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Εκλογές ΔΣΑ 2021: Να τα αλλάξουμε όλα!
(Προκήρυξη της Εναλλακτικής Παρέμβασης – Δικηγορικής Ανατροπής εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου)

Μ προστά  στις  εκλογές  των Δικηγορικών  Συλλόγων  του 
Νοεμβρίου  του  2021,  η  δι-

κηγορία βρίσκεται σε σταυροδρόμι.
Επί δέκα συναπτά μνημονιακά χρό-

νια, η μεγάλη πλειοψηφία του δικηγο-
ρικού  σώματος,  αυτοαπασχολούμε-
νες/οι,  μισθωτές/οί  και  ασκούμενες/
οι δικηγόροι, βιώσαμε μια συστημα-
τική επίθεση στις συνθήκες ζωής 
και εργασίας μας:  κατάργηση  του 
αφορολόγητου και υπερφορολόγηση, 
διάλυση  του  ασφαλιστικού  συστήμα-
τος  με  το  τσάκισμα  των συντάξεων, 
την  κατάργηση  του  ταμείου  μας  και 
τη  συσσώρευση  χρεών  από  υπέρο-
γκες  ασφαλιστικές  εισφορές,  μετα-
τροπή μας σε εμπόρους (ΦΠΑ, κλπ), 
μείωση  δικηγορικής  ύλης  και  συγκέ-
ντρωση της σε λίγες μεγάλες δικηγο-
ρικές εταιρείες, αύξηση του κόστους 
πρόσβασης  στη  δικαιοσύνη.  Παράλ-
ληλα, κληθήκαμε να εργαστούμε επί 
μακρό χρονικό διάστημα, με την κα-
θημερινότητα στα δικαστήρια να είναι 
όλο και πιο δύσκολη λόγω υποστελέ-
χωσης  και  απαξίωσης  των  δημόσιων 
υπηρεσιών.
Σαν μην έφταναν όλα αυτά, η πε-

ρίοδος της πανδημίας επιτάχυνε 
με γοργούς ρυθμούς την κατα-
στροφική πορεία του κλάδου μας: 
από εκεί που το κράτος είχε μετατρα-
πεί σε συνεταίρο μας, έφτασε πλέον 
να  βάλει  καταναγκαστικό  λουκέτο 
στα γραφεία μας με την αναστολή ή 
ημι-αναστολή  λειτουργίας  των  δικα-
στηρίων λόγω Covid-19. Σε αντίθεση 
με άλλους κλάδους, οι δικηγόροι βιώ-
σαμε μια  πρωτοφανή  και  μακρόχρο-
νη  συνθήκη  κλεισίματος  του  χώρου 
εργασίας  μας  χωρίς  την  παραμικρή 
αποζημίωση  πέραν  του  τραγέλαφου 
της  τηλε-εκπαίδευσης  (τα  περίφη-
μα  600  ευρώ  του  «Σκόιλ  Ελικικού»). 
Εξαιρεθήκαμε από τις αποζημιώσεις, 
αν  και  ο  πρωθυπουργός  Κυριάκος 
Μητσοτάκης  είχε  υποσχεθεί  αυτο-
προσώπως δύο φορές ότι θα τις λά-
βουμε, ενώ ακόμα και τα δάνεια υπό 
μορφή  επιστρεπτέας  προκαταβολής 
αφορούσαν μια μικρή μειοψηφία  του 
κλάδου.

Τα χρόνια 2020-2021 ήταν μια 

καταστροφική διετία για τις ζωές 
μας. Την  προηγούμενη  τετραετία, 
η  κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ  αντιμετώπισε 
τους  δικηγόρους  με  «μικρομεσαίο» 
ετήσιο  εισόδημα  ως  φορολογικά  και 
ασφαλιστικά  υποζύγια  για  να  χρημα-
τοδοτήσει τον συμβιβασμό της με την 
Τρόικα για το τεράστιο δημόσιο χρέ-
ος. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας  εμφανίστηκε  ως  ο  εκφραστής 
των  συμφερόντων  της  «μεσαίας  τά-
ξης»:  αποδείχτηκε  όμως  την  τελευ-
ταία διετία ότι εκφράζει αποκλειστικά 
τα συμφέροντα των μεγάλων δικηγο-
ρικών εταιρειών και τα «μεγάλα πορ-
τοφόλια» της δικηγορίας , καθώς μό-
νο αυτά είδαν ουσιαστική μείωση στο 
άθροισμα  φορολογικών  και  ασφαλι-
στικών εξόδων. Στην ουσία, οι κυβερ-
νήσεις  της  τελευταίας  μνημονιακής 
10ετίας  εφάρμοσαν  μια  πολιτική  βί-
αιης εξώθησης των αυτοαπασχολού-
μενων είτε στην υπαλληλοποίηση είτε 
στην  έξοδο  από  το  επάγγελμα,  την 
ίδια στιγμή που οι νέες και νέοι δικη-
γόροι βιώνουν το καθεστώς του αιώ-
νιου «συνεργάτη», χωρίς δικαιώματα 
αλλά και χωρίς πλέον την προοπτική 
του ανοίγματος ενός δικού τους γρα-
φείου όπως το ξέραμε παλιότερα.
Απέναντι  σε  αυτή  την  επίθεση,  η 

