροι / πρόσφυγες / βρομομετανάστες / ζητιάνοι
ασύλου / που ρουφάτε τη χώρα μας / αράπηδες με τα χέρια
απλωμένα / μυρίζετε περίεργα / απολίτιστοι / κάνατε λίμπα τη
χώρα σας και τώρα θέλετε / να κάνετε και τη δική μας / πώς
δε δίνουμε σημασία / στα λόγια / στα άγρια βλέμματα / ίσως
επειδή τα χτυπήματα είναι πιο απαλά / από το ξερίζωμα ενός
χεριού ή ποδιού / ή τα λόγια είναι πιο τρυφερά / από δεκατέσσερις άντρες / ανάμεσα στα πόδια σου / ή οι προσβολές
είναι πιο εύκολο / να καταπιείς / από τα χαλίκια / από τα κόκαλα / από το κομματιασμένο κορμάκι του παιδιού σου. / θέλω
να γυρίσω στην πατρίδα, / αλλά η πατρίδα είναι το στόμα
ενός καρχαρία / πατρίδα είναι η κάνη ενός όπλου / και κανένας δε θα άφηνε την πατρίδα / εκτός αν η πατρίδα σε
κυνηγούσε μέχρι τις ακτές / εκτός αν η πατρίδα σού έλεγε
να τρέξεις πιο γρήγορα / να αφήσεις πίσω τα ρούχα σου / να
συρθείς στην έρημο / να κολυμπήσεις ωκεανούς / να πνιγείς / να σωθείς / να πεινάσεις / να εκλιπαρήσεις / να ξεχάσεις
την υπερηφάνεια / η επιβίωσή σου είναι πιο σημαντική. / κανένας δεν αφήνει την πατρίδα εκτός αν η πατρίδα είναι / μια
ιδρωμένη φωνή στο αυτί σου / που λέει / φύγε, / τρέξε μακριά
μου τώρα / δεν ξέρω τι έχω γίνει / αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε
αλλού / θα είσαι πιο ασφαλής απ΄ ό,τι εδώ»

