
 

 

 

 

 

 

 
Η φορολογία μας είναι εξοντωτική και 

δαιδαλώδης, η ασφάλιση οριακά ανύπαρκτη  και τα 

ταμεία κλεμμένα, το κόστος της δικαιοσύνης για εμάς και 

τους πολίτες δυσβάσταχτο, η γραφειοκρατία αχανής, οι 

συνθήκες για χιλιάδες από εμάς, μαχόμενους, 

έμμισθους, «μισθωτούς», «βοηθούς», «συνεργάτες», 

ασκούμενους είναι συνθήκες πρωτόγονες. 

 

Ό,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. 

 

 

Κι ο Σύλλογός μας ; 
 

 

Ο Γ. Αδαμόπολους, νυν και υποψήφιος Πρόεδρος του ΔΣΑ, ναι αυτός, που θεωρεί το Σύλλογο 

φέουδό του και που ενορχήστρωσε το απίθανο: ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ο ίδιος αυτός που στέλνει τα συγγράμματά του με 

έξοδα του Συλλόγου ένα μήνα πριν τις εκλογές, έχει από πολύ καιρό βραβευτεί ως ο  καλύτερος μεσίτης 

της τρόικα.  Δεν υπάρχει ούτε μία μνημονιακή επιταγή που να αφορά τους δικηγόρους και να μην 

υλοποιήθηκε στα χρόνια της πρώτης του θητείας.  

 

Άξιος συνεχιστής του Δ.Παξινού, βομβάρδισε τα ΜΜΕ, το site του Συλλόγου και τα κινητά μας 

τηλέφωνα με πλήθος από κούφιες δηλώσεις και θριαμβολογίες, αλλά στην πραγματικότητα  «κάτω από 

το τραπέζι» πρακτόρευσε και μεθόδευσε την εφαρμογή κάθε μιας αντιδραστικής ρύθμισης, κάθε μέτρου 

που  εξωθεί χιλιάδες από εμάς στην εξαθλίωση και στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος, καταστρέφοντας 

ταυτόχρονα, μαζί με το υπόλοιπο κογκλάβιο της πλειοψηφίας του Δ.Σ., να αδρανοποιήσει το Σύλλογό 

μας, να το μετατρέψει σε άβουλο  ενεργούμενο της τρόικα, εγκαταλείποντας κάθε μορφή δημοκρατικής 

νομιμοποίησης και επαφής των χιλιάδων συναδέλφων με τις εξελίξεις!  

 

Φρόντισε να αποσιωπήσει ή να κουκουλώσει κάτω από κούφιες δηλώσεις τις «διαπραγματεύσεις» 

για τα μνημονιακά μέτρα αλλά και την ίδια την αναθεώρηση του νέου, άκρως αντιδημοκρατικού, Κώδικα 

Δικηγόρων, στη σύνταξη του οποίου  μάλιστα η πλειοψηφία του Δ.Σ. έπαιξε ενεργότατο ρόλο.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο έρχονται οι εκλογές του Συλλόγου στις 23-24 Φλεβάρη.  

 

Πρόκειται για αντιπαράθεση «δύο άκρων»: των δύο άκρων της φτώχειας και της 

απόγνωσης από τη μια μεριά, της αξιοπρέπειας και του αγώνα από την άλλη.   
 

Απέναντι στην βοναπαρτική ηγεσία του Συλλόγου, που είναι στην ουσία συντεταγμένη 

πλήρως με την τροϊκανή πολιτική, εγκλωβίζοντας τους δικηγόρους σε ένα παράλληλο 

σύμπαν, οφείλουμε στις προσεχείς εκλογές να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση! 
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Με την  Εναλλακτική Παρέμβαση εδώ και 23 

χρόνια επιχειρήσαμε να εκφράσουμε στο ΔΣΑ ένα 

κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα υπεράσπισης των 

δικαιωμάτων και των συνθηκών δουλειάς της 

πλειοψηφίας των συναδέλφων. Βρίσκαμε 

απέναντι μας μια συνδικαλιστική γραφειοκρατία 

που κάτω από φανφάρες και ένοχη σιωπή 

διέλυσε κάθε εγγύηση και εν τέλει και την ίδια τη 

δημοκρατία στο Σύλλογο σπρώχνοντας χιλιάδες 

δικηγόρους στο περιθώριο και ανοίγοντας το 

δρόμο για την επικυριαρχία των μεγάλων 

δικηγορικών εταιρειών, αλλά και των τραπεζών 

και των ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν 

αρχίσει να παρέχουν νομικές υπηρεσίες.  
 

Τώρα ήρθε η ώρα 

να τους σαρώσουμε! 
 

 

23 Φλεβάρη ψηφίζουμε 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

με υποψήφιο Πρόεδρο 
το μαχόμενο δικηγόρο 

Γιώργο Παριανό 
  

 

 

 

 

    ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Την υπεράσπιση της θέσης των 

πληττόμενων δικηγόρων,  την 

ανακατανομή της δικηγορικής ύλης, 

την εξασφάλιση ελάχιστων εγγυημένων 

όρων εργασίας για τους μισθωτούς και 

ασκούμενους συναδέλφους. 

 

 Τη συμμετοχή των δικηγόρων στα 

μεγάλα κοινωνικά κινήματα, μαζί με 

τους υπόλοιπους εργαζομένους, 

ενάντια στη μνημονιακή πολιτική 

φτωχοποίησης που προωθούν 

κυβέρνηση και Ε.Ε. 

 

 Την πρωταγωνιστική συμμετοχή των 

δικηγόρων και του Συλλόγου μας στα 

κινήματα για την υπεράσπιση των 

δημοκρατικών δικαιωμάτων και την 

απόκρουση του αυταρχικού 

παροξυσμού του κράτους. 

 

 Τον αγώνα για την άρση των ταξικών 

περιορισμών πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη. 

 

 Τη δραστική δημοκρατική 

αναδιαμόρφωση των διαδικασιών του 

Συλλόγου, με κατάργηση του 

αυταρχικού/προεδροκεντρικού 

συστήματος, ανασύσταση του 

συνδικαλισμού και τόνωση των 

δημοκρατικών διαδικασιών συλλογικής 

απόφασης (όπως Γενικές Συνελεύσεις). 

 

 Την ενεργό συμμετοχή του Συλλόγου σε 

πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη 

θεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης, ως 

αντίβαρο στην  βαρβαρότητα της 

κυβερνητικής πολιτικής. 

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 