κατάσταση  των  Δικηγορικών  Συλλό-
γων με ευθύνη της ηγεσίας τους μπο-
ρεί να περιγραφεί μόνο με δύο λέξεις: 
απόλυτη χρεωκοπία.
Η χρεωκοπία αυτή φαίνεται καταρ-

χάς όχι στα συνδικαλιστικά μας ζητή-
ματα, αλλά στην απώλεια κάθε θε-
σμικού κύρους των Συλλόγων μας 
απέναντι  στις  αυθαιρεσίες  της  κρα-
τικής εξουσίας, ιδιαίτερα στην περίο-
δο  της  πανδημίας.  Αντί  για  προπύρ-
γιο  των  δημοκρατικών  δικαιωμάτων 
και  των  ελευθεριών  που  επλήγησαν 
βάναυσα  με  τα  lock-down,  τις  απα-
γορεύσεις,  την  αστυνομική  βία  και 
αυθαιρεσία,  τα  «αποφασίζομεν  και 
διατάσσομεν» απέναντι σε φοιτητές, 
εργαζόμενους  και  λαϊκά  στρώματα, 
ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας 
ήταν ο μεγάλος απών της περιόδου.

Η διοίκηση του κ. Βερβεσού 
επέλεξε μια στρατηγική κατευ-
νασμού της κυβέρνησης Μη-

τσοτάκη,  συνομολογώντας  εκ  των 
προτέρων την παντοδυναμία της και 
επιλέγοντας  μια  τακτική  ελάχιστου 
δυνατού  θορύβου  απέναντι  στην 
εκτελεστική εξουσία. Απαξίωσε κάθε 
πρόταση  μαζικής  πίεσης  και  παρέμ-
βασης.  Απομόνωσε  το  δικηγορικό 
σώμα  από  τους  φυσικούς  του  συμ-
μάχους,  τους  εργαζόμενους  και  τα 
σωματεία  τους  (σε  μια  περίοδο  που 
οι  τύχες  μας  είναι  πλέον  αναπόσπα-
στα  δεμένες  καθώς  έχουμε  πλέον 
κοινά ασφαλιστικά ταμεία και συμφέ-
ροντα). Επέλεξε τον δρόμο του «κα-
λού παιδιού» της κυβέρνησης και των 
Υπουργών της, οι οποίοι φυσικά έλα-
βαν το μήνυμα και μας αντιμετώπισαν 
αναλόγως….
Η  παρούσα  πλειοψηφία  του  Διοι-

κητικού  Συμβουλίου  του  ΔΣΑ,  είτε 
συμμετείχε  στη  διοίκηση  Βερβεσού 
είτε  την  αντιπολιτεύτηκε  από  τα  δε-
ξιά, είναι συνυπεύθυνη με την κυβέρ-
νηση για την τραγική κατάσταση που 
βίωσε ο κλάδος κατά τη διάρκεια του 
κλεισίματος  των  δικαστηρίων  και  για 
την  ανυπαρξία  οικονομικής  ενίσχυ-
σης  των  δικηγόρων,  σε  αντίθεση  με 
τις  μικρές  άλλα  έστω  υπαρκτές  ενι-
σχύσεις που έλαβαν άλλοι  κλάδοι. Η 
παρούσα πλειοψηφία του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΔΣΑ αποδεί-
χτηκε πως ούτε θέλει ούτε μπορεί 
να εκφράσει τα συμφέροντα της 
μεγάλης πλειοψηφίας των αυτο-
απασχολούμενων και μισθωτών 
δικηγόρων. Δεν θέλουν, γιατί έχουν 
διαφορετικά  υλικά  συμφέροντα  από 
την «γαλέρα» της δικηγορίας, καθώς 
εκφράζουν το πάνω μέρος της ταξι-
κής  διαστρωμάτωσης  του  δικηγορι-
κού σώματος. Δεν μπορούν, γιατί εί-
ναι πολιτικά δεσμευμένοι στα κόμμα-
τα του παλιού πολιτικού συστήματος 
που  επέβαλαν  τα  μνημονιακά  μέτρα 
σε βάρος της εργαζόμενης πλειοψη-
φίας  για  τη  διάσωση  των  ελληνικών 
και ξένων τραπεζών.
Η «Εναλλακτική Παρέμβαση – Δι-

κηγορική Ανατροπή», εκπροσωπήθη-
κε τα τέσσερα τελευταία χρόνια στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, προσπαθώντας 
με κάθε τρόπο να στηρίξει τα συμφέ-
ροντα των αυτοαπασχολούμενων και 