Η αλληλεγγΥη μας
θα τσακίσει
το ρατσισμό τους
της Ευγενίας Κουνιάκη

Το

ματοποιηθεί τουλάχιστον 80 ρατσιστικές επιθέσεις σε
μετανάστες από το Πακιστάν. Στη Χίο, Σάμο, Λέρο
ομάδες «αγανακτισμένων» πολιτών επιτίθενται σε πρόσφυγες, αλληλέγγυους και εργαζόμενους σε υπηρεσίες προσφύγων
και αντίστοιχα υπάρχουν επιμέρους επιθέσεις σε αντιφασίστες, συνδικαλιστές, εργάτες στη Ν.Ιωνία, στο Πέραμα, στο Πειραιά και αλλού. Η
αύξηση αυτή των περιστατικών ρατσιστικής βίας κατά μεταναστών και
προσφύγων σε συνδυασμό με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη
και τις Η.Π.Α. είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και απαιτεί εξηγήσεις.
Τα τελευταία πέντε χρόνια μέσα στο γενικότερο κλίμα οικονομικής
και πολιτικής κρίσης είδαμε την εκλογική άνοδο της Χρυσής Αυγής με
την παρουσία των ταγμάτων εφόδου στους δρόμους, με αποκορύφωμα τον Σεπτέμβρη του 2013 και την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Είδαμε την πολιτική απομόνωση τους με την πίεση του αντιφασιστικού
κινήματος , τη σύλληψη και την παραπομπή τους σε δίκη με την κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.
Παράλληλα το 2015, μετά την κυβερνητική αλλαγή, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού είδε ή/και στο μεγαλύτερο του ποσοστό συμμετείχε στο συγκλονιστικό κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που κατέφθαναν στα νησιά και μετέπειτα στην ενδοχώρα. Τα συμπεράσματα
που μπορούν να αντληθούν μέσα από τη συγκινητική αυτή εμπειρία
του κινήματος αλληλεγγύης είναι κρίσιμα στο να αιτιολογήσουν την αύξηση των – τωρινών- ρατσιστικών επιθέσεων. Τι έγινε τότε ; γιατί δεν
μας τρόμαζαν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες; Γιατί οι πρόσφυγες δεν
ήταν εν δυνάμει τρομοκράτες; Εγκληματίες; Υγειονομικός κίνδυνος και
ότι άλλο κατά καιρούς επιλέγει να επονομάζει ο επίσημος πολιτικός
λόγος, τα ΜΜΕ, ρίχνοντας νερό στο μύλο των ακροδεξιών;
Το κίνημα αλληλεγγύης αναδείχθηκε σε μια περίοδο που επήλθε η
κυβερνητική αλλαγή μέσα από κινηματικές διαδικασίες χρόνων με τη
συμμετοχή των ίδιων ανθρώπων και σε ευρύτατες συλλογικές αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές διαδικασίες. Στους πρώτους αυτούς μήνες, οι άνθρωποι αφέθηκαν ελεύθεροι να εκφράσουν την αλληλεγγύη
τους στους πρόσφυγες, συμπαρασύροντας ολόκληρη την κοινωνία
στην χωρίς όρους υποδοχή των προσφύγων. Ο επίσημος πολιτικός και
θεσμικός λόγος βοηθούσε παράλληλα προς αυτή την κατεύθυνση.
Από τον Μάρτιο όμως του 2016 και μετά την υπογραφή της συμφωνίας Τουρκίας και ΕΕ, με πλήρη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης,
για την επανεισδοχή των προσφύγων στην Τουρκία και ο συνακόλουθος
με αυτή τη συμφωνία εκβιαστικός, απάνθρωπος και σε καταστρατήγηση όλου του διεθνούς δικαίου που αφορά τους πρόσφυγες εγκλωβισμός αυτών στα νησιά, η εικόνα αρχίζει και αλλάζει. Οι ακροδεξιές
ομάδες στηριζόμενες στην κυβερνητική πολιτική αποκλεισμού των
προσφύγων , προσπαθούν να ανασυσταθούν και να βρουν περιεχόμενο δράσης στρεφόμενες φυσικά και πολιτικά εναντίον αυτών και όσων
τους στηρίζουν.
Όμως η εξαρχής κυβερνητική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αναδείκνυε την αντιφατική πολιτική που θα ακολουθούσε η κυβέρνηση και
που υλοποιήθηκε στη χειρότερη της έκδοση με τη σύναψη συμφωνίας
με την Τουρκία, με την εφαρμογή του Ν.4375/2016 προς υλοποίηση
αυτής, με την κυβερνητική παρέμβαση στα ανεξάρτητα όργανα των
επιτροπών προσφυγών προς εφαρμογή της συμφωνίας και αναγνώρισης της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας, με τον γεωγραφικό
περιορισμό των προσφύγων στα νησιά επί μήνες σε άθλιες συνθήκες,
με την κρυφή συμφωνία με τη Γερμανία για περιορισμό του ποσοστού
των οικογενειακών επανενώσεων και μια σειρά άλλων επιμέρους πράξεων. Η πολιτική αυτή αντικατοπτρίζεται πλήρως με την από κοινού
παρουσία του Υπουργού Άμυνας Καμμένου, των βουλευτών του Σύριζα και της Χρυσής Αυγής στο Καστελλόριζο. Και δυστυχώς οι τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Μουζάλα «αν δεν
βρεθούν νέοι χώροι στα νησιά, θα στείλουμε τους πρόσφυγες σε πλωτά μέσα» αποκαλύπτουν έναν επί της ουσίας ρατσιστικό λόγο και αντίστοιχο έργο, που έχουμε προφανώς να αντιπαλέψουμε.
Σε αυτό το γενικό πολιτικό λόγο και κλίμα, αναδεικνύονται πρόθυμοι δράστες να υλοποιήσουν την πολιτική που χαράσσει ο υπουργός.
Σημειωτέον όμως, οι δράστες κυρίως και μέχρι τώρα, των τελευταίων
ρατσιστικών επιθέσεων κυρίως στα νησιά Σάμος, Χίος, Λέρος, Κως
όπως και στον Ασπρόπυργο, καλύπτονται και υποθάλπτονται από τους
τοπικούς άρχοντες με ακροδεξιές θέσεις και καταβολές και δρουν –
όπως άλλωστε δρούσε και η Χρυσή Αυγή– με την προστασία της τοπικής αστυνομίας.
Η εμπειρία του κινήματος αλληλεγγύης μας αποτελεί κεκτημένο γιατί
δείχνει ότι ο ρατσισμός αποτελεί κατά βάση κυρίαρχη πολιτική των από
τα πάνω. Γεννιέται μέσα από τις πολιτικές απομόνωσης και διαχωρισμού. Για όσους/ες ζήσαμε έστω και σε μικρό βαθμό την εμπειρία αυτού
του κινήματος, γνωρίζουμε ότι ναι «ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός».
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Από την προσπάθεια συγκρότησης ρεύματος της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο δικηγορικό σύλλογο
Αθήνας στην πλήρη συστημική ενσωμάτωση
της Όλγας Μοσχοχωρίτου
«Ή νομοθετείτε ό,τι, όπως και όποτε σας
εντέλλουμε ή δεν παίρνετε την δόση»        
13-9-2013 Ριζοσπαστική
Αριστερή Κίνηση Δικηγόρων (ΡΑΚ)
13-9-2013: «Το συζητούμενο στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης της Βουλής ν/σ του νέου
Κώδικα Δικηγόρων είναι ένα ακόμη υπόδειγμα υποτέλειας των εντολοδόχων των
δανειστών και στο πλαίσιο της παραγωγής
νομοθεσίας.
Η πρόσφατη αποκάλυψη του, κωμικοτραγικού και προσβλητικού για
όλους μας, email υπαλλήλου της τρόικας προς παράγοντες των αρμοδίων
υπουργείων (http://unfollow.com.gr/blog/
item/283-emailtroikalaw.html) επιβεβαιώνει τον εξακολουθητικό και αέναο εκβιασμό
στον οποίο με χαρακτηριστική ευκολία υποκύπτουν οι (τύποις) κυβερνώντες : «΄Η νομοθετείτε ό,τι, όπως και όποτε σας εντέλλουμε ή δεν παίρνετε την δόση» ….
Στόχος της συνολικής νεοφιλελεύθερης
επίθεσης είναι για μια ακόμη φορά οι μαχόμενοι δικηγόροι.»
Επειδή δεν έχουμε όλοι «μνήμη χρυσόψαρου», είναι καλό να θυμίσουμε μία από τις
πολλές ανακοινώσεις - καταγγελίες της
συνδικαλιστικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ
(Ριζοσπαστική Αριστερή Κίνηση) κατά την
«ηρωική αντιμνημονιακή του περίοδο».
Όπως επίσης δεν θα ξεχάσουμε ότι:
23 Ιουλίου 2015: Ο υπουργός Δικαιο-

