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Δελτίο τύπου 1990
Δελτίο τύπου
Η εναλλακτική παρέμβαση Δικηγόρων είναι μια συσπείρωση συνδικαλιστών του αντισυναινετικού
χώρου που φιλοδοξεί να καταγράψει μια άλλη συνδικαλιστική πρόταση, ένα νέο ριζοσπαστικό
λόγο. Μια αριστερή εναλλακτική παρέμβαση, στον κοινωνικό χώρο των δικηγόρων για να βγει από
την κρίση, το τέλμα και τη σοβαροφάνεια που του έχουν επιβάλλει οι κυρίαρχες
πολιτικό-συνδικαλιστικές δυνάμεις.
Η συμμετοχή μας στις εκλογές χωρίς υποψήφιο πρόεδρο και με πλήρη συνδυασμό συμβούλων,
θεωρούμε ότι υπηρετεί αυτή την αντίληψη. Ακόμα η σύνθεση του ψηφοδελτίου μας πιστεύουμε ότι
σηματοδοτεί αυτά που διακηρύσσουμε. Είμαστε δικηγόροι που έχουμε δραστηριοποιηθεί στην
επιτροπή Συνταγματικών Δικαιωμάτων του Δ.Σ.Α. κι έχουμε συναντηθεί σε διάφορα κοινωνικά και
πολιτικά μέτωπα αυτά τα χρόνια. Το γεγονός ότι ανάμεσα στους είκοσι τέσσερις υποψήφιους
συμβούλους οι δεκατρείς είναι γυναίκες και στο ίδιο ποσοστό νέοι δικηγόροι με μέχρι 5 χρόνια
δικηγορία, δεν είναι τυχαίο. Πιστεύουμε ότι οι κατηγορίες αυτές αν και πλειοψηφικές είναι
συνδικαλιστικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένες, γι' αυτό και στα άλλα ψηφοδέλτια η παρουσία
τους είναι δειγματοληπτική.
Η συνδικαλιστική μας πρόταση έχει τρείς άξονες που μας διαφοροποιούν απ' όλες τις παρατάξεις
και τους εκλογικούς συνδυασμούς
α. Τη ριζική μας διαφωνία με τον τρόπο λειτουργίας -θεσμικό και εθιμικό- του Διοικητικού
συμβουλίου και γενικότερα με τη μέχρι τώρα συνδικαλιστική πρακτική, πρακτική που ενθαρρύνει
την αδιαφάνεια, τον παραγοντισμό και το καρριερισμό που επικρατεί. Πρακτική που οδηγεί στη
χρησιμοποίηση του Δ.Σ. απ' τα μέλη του σαν μέσου για την πολιτική και κοινωνική ανέλιξη και όχι
σαν μέσου ανάδειξης προβλημάτων και συντονισμού των διεκδικήσεων μας.
β. Την αμφισβήτηση της δυνατότητας του Δ.Σ.Α. να εκπροσωπεί όλους τους δικηγόρους, που έχουν
και διαφορετικά και ανταγωνιστικά συμφέροντα. Εμείς δεν έχουμε την οικουμενική πρόθεση να
εκπροσωπήσουμε όλους τους δικηγόρους, εξάλλου διαφωνούμε με τη λογική της εκπροσώπησης.
Μιλάμε για συγκεκριμένες κατηγορίες δικηγόρων στις οποίες κι εμείς ανήκουμε και τους οποίους
καλούμε να ενεργοποιηθούν για να βάλουν τη σφραγίδα των αναγκών, των αιτημάτων και των
στόχων τους στο συνδικαλιστικό λόγο των δικηγόρων. Μιλάμε λοιπόν για τους νέους δικηγόρους,
τις γυναίκες, τους μαχόμενους και τους κοινωνικά ευαισθητοποιημένους δικηγόρους που
αποτελούν την πλειοψηφία του δικηγορικού σώματος.
γ. Την έμπρακτη διαμαρτυρία μας στην κομματική χειραγώγηση του Δ.Σ.Α. που ιδιαίτερα στις
εκλογές παίρνει διαστάσεις πρόκλησης με την επιλογή των κομματικά εκλεκτών σαν υποψηφίων
προέδρων, ερήμην των δικηγόρων αλλά ακόμα και των κομματικών μελών. Διαφωνούμε με το
θεσμό του προέδρου, με τις υπερεξουσίες του και με την μεσσιανική λογική που συνοδεύει την
άμεση εκλογή του. Διαφωνούμε με τα παζάρια και τις συναλλαγές προκειμένου στη δεύτερη
ψηφοφορία να εκλεγεί άμεσα! και δημοκρατικά! ο πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Διαφωνούμε με τα νέα ήθη
που χρησιμοποιούν συγκεκριμένοι υποψήφιοι πρόεδροι (προεκλογικά κέντρα, προνομιακές σχέσεις
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με τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα) τα οποία έρχονται να υπενθυμίσουν τον απροκάλυπτα κομματικό
χαρακτήρα των εκλογών του Δ.Σ.Α. Γι' αυτό ψηφίζουμε λευκά και την πρώτη και τη δεύτερη
Κυριακή στην κάλπη του Προέδρου.
Μ' αυτές τις απόψεις, χωρίς ακατάσχετη αιτηματολογία που την επόμενη των εκλογών ξεχνιέται,
διεκδικούμε να καταγράψουμε τις ιδέες μας, διεκδικούμε την συνέχεια και συνέπεια της
παρέμβασης μας και φιλοδοξούμε να ζωντανέψει ο κοινωνικός χώρος των δικηγόρων .
Η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας έχει τους παρακάτω υποψήφιους συμβούλους:
Αλεβίζου Φώφη
Διγενόπουλος Βασίλης

Πάλλας Φώτης
Παριανός Γιώργος

Ζορμπαλά Αλέκα

Πολιτάκη Αννίτα

Καραΐνδρου Βάσω

Σοφοκλέους Νίκος

Κατσαμπάνης Σωτήρης

Σταθάκη Στέλλα

Κοκκινάκης Μανώλης

Σφήκα Ελένη

Κούρτοβικ Γιάννα
Κριτσίλη Βιολέττα
Μήλιου Ζωή
Μπακιρτζή Νανά
Νικολακάκης Αργύρης
Παΐσης Κώστας

Τόλιος Χρήστος
Τσαλαχούρης Γιώργος
Φίλη Μαρία
Χατζηδημητρίου Κάτια
Χατζόπουλος Στάθης
Χριστοδουλοπούλου Αναστασία
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