των μισθωτών δικηγόρων, ενώ ως πα-
ράταξη λειτουργήσαμε με συλλογικές 
αποφάσεις και δημοκρατία στο εσω-
τερικό  μας  τηρώντας  και  την  αρχή 
της εναλλαγής των συμβούλων, απο-
δεικνύοντας  ότι  υπάρχει  άλλος  δρό-
μος για τη δικηγορία και το δικηγορικό 
συνδικαλισμό.
Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, 

αναδείχτηκε ένα υπαρκτό και μαζικό 
ρεύμα μαχόμενων δικηγόρων και νο-
μικών, με  ιδιαίτερο τον ρόλο των νέ-
ων συναδελφισσών και συναδέλφων, 
που  ζητάει  επιτακτικά  αξιοπρεπείς 
όρους  εργασίας  και  διαβίωσης  και 
που  υπερασπίζεται  τα  δημοκρατι-
κά δικαιώματα και τις ελευθερίες σε 
κάθε  αφορμή  (απαγορεύσεις  συνα-
θροίσεων, αστυνομική βία,  ζητήματα 
φυλακών και κρατουμένων, ζητήματα 
έμφυλης βίας, κοκ).
Αυτό  το ρεύμα επιλέγουμε να εκ-

φράσουμε  φέτος,  στις  επικείμενες 
εκλογές  του  Νοεμβρίου,  παρεμβαί-
νοντας  αναβαθμισμένα  τόσο  στην 
κάλπη των συνδυασμών όσο και στην 
κάλπη  του  Προέδρου  με  υποψήφιο 
τον  συνάδελφο  Θανάση Καμπα-
γιάννη, που είναι μαχόμενος αυτοα-
πασχολούμενος  δικηγόρος.  Στις  ερ-
χόμενες  εκλογές,  προτείνουμε  στον 
κλάδο ένα άλλο πρότυπο δικηγορίας, 
που θα μας ξαναφέρει σε επαφή με 
την κοινωνία, θα αποκαταστήσει  τον 
ρόλο  του Δικηγορικού  Συλλόγου  της 
Αθήνας ως Κέρβερου των δικαιωμά-
των και των ελευθεριών και θα ξανα-
σημάνει  κατακτήσεις  για  τις  συνθή-
κες ζωής και εργασίας μας.
Για να γίνουν αυτά, οι εκλογές του 

Νοεμβρίου, ειδικά στην κάλπη του Δι-
κηγορικού Συλλόγου της Αθήνας που 
αποτελεί  τον  μεγαλύτερο  σύλλογο 
και  τον  σεισμογράφο  του  δικηγορι-
κού σώματος πανελλαδικά, πρέπει να 
είναι  εκλογές  ρήξης,  με  πρωταγωνι-
στική την παρουσία των νέων δικηγό-
ρων.
Σας  καλούμε  να  στηρίξετε  και  να 

συμμετέχετε  σε  αυτή  την  προσπά-
θεια!

[Για περισσότερα, στην ιστοσελίδα 
μας epda.gr. Για επικοινωνία, email 
στο epda.dsa@yahoo.com.]
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Οι θέσεις της Εναλλακτικής Παρέμβασης 
– Δικηγορικής Ανατροπής διαφέρουν ριζι-
κά από εκείνες που θα βρείτε στα φυλλά-
δια των παρατάξεων της πλειοψηφίας του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΔΣΑ:  αποτε-
λούν σημεία κινητοποίησης και αγώνα που 
θέτουμε ενώπιον της πλειοψηφίας του δι-
κηγορικού σώματος, των αυτοαπασχολού-
μενων,  των  μισθωτών  και  των  ασκούμε-
νων δικηγόρων ως στόχους πάλης και όχι 
ως συνταγές που θα επιτευχθούν από κά-
ποιον Πρόεδρο ή κάποια πλειοψηφία στο 
ΔΣ. Οι δικές μας θέσεις αποτελούν πρό-
γραμμα πάλης και διεκδίκησης που μπορεί 
να  υλοποιηθεί  μόνο  με  την  κινητοποίηση 
των  δικηγόρων  και  την  συμπόρευση  με 
τις  σύμμαχες  κοινωνικές  δυνάμεις,  τους 
εργαζόμενους,  τα  σωματεία  τους  και  τη 
νεολαία, σε αντίθεση με τις κυβερνητικές 
πολιτικές, τις νεοφιλελεύθερες κατευθύν-

σεις  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και    τους 
εκτελεστές τους στο δικηγορικό σώμα.

Ασφαλιστικό

• Μείωση  των  ασφαλιστικών  εισφορών 
για όσες/ους πληρώνουν  την κατώτατη 
ασφαλιστική  εισφορά  με  ταυτόχρονη 
αύξηση  του  ποσοστού  αναπλήρωσης, 
ώστε  η  μείωση  των  εισφορών  να  μην 
οδηγήσει σε μειωμένη σύνταξη. 

• Εισφορές σύμφωνα με κλάσεις με βάση 
το εισόδημα, με κλιμακωτή αύξηση άνω 
των 20.000 ευρώ και με χρηματοδότη-
ση  αξιοπρεπών  συντάξεων  κοινών  για 
όλους. Μειωμένη  ασφαλιστική  εισφορά 
για τα πρώτα 7 έτη της δικηγορίας. 