σύνης της «πρώτη φορά Αριστερά» Κυβέρνησης Ν. Παρασκεύπουλος είναι στο βήμα
της Βουλής και εισηγείται την υπερψήφιση
του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
(Κώδικας Χαμηλοθώρη) παρά τις αντιδράσεις όλου του νομικού κόσμου και απαντά
ως εξής στις αιτιάσεις των φορέων ότι ο
νέος Κώδικας αν μη τι άλλο θα δυσχεράνει
την ίδια την απονομή της δικαιοσύνης:
«Ναι έχετε δίκιο, τα είπαμε αυτά στην
Τρόικα αλλά μας απάντησαν ότι «τώρα δεν
προλαβαίνετε να κάνετε αλλαγές, ψηφήστε τον Κώδικα ως έχει»….
Κι εκεί αν μη τι άλλο θα περίμενε κανείς
ότι όλοι οι αριστεροί λεγόμενοι δικηγόροι
του τότε Σύριζα και της αντίστοιχης παράταξης θα «γύριζαν τα πάνω κάτω» καταγγέλοντας την απεχθή «κωλοτούμπα» της
ηγεσίας.
Και να υπενθυμίσουμε στους επιλήσμονες ότι για την μη ψήφιση αυτού του Κώδικα
διοργανώθηκε ολόκληρο δημοψήφισμα στο
ΔΣΑ όπου και υπερψηφίστηκε με τεράστια
πλειοψηφία η αποχή διαρκείας, γυρίζοντας
μπούμεραγκ τη φαεινή ιδέα των κενροαριστεροδεξιών Συμβούλων της πλειοψηφίας
του ΔΣΑ, να προκηρύξουν το Δημοψήφισμα
για να αποφύγουν τις δικές μας πιέσεις για
σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης που απέφευγαν «όπως ο διάβολος το λιβάνι».
Όμως ο ΔΣΑ δεν τα πάει καλά με τα δημοψηφίσματα, όπως άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ
όπως αποδείχτηκε. Όταν δεν τα χειραγωγούν, αγνοούν τα αποτελέσματά τους. Ολοι
θυμούνται την αντισυνταγματική και κατάπτυστη υποστήριξη του ΝΑΙ από την πλειοψηφία της Διοίκησης εκείνο το μοιραίο Ιούλιο