• Όχι  στο  κεφαλαιοποιητικό  ασφαλιστικό 
σύστημα,  το  γνήσιο  ή  τις  παραλλαγές 
του. Όχι σε ατομικούς κουμπαράδες και 

ατομικούς  υπολογισμούς  εισφορών  και 
παροχών.

• Επιστροφή  των  πόρων  που  εκλάπησαν 
από  τα  ταμεία  και  χρηματοδότηση  του 
ασφαλιστικού συστήματος από τον κρα-
τικό  προϋπολογισμό.  Κατάργηση  των 
αντιασφαλιστικών νόμων.

• Ρύθμιση και σεισάχθεια χρεών που δημι-
ουργήθηκαν στα χρόνια της κρίσης, χω-
ρίς  εξοντωτικούς  όρους  απώλειας  των 
σχετικών ρυθμίσεων.

• Ενιαία και δημόσια υγεία και περίθαλψη 
για όλους τους συναδέλφους άνευ προ-
ϋποθέσεων καταβολής εισφορών. 

• Συμπόρευση  με  το  συνδικαλιστικό  κί-
νημα  των  μισθωτών  εργαζόμενων  (με 
τους οποίους μοιραζόμαστε πλέον κοινά 
ταμεία)  και  αποκατάσταση  προστατευ-
τικών δικλείδων της εργατικής νομοθε-
σίας  με  στόχο  την  χρηματοδότηση  του 
συστήματος από τους εργοδότες.

Φορολογικό

• Επαναφορά  του  αφορολόγητου  στα 
10.000 ευρώ και της κλιμακωτής φορο-
λόγησης με δραστική μείωση των συντε-
λεστών  για  τα  χαμηλά  εισοδήματα  και 
αύξηση για τα πολύ υψηλά. 

• Κατάργηση  του  προκλητικού  διαχωρι-
σμού  των  δαπανών  σε  εκπτιπτόμενες 
και μη. Το εισόδημα που πρέπει να λαμ-
βάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση (συ-
μπεριλαμβανομένου  του  υπολογισμού 
φόρου)  πρέπει  να  είναι  το  πραγματικά 
διαθέσιμο.

• Κατάργηση του ΦΠΑ.
• Κατάργηση υποχρέωσης εγγραφής στο 
ΓΕΜΗ    και  κάθε  άλλης  διάταξης  που 
μας εξομοιώνει με εμπόρους.

• Κατάργηση  του  τέλους  επιτηδεύματος 
και των φορολογικών χαρατσιών.

Για την άσκηση της δικηγορίας και τη 
δικηγορική ύλη:

• Διεκδίκηση  νομοθέτησης  αυτόματου 
μηχανισμού αποζημίωσης σε κάθε ενδε-
χόμενη αναστολή λειτουργίας των δικα-
στηρίων  («λοκντάουν»),  καμία υποταγή 
στο δίλημμα «υγεία ή εργασία» όπως το 
έπραξε η απερχόμενη διοίκηση του ΔΣΑ.

• Ενεργοποίηση  του  λογαριασμού  του 
ΟΑΕΔ  για  το  επίδομα  ανεργίας  στους 
δικηγόρους που, αν και χρηματοδοτείται 
από τις εισφορές μας, ουδέποτε χρησι-
μοποιήθηκε.

• Αναδιάταξη  της  δικηγορικής  ύλης  με 
επιβολή γραμματίου σε ιδιωτικές συμβά-
σεις μεγάλης αξίας. 

• Διεκδίκηση  εκ  νέου  υποχρεωτικής  πα-
ράστασης δικηγόρου στα συμβόλαια.

Για τη δικαιοσύνη και την δικαστηρια
κή καθημερινότητα:

• Αγώνας  για  την άρση  των περιορισμών 
-πρακτικών  και  οικονομικών-  πρόσβα-
σης στη δικαιοσύνη. 

• Ριζική  μείωση  του  κόστους  πρόσβασης 
στη δικαιοσύνη. Κατάργηση των αντισυ-
νταγματικών  δικαστικών  ενσήμων.  Κα-
τάργηση των παραβόλων στη διοικητική 
δίκη,  εκτός  από  μεγάλης  αξίας  διαφο-
ρές. 

• Όχι στην «πιλοτική» πολιτική δίκη. 
• Συμπόρευση με τους δικαστικούς υπαλ-
λήλους και κοινή διεκδίκηση για προσλή-
ψεις υπαλλήλων στις δραματικά υποστε-
λεχωμένες υπηρεσίες των δικαστηρίων.

• Πρόσληψη  προσωπικού  καθαριότητας 
και  φύλαξης,  αντί  της  εργολαβίας  συ-
νεργείων,  όπου  ενδημούν  εργασιακές 
συνθήκες εκμετάλλευσης και γαλέρας.

• Ψηφιοποίηση  των  υπηρεσιών  με  την 
εξασφάλιση επαρκούς προσωπικού, όχι 
ψηφιοποίηση  των  καθυστερήσεων  και 
της γραφειοκρατίας. 

• Εξασφάλιση δωρεάν ψηφιακών σφραγί-
δων με ευθύνη του κράτους χωρίς ανά-
γκη ετήσιας ανανέωσης.

• Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της 
καθυστέρησης στην εκδίκαση των υπο-
θέσεων με πρόσληψη του απαιτούμενου 
αριθμού δικαστών και  τον συστηματικό 
έλεγχο  περιπτώσεων  αυθαιρεσίας  της 
δικαστικής εξουσίας.

• Μαζικές  επενδύσεις  στα  δικαστικά  κτί-
ρια  και  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες 
(καθαρισμός, κοκ).

• Κατοχύρωση  πραγματικού  και  υψηλού 
επιπέδου συστήματος νομικής βοήθειας 
(legal aid). Άμεση πληρωμή της αμοιβής 
νομικής βοήθειας με την κατάθεση των 
σχετικών δικαιολογητικών. Μαζική  κινη-
τοποίηση-αποχή για την εκταμίευση των 
οφειλόμενων των τελευταίων χρόνων.

• Δημιουργία  κρατικής  και  δωρεάν  σύγ-
χρονης  βάσης  δεδομένων  νομοθεσί-
ας-νομολογίας.

• Ουσιαστική  επέκταση  της  μηχανοργά-
νωσης κάθε γραμματείας. 

• Πάλη ενάντια στα σχέδια για λειτουργία 
των δικαστηρίων  εντός  του  περιβάλλο-
ντος των νέων φυλακών Ασπρόπυργο.

• Κατάργηση  των  Μονομελών  Εφετείων 
Κακουργημάτων.

• Συνολική κωδικοποίηση διοικητικής δικο-
νομίας για όλα τα διοικητικά δικαστήρια. 
Απλοποίηση  των  ένδικων  βοηθημάτων 
στη διοικητική δίκη.

• Καμία  σκέψη  για  διάσπαση  του  επαγ-
γέλματος  με  οποιονδήποτε  τρόπο:  π.χ. 
δυνατότητα  παράστασης  ανάλογα  την 
εξειδίκευση ή την αναχρονιστική  ιεράρ-
χηση  παρά  πρωτοδίκαις  κ.λπ..  Καμία 
σκέψη για εξετάσεις ή υποχρεωτικά σε-
μινάρια. 

Για τους μισθωτούς δικηγόρους και 
τους «συνεργάτες»:

• Υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων 
για το σύνολο των μισθωτών δικηγόρων. 
Λήψη  άμεσων  πρωτοβουλιών  από  τον 
ΔΣΑ σε αυτή την κατεύθυνση. Υποστή-
ριξη  του  Σωματείου Μισθωτών  Δικηγό-
ρων.

• Αναγνώριση  σχέσης  έμμισθης  εντολής 
για  τους  «συνεργάτες».  Εμπλουτισμός 
του  προστατευτικού  πλαισίου  της  έμμι-
σθης  εντολής  με  βάση  και  τις  διεθνείς 
βέλτιστες  πρακτικές  για  να  εξασφαλι-
στούν αξιοπρεπείς μισθοί, άδειες, επιδό-
ματα και δώρα, αποζημίωση απόλυσης, 
πληρωμή εισφορών από τον εργοδότη.

• Θεσμοθέτηση  ανώτατου  ωραρίου  και 
προσθετής  υπερωριακής  αμοιβής  για 
την απασχόληση συνεργατών έμμισθων 
δικηγόρων. 

• Νομοθετική  κατοχύρωση  κατώτατου 

Θέσεις

• Φύλλα της Παρέμβασης θα προμηθεύεστε, εκτός από τα μέλη της συντα-
κτικής επιτροπής, στα γραφεία του Δ.Σ.Α. και στις αίθουσες του Δ.Σ.Α. στα 
δικαστήρια της Αθήνας.

• Για επικοινωνία, διακίνηση φύλλων, αποστολή κειμένων  
και συνδρομής στα μέλη της συντακτικής επιτροπής:

• Βλάχος Γιώργος,  
Βούλγαρη 75, Πειραιάς 18534,τηλ.: 6976.291.967
e-mail: gvlachoslaw@gmail.com 

• Τσούτσουβας Γιώργος,  
Ακαδημίας 32, Αθήνα 10672, τηλ.: 210 36.31.255, fax.: 210 36.27.519, 
e-mail: tsouvas@hotmail.com

Εφημερίδα ενημέρωσης, προβληματισμού και διαλόγου για τους δικηγόρους, www.epda.gr
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και  κλιμακούμενου  αξιοπρεπούς  ποσού 
αντιμισθίας. 

• Πλήρης  κάλυψη  οδοιπορικών  εξόδων 
των μισθωτών/ συνεργατών. 

• Κατοχύρωση δικαιωμάτων  για  την ανά-
πτυξη προσωπικής πελατείας. Εξασφά-
λιση  της  επαγγελματικής  και  επιστημο-
νικής ανεξαρτησίας των μισθωτών δικη-
γόρων.   