του 2015. Και όταν έγινε η Προσφυγή στο
Συμβούλιο Επικρατείας για την ακύρωση
της διεξαγωγής του, μια μεγάλη συμμαχία
των αριστερών και δημοκρατών δικηγόρων
ήταν αυτή που προσέφυγε και υπερασπίστηκε το δικαίωμα του λαού να αποφασίζει
με αυτόν τον αμεσοδημοκρατικό τρόπο για
τα μείζονα ζητήματα της ζωής του.
Και σ’ αυτόν τον αγώνα συμμετείχαν και
συνάδελφοι που τώρα ακολουθούν το Συριζα στην Ιστορική του κατάπτωση!!!
Η συνέχεια είναι γνωστή.
Απλά να θυμίσω και πάλι ότι η πλειοψηφία της ΚΟ Δικηγόρων του Σύριζα κατήγγειλε την υπογραφή του 4ου Μνημονίου τον
Αύγουστο του 2015 και απεχώρησε από το
μόρφωμα του Νεοσύριζα , ενώ μία μερίδα
ακόμα κι αυτών που αποχώρησαν, πίεζαν
να διατηρηθεί η ΡΑΚ, δήθεν κρατώντας
τον αντιμνημονιακό της χαρακτήρα.
Φυσικά και το μεγαλύτερο τμήμα των
δικηγόρων αποχώρησε και από αυτό το
μεταλλαγμένο κυβερνητικό μόρφωμα και
επίσης ένα τμήμα αυτού (που ανήκε στην
αρχική ΡΑΚ) βρίσκεται σήμερα να στηρίζει
το ψηφοδέλτιό μας αυτό της «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ».
Είναι θλιβερό κατάντημα να βλέπεις συναδέλφους – πρώην συντρόφους που μαζί
δώσαμε μάχες και εισπνεύσαμε τόνους χημικών, που υπερέβαλαν στην υπεράσπιση
των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων, να επιδίδονται στο ξέπλυμα της ηγετικής ομάδας του Συριζα, εμπλεκόμενοι
με συστημικά ψηφοδέλτια, που «δεν λένε
τίποτα για την ταμπακιέρα».

Να δηλώνουν ότι είναι κατά του «τρομονόμου» αλλά να μην τολμάνε να παραδεχτούν ότι οι βολές τους είναι άσφαιρες,
εφόσον συντρέχουν το σημερινό κυβερνητικό Μόρφωμα, όταν είναι γνωστό και μάλιστα μετά την επίσκεψη του Τσίπρα στις
ΗΠΑ ακόμα πιο φανερό τοις πάσι, ότι είναι
ακριβώς η αμερικάνικη Πρεσβεία και αυτή
της Μ. Βρετανίας που δεν πρόκειται να το
επιτρέψουν. Κι ας λιώνουν οι «Ηριάννες και
οι Περικλήδες» στις φυλακές. Αλλωστε είναι ο κ. Κοντονής που δήλωσε «ότι ο τρομονόμος είναι χρήσιμος γιατί μπορεί να μας
επιτεθούν οι τζιχαντιστές»!!!
Ολοι αυτοί που συνεχίζουν να «χύνουν
κροκοδείλια δικαιωματικά δάκρυα» για την
εξόντωση των μεταναστών από τον κ. Μουζάλα και μοιάζουν να δηλώνουν τον αποτροπιασμό τους για την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας,
μέσα από την ασφάλεια των καλοπληρωμένων ΜΚΟ και των ΕΣΠΑ της ΕΕ!!!
Θα μπορούσα να συνεχίσω επ άπειρον… Δεν έχει όμως πια νόημα.
à la guerre comme à la guerre λένε οι
φίλοι μας οι Γάλλοι κι εμείς διαλέξαμε
στρατόπεδο
Κι όπως λέει ο Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, «Γι αυτό όταν βλέπω κάποιους
«πρώην» να φτύνουν μέσα στο πιάτο
από όπου έτρωγαν, θυμάμαι, πάντα τα
λόγια ενός φίλου μου που δεν δήλωσε
ποτέ του κομμουνιστής: «Το γεγονός
ότι έπεσε το Τείχος δεν σημαίνει πως
εγώ πρέπει τώρα να γίνω παλιάνθρωπος»…
mutatis mutandis… Και ο νοών νοήτω…