• Ουσιαστικά  μέτρα  για  την  προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας στους χώ-
ρους εργασίας. 

• Κατοχύρωση  δικαιωμάτων  για  τους  γο-
νείς συναδέλφους και ειδικά για τις γυ-
ναίκες συναδέλφους.

• Πρόβλεψη κυρώσεων σε βάρος των δι-
κηγόρων-εργοδοτών  για  την παράβαση 
των παραπάνω υποχρεώσεων και δημι-
ουργία σχετικού μηχανισμού ελέγχου.  

• Να  καλέσει  ο  ΔΣΑ  σε  συλλογική  δια-
πραγμάτευση  το  ΣΜΔ  με  εργοδοτικές 
δικηγορικές ενώσεις.

Για τους ασκούμενους:

• Κατάργηση  της  άσκησης,  ως  θεσμού 
που  διατηρεί  ευέλικτο  και  χωρίς  δικαι-
ώματα εργαζόμενο δυναμικό  για  τα δι-
κηγορικά  γραφεία.  Ίσα  επαγγελματικά 
δικαιώματα με μόνη τη λήψη του πτυχίου 
μέχρι  τη  συνολική  κατάργηση  του  θε-
σμού  της  άσκησης  και  των  πανελλαδι-
κών εξετάσεων για την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος.

• Υπεράσπιση των ασκούμενων συναδέλ-
φων. Νομοθετική κατοχύρωση αξιοπρε-
πούς μισθού, ωραρίων, αδειών, πλήρης 
ασφαλιστική  κάλυψη  που  θα  βαρύνει 
τον  εργοδότη,  κάλυψη  των  μεταφορι-
κών από  τον  εργοδότη  και  τήρηση  της 
σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΔΣΑ για 
το  ύψος  του  κατώτατου  μισθού  μέχρι 
την πλήρη κατοχύρωση του κατώτατου 
μισθού. Πειθαρχικός έλεγχος των εργο-
δοτών. 

• Να  μην  απασχολούνται  οι  ασκούμενοι 
και  νέοι  δικηγόροι  σε  αντικείμενα  που 
δεν έχουν σχέση με την δικηγορική ύλη.

• Υποχρεωτική  ασφάλιση,  με  καταβολή 
των εισφορών από τους εργοδότες.

• Στήριξη  από  το  Σύλλογο  των ασκούμε-
νων τόσο στην αναζήτηση εργασίας (μη-
τρώο θέσεων) όσο και κατά τη διάρκεια 
της άσκησης για την τήρηση των όρων 
από τους εργοδότες. 

• Εγγραφή  των  εργαζόμενων  ασκούμε-
νων στους Δικηγορικούς Συλλόγους 

• Καμία  σκέψη  για  υποχρεωτικά  σεμινά-
ρια. Μόνη προϋπόθεση για άσκηση του 
επαγγέλματος το πτυχίο. 

Για τις γυναίκες δικηγόρους και τα ζη
τήματα έμφυλης βίας

• Διεκδίκηση  προστατευτικών  διατάξεων 
για τη γυναίκα δικηγόρο. Προστασία και 
ενίσχυση  της  μητρότητας  (οικονομική 
ενίσχυση,  άδειες  μισθωτών  και  ασκου-
μένων πριν και μετά τον τοκετό, κάλυψη 
εξόδων  για  βρεφονηπιακό  και  παιδικό 
σταθμό,  απαλλαγή  από  την  καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών κατά το χρόνο 
της  κύησης  και  για  έξι  μήνες  μετά  τον 
τοκετό κοκ). - Έγκαιρη κάλυψη από τον 
ΕΦΚΑ του συνόλου των εξόδων του το-
κετού.

• Θεσμοθέτηση  ειδικού  πειθαρχικού  μη-
χανισμού  στον  ΔΣΑ  για  καταγραφή  και 

τιμωρία  περιστατικών  σεξιστικής  βίας 
και κακοποίησης, με βάση τις κατευθυ-
ντήριες αρχές της Σύμβασης 190 ΔΟΕ. 

• Υποστήριξη των θυμάτων έμφυλων δια-
κρίσεων,  βίας  και  παρενόχλησης  –  με-
λών  του  Συλλόγου,  στις  τυχόν  δικαστι-
κές ενέργειές τους. 

• Λειτουργία  τηλεφωνικής  γραμμής  ενη-
μέρωσης  και  υποστήριξης  των  μελών 
του ΔΣΑ για περιστατικά παρενόχλησης 
και διακρίσεων.

• Δημόσιες  παρεμβάσεις  του  ΔΣΑ  κατά 
της έμφυλης βίας και των έμφυλων δια-
κρίσεων στη δικαιοσύνη και την κοινωνία 
με πρόταση συγκεκριμένων μέτρων (τυ-
ποποίηση της γυναικοκτονίας ως διακε-
κριμένης παραλλαγής της ανθρωποκτο-
νίας σύμφωνα με την τελευταία γνωμο-
δότηση του ΑΠ, δωρεάν νομική βοήθεια 
στα θύματα έμφυλης βίας, νομοθετικές 
παρεμβάσεις, κοκ).

• Θεσμοθέτηση της εγκυμοσύνης και της 
λοχείας ως σπουδαίων λόγων αναβολής 
σε ΚΠΔ, ΚΠολΔ και ΚΔΔ.

• Διενέργεια, με ευθύνη του ΔΣΑ, ειδικών 
σεμιναρίων  προς  αστυνομικές  αρχές, 
δικαστές  και  εισαγγελείς  και  έκδοση 
πρωτοκόλλων καλών πρακτικών για τον 
χειρισμό  υποθέσεων  έμφυλης  βίας  και 
σεξουαλικών εγκλημάτων. 

Για τα δικαιώματα

• Λειτουργία  στο ΔΣΑ  επιτροπών  για  την 
υπεράσπιση  των  δημοκρατικών  δικαιω-
μάτων και των λαϊκών ελευθεριών. Αγώ-
νας για κατάργηση του νόμου Χρυσοχοϊ-
δη για τις συναθροίσεις και για ακύρωση 
των χιλιάδων καταχρηστικών προστίμων 
της περιόδου της πανδημίας. 

• Νομικές  και  κοινωνικές  δράσεις  κατά 
των  μέτρων  εργαλειοποίησης  της  παν-
δημίας  (αναστολές εργασίας ανεμβολί-
αστων, κλπ), αντί της στήριξης της δη-
μόσιας  υγείας  (ενίσχυση  του  ΕΣΥ,  των 
ΜΕΘ, εμβολιαστική εκστρατεία, κλπ). 

• Καμία  υποχώρηση  από  τις  εγγυήσεις 
του  κράτους  δικαίου  (δημοσιότητα  της 
δίκης, αυτοπρόσωπη παρουσία κατηγο-
ρουμένου, κλπ) στο όνομα της πανδημί-
ας και της «επιτάχυνσης» της δικαιοσύ-
νης.

• Κατάργηση των τρομονόμων και άλλων 
νομοθετημάτων που φαλκιδεύουν τα δι-
καιώματα του κατηγορουμένου.

• Πρωτοβουλία του ΔΣΑ για τη μεταρρύθ-
μιση στις φυλακές και για τα δικαιώμα-
τα των κρατούμενων. Μέτωπο απέναντι 
στην  αυστηροποίηση  και  αυταρχικοποί-
ηση της ποινικής και σωφρονιστικής με-
ταχείρισης.

• Δημιουργία  μόνιμου  Παρατηρητηρίου 
αστυνομικής βίας, με εκπόνηση ετήσιων 
εκθέσεων  και  νομικοπολιτικών  παρεμ-
βάσεων  κατά  της  αστυνομικής  αυθαι-
ρεσίας. Κατάργηση των σωμάτων ΜΑΤ, 
ΔΕΛΤΑ  και  ΔΙΑΣ  που  ευθύνονται  για 
εκατοντάδες  περιστατικά  δολοφονικής 
βίας. 

• Ανάληψη  πρωτοβουλίας  υπεράσπισης 
και επαναφοράς των κατακτήσεων της 
εργατικής νομοθεσίας μαζί με εργατικά 
σωματεία,  κατάργηση  των  αντεργατι-
κών  νόμων,  κατάργηση  των  αντισυνδι-
καλιστικών διατάξεων του νόμου Χατζη-
δάκη. 

• Προστασία του δικαιώματος στην κατοι-
κία με εκ νέου νομοθέτηση προστασίας 

της πρώτης κατοικίας. Αποχή δικηγόρων 
από κάθε ενέργεια προς πλειστηριασμό 
πρώτης κατοικίας. 

• Υπεράσπιση  των  δικαιωμάτων  μετανα-
στών και προσφύγων, πάλη ενάντια στην 
φασιστική απειλή και τους ρατσιστικούς 
αποκλεισμούς. 

• Ανάδειξη  και  υπεράσπιση  των  δικαιω-
μάτων των ΛΟΑΤΚΙ (λεσβίες, ομοφυλό-
φιλοι,  αμφιφυλόφιλοι,  τρανς,  ίντερσεξ, 
κουήρ)  συμπολιτών  μας  αλλά  και  των 
συναδέλφων  δικηγόρων  που  αντιμετω-
πίζουν στην καθημερινότητά τους έμφυ-
λες διακρίσεις και ομοφοβικές προκατα-
λήψεις, με σκοπό να έχουν μία κανονική 
δικηγορική καθημερινότητα.

Για τη λειτουργία του ΔΣΑ

• Επαναφορά της δημοκρατικής λειτουρ-
γίας του Συλλόγου με τακτική σύγκληση 
Γενικών  Συνελεύσεων  και  μείωση  του 
ορίου απαρτίας.