Ο συνδικαλισμός στο ΔΣΑ σημερα

Α

πό το 2010 έως σήμερα, πολλά πράγματα άλλαξαν
στην άσκηση της δικηγορίας. Αρχικά επιβλήθηκε 23
% ΦΠΑ χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε κινητοποίηση
(ο τότε πρόεδρος Παξινός έβαλε συνέλευση στο Σπόρτιγκ
την 1η Ιουλίου 2010, την ημέρα δηλαδή που επιβαλλόταν
ΦΠΑ). Έκτοτε ο κατήφορος δεν έχει τελειωμό: – αυξήσεις
στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, – αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, – αύξηση της φορολογίας, κ.α. Οι δε πρόεδροι του ΔΣΑ (Παξινός, Αδαμόπουλος), «αντιμνημονιακοί»
στα λόγια, αλλά στην πράξη διευκόλυναν και συνέβαλαν να
εφαρμοστούν όλες οι μνημονιακές αλλαγές στην άσκηση
της δικηγορίας. Ο δε νυν πρόεδρος Αλεξανδρής αγνόησε το
δημοψήφισμα ενάντια στις αλλαγές του Κώδικα Πολ. Δικονομίας και πήρε την ευθύνη με την πλειοψηφία του Δ.Σ. του
ΔΣΑ να υποστηρίξει το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα του Ιουλίου το
2015, αν και προαπαιτούμενο του μνημονίου ήταν οι αλλαγές
του Κώδικα.
Και όμως, όπως τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή, έτσι και
οι επίδοξοι καρεκλοκένταυροι της δικηγορίας εμφανίστηκαν
ενόψει των επικείμενων δικηγορικών εκλογών προσδωκώντας να πλουτίσουν το βιογραφικό τους με ολίγον από συνδικαλισμό.
Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται «διασπασμένοι» προ των εκλογών για να ενωθούν μετά τις
εκλογές και να μοιράσουν τις «καρέκλες», αλλά και σε όλη
τη διάρκεια της (4ετούς πλέον λόγω του νέου κώδικα) θητείας να υπονομεύουν κάθε συλλογική διαδικασία (Γενική
Συνέλευση). Οι Αναστασόπουλος, Σοφός και Κωτσής της

Ν.Δ., καθώς και οι Βερβεσσός, Κουντούρη, Βραχλιώτης και
Περράκης δεν μπορούν και δεν θέλουν να εκφράσουν τον
μαχόμενο αυτοαπασχολούμενο δικηγόρο, που δίνει καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης, πολλώ δε μάλλον τον μισθωτό
συνεργάτη, που εργάζεται 10ωρα και 12ωρα, που υποχρεώνεται να καλύψει μόνος του τις ασφαλιστικές του εισφορές, που δε δικαιούται αποζημίωση στην περίπτωση «της
λύσης της συνεργασίας».
Στις εκλογές κατέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ (Δαμασκόπουλος)
ο οποίος εμφανίζεται ως δήθεν ανεξάρτητος (?!!!) και ο
«ψευτο» ΣΥΡΙΖΑ (Μαντάς) ο οποίος ισχυρίζεται ότι διαθέτει
το χρίσμα. Και οι δύο δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά (άλλωστε δεν ισχυρίζονται κάτι τέτοιο) αλλά είναι θλιβερό ο υπερασπιστής του Περίανδρου της Χρυσής Αυγής στο
εφετείο να «δηλώνει παράσταση» στις εκλογές του ΔΣΑ και
να διεκδικεί την προεδρία.
Κανείς εκ των παραπάνω δεν κατεβαίνει στις εκλογές
γιατί επιθυμεί αυτή τη ζοφερή περίοδο να αλλάξει την καθημερινότητα του δικηγόρου. Στόχος τους είναι «οι καρέκλες»
και μέσω αυτών να προωθήσουν την πολιτική της κυβέρνησης-Ε.Ε. και την εφαρμογή των μνημονίων, την πολιτική της
«οικονομικής ασφυξίας» του αυτοαπασχολούμενου και της
ανάπτυξης των δικηγορικών εταιρειών. Οι ασκούμενοι συνάδερφοι είναι (ίσως οι μόνοι) εργαζόμενοι που δεν έχουν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ ο μισθωτός συνεργάτης
ουδεμία κατοχύρωση έχει για την εργασία του, το ωράριο
κ.α. Συνεπώς η παρέμβαση της αριστεράς στο ΔΣΑ πρέπει
να χαρακτηρίζεται από την παρέμβαση στο «εσωτερικό»

του κλάδου αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία, στην πάλη για το δικαίωμα στην εργασία, στον ελεύθερο
χρόνο και στη ζωή.
Η παρέμβαση στο ΔΣΑ το επόμενο χρονικό διάστημα
πρέπει να κινηθεί σε δύο βασικούς άξονες, από τη μία
να υπερασπίσει και να δώσει επιχειρήματα (νομικά
και όχι μόνο) σχετικά με τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων και του λαού (στην απεργία, στη διαδήλωση κ.α.) σε μία περίοδο επίθεσης του
κεφαλαίου, και από την άλλη στην ενεργό υπεράσπιση των συναδέρφων που εργάζονται σε δικηγορικές
εταιρείες, δικηγόρους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Στον κλάδο υπάρχει ταξική διαστρωμάτωση και άγρια
εκμετάλλευση. Έως σήμερα δεν έχει υπάρξει συλλογικό μόρφωμα που να θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής του τα προβλήματα των μισθωτών συνεργατών.
Με το βλέμμα λοιπόν στους μισθωτούς συναδέρφους
και τους αυτοαπασχολούμενους που υποφέρουν από
την φορομπηχτική πολιτική κυβέρνησης-Ε.Ε., προκειμένου να εκφραστεί το ρεύμα ρήξης και ανατροπής
της πολιτικής που απαξιώνει και καταργεί δικαιώματα
(και συνεπώς και τους υπερασπιστές αυτών), που στέλνει στην ανέχεια μεγάλο μέρος της κοινωνίας και των
συναδέρφων και που εκφράζονται στο ΔΣΑ από τις παρατάξεις των Βερβεσού, Περράκη, Βραχιώτη, Κωτσή,
Αναστασόπουλου, Σοφού, Δαμασκόπουλου και Μαντά
(ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ).

Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγoρική Ανατροπή
Είμαστε εδώ και χρόνια μέσα στις μεγάλες μάχες του λαού μας ενάντια
στα μνημόνια, το χρέος και τα δεσμά της τρόικας

• Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή στους αγώνες για την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων
• Βρεθήκαμε στη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών, ενάντια στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου σε όλη την Ελλάδα και την Αττική. Είμαστε εκεί στις μάχες για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος
ενάντια στα φαραωνικά σχέδια καπιταλιστικής ανάπτυξης
• Πρωταγωνιστούμε στη μάχη ενάντια στους πλειστηριασμούς και στα κόκκινα δάνεια. Κάθε βδομάδα υπερασπιζόμαστε τη λαϊκή κατοικία. Στηρίζουμε και νομικά κάθε πρωτοβουλία
• Ήμασταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα σε όλη τη διάρκεια της μάχης ενάντια στο ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, σε κάθε κινητοποίηση, σε κάθε γεγονός. Επιχειρήσαμε να δώσουμε διάρκεια και ριζοσπαστική
μορφή στον αγώνα μας, ώστε αυτός να είναι νικηφόρος. Συμμετείχαμε στη Γενική Συνέλευση
που συγκλήθηκε, και την πρώτη και την εξ αναβολής και προσπαθήσαμε μαχητικά αυτή να
πάρει μια μαζική αγωνιστική απόφαση και να μην υπονομευθεί από την πλειοψηφία του
Δ.Σ. και τους λάτρεις της καρέκλας.
• Είμαστε πάντα μέσα στη μάχη για την υπεράσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στη
δικαιοσύνη
• Υπερασπιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις τους αγώνες υπεράσπισης
των διωκόμενων αγωνιστών της Λευκίμμης, της Κερατέας, των Σκουριών, των διοδίων, των θυμάτων των ναζί
• Επιμένουμε στη μάχη ενάντια στην τρομοϋστερία και την ακύρωση
των δημοκρατικών δικαιωμάτων μέσω των τρομονόμων. Στηρίξαμε
με κάθε τρόπο τα κινήματα αλληλεγγύης.
• Θα είμαστε κάθε στιγμή μέσα στη μάχη της υπεράσπισης των
διωκόμενων διαδηλωτών, καταληψιών, αγωνιστών και όσων
διώκονται για τις ιδέες τους, ενάντια στις σκευωρίες των δυνάμεων καταστολής
• Στεκόμαστε αμετακίνητοι στις μάχες
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
προσφύγων και μεταναστών και ενάντια
σε κάθε είδους ρατσισμό. Πολλοί από εμάς
έμπρακτα υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα
των προσφύγων στο άσυλο, στην αξιοπρέπεια,
στην ένταξη, στην ελευθερία.
• Είμαστε κάθε μέρα ενεργοί και ενεργές στις
καθημερινές διεκδικήσεις των δικηγόρων για
αξιοπρεπή δουλειά, ζωή, καθημερινότητα.
• Είμαστε στις μάχες –μέσα και έξω από
τα δικαστήρια0 ενάντια στους νεοναζιστές της Χρυσής Αυγής
• στις μάχες για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος ενάντια στα
φαραωνικά σχέδια
καπιταλιστικης
ανάπτυξης
• στη μαχη για τη
διεθνή αλληλεγγύη
στους δικηγόρους που
διώκονται σε άλλες χώρες
(Τουρκία, Κολομβία, χώρα των
Βάσκων)

Δε συμβιβαστήκαμε ! Δε διοριστήκαμε!
Συνεχίζουμε αριστερά ριζοσπαστικά ενωτικά!
Για τους «συνεργάτες», τους μισθωτούς, τους ασκούμενους,
τους αυτοαπασχολούμενους, τα δημοκρατικά δικαιώματα, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη!

Εναλλακτική ΠαρέμβασηΔικηγορική Ανατροπή
Αριστερό ενωτικό ψηφοδέλτιο

Κώστας Ασπρογέρακας

Γιώργος Βλάχος

Μιχάλης Βουρέκας

Θεόφιλος Γεωργάκης

Δανάη Ζερβού

Σαράντος Θεοδωρόπουλος

Θανάσης Καμπαγιάννης

Νικολέτα Καψή

Παναγιώτης Κολοβός

Ευγενία Κουνιάκη

Κώστας Κουρτζής

Δώρα Κυρούδη

Δήμητρα Λυναρδάκη

Όλγα Μοσχοχωρίτου

Πατρίκιος Πατρικουνάκος

Αγγελική Σεραφείμ

Δημήτρης Σαραφιανός

Μαργαρίτα Σταυροπούλου

Ιωάννα Στεντούμη

Θόδωρος Συμεωνίδης
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Τότα Τριανταφυλλοπούλου

Βαγγέλης Τριμπόνιας

Μαριάνα Τσίχλη

Δεν συμβιβαστήκαμε. Δεν διοριστήκαμε.

Γιώργος Τσούτσουβας

α

χ
ο
π

κ
ά
ή/

Συνεχίζουμε Αριστερά – Ριζοσπαστικά – Ενωτικά. Για τους «συνεργάτες», τους μισθωτούς, τους
ασκούμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τα δημοκρατικά δικαιώματα, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
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