• Λειτουργία  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
με  όρους  διαφάνειας  και  λογοδοσίας: 
δημόσια  συνεδρίαση  προσβάσιμη  στα 
μέλη  του ΔΣΑ διαδικτυακά,  τήρηση και 
δημοσιοποίηση  πλήρων πρακτικών. Κα-
νονισμός δημοκρατικής λειτουργίας που 
να περιορίζει τις υπερ-εξουσίες του Προ-
έδρου.

• Κατάρτιση  κανονισμού  λειτουργίας  του 
ΔΣ.

• Επαναφορά  απλής  αναλογικής  στις 
εκλογές  των  Δικηγορικών  Συλλόγων. 
Κατάργηση  του  αυταρχικού  προεδρο-
κεντρικού  συστήματος  και  της  άμεσης 
εκλογής  Προέδρου.  Λειτουργία  Πα-
νελλαδικού  Δικηγορικού  Συνεδρίου  και 
εκλογή Συντονιστικού Οργάνου.

• Διάφανη λειτουργία της πειθαρχικής δι-
αδικασίας,  κατάργηση  των  πρόσφατων 
απαράδεκτων αλλαγών για τα πειθαρχι-
κά συμβούλια στον Κώδικα Δικηγόρων, 
πειθαρχικές  ποινές  για  εισπρακτικές 
εταιρείες που δρουν υπό τον «δικηγορι-
κό» μανδύα.

• Πάταξη  των  φαινομένων  διαφθοράς 
εντός  του  ΔΣΑ  όσον  αφορά  τα  προ-
γράμματα  νομικής  βοήθειας,  διορι-
σμούς  σε  εκλογές  σωματείων,  κλπ.  Ει-
σαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων για την 
τήρηση χρονικής προτεραιότητας στους 
διορισμούς.

• Μείωση της ετήσιας εισφοράς και αύξη-
ση της χρηματοδότησης των ανταποδο-
τικών υπηρεσιών του Συλλόγου προς τα 
μέλη  του:  ΤΝΠ  Ισοκράτης,  Βιβλιοθήκη, 
κλπ. 

• Λειτουργία  θεσμών  αλληλεγγύης  προς 
τους πληττόμενους δικηγόρους  (κοινω-
νικό παντοπωλείο, συνεταιρισμός παρο-
χής αναλώσιμων σε χαμηλό κόστος, αλ-
ληλοβοηθητικός  λογαριασμός,  διάθεση 
χώρου για επαγγελματικές συναντήσεις, 
κλπ).

Θέσεις Θέσεις Θέσεις Θέσεις Θέσεις Θέσεις Θέσεις
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Κείμενο παρέμβασης για τον σεξισμό και τα έμφυλα 
στερεότυπα στην ελληνική δικαιοσύνη

Η δίκη για  τον βιασμό και  τη  γυναικο-
κτονία1 της Ελένης Τοπαλούδη, αλλά 
και το ελληνικό ‘metoo’, που ξεκίνη-

σε με καταγγελίες στο χώρο του αθλητισμού, 
της  τέχνης  και  των  πανεπιστημιακών  ιδρυ-
μάτων, επανέφεραν με επιτακτικό τρόπο τα 
έμφυλα ζητήματα στο δημόσιο διάλογο, με τη 
συζήτηση να επεκτείνεται αναπόφευκτα και 
στη νομική τους διάσταση. Η αγόρευση της 
Εισαγγελέως της έδρας στη «δίκη Τοπαλού-
δη»,  μια  από  τις  πιο  σχολιασμένες  αγορεύ-
σεις εισαγγελικού λειτουργού των τελευταίων 
ετών, καθώς και οι πρόσφατες αντιδράσεις 
στις καταγγελίες δεκάδων θυμάτων έμφυλης 
βίας, πυροδότησαν το ενδιαφέρον και του νο-
μικού κόσμου.

Στη μεγάλη συζήτηση που ξεκίνησε κατά 
τη διάρκεια της συγκεκριμένης δίκης και συ-
νεχίζεται, θεωρούμε, από θέση αρχής, θετικά 
τα οξυμένα αντανακλαστικά των συναδελφισ-
σών  και  των  συναδέλφων  να  καταδικάσουν 
την  έμφυλη  βία,  προασπίζοντας παράλληλα 
τις αρχές της δίκαιης δίκης και του τεκμηρίου 
αθωότητας.  Φυσικά,  διαχωριστήκαμε  εξαρ-
χής από την ντροπιαστική παρέμβαση μέλους 
του ΔΣ του ΔΣΑ, κατά τη διάρκεια της δίκης 
Τοπαλούδη που προκάλεσε την αγανάκτηση 
μεγάλου μέρους του κλάδου και της κοινωνί-
ας2. Απέναντι στον αποπροσανατολισμό που 
επιχείρησε η ανακοίνωση του Βερβεσού (με 
την  εκ  των  υστέρων στήριξη  της Ολομέλει-
ας) και την πλήρη απουσία ή υποβάθμιση της 
οπτικής  του  φύλου  από  το  νομικό  διάλογο, 
θεωρούμε αναγκαία την ανάδειξη των  ιδιαί-
τερων χαρακτηριστικών των έμφυλων εγκλη-
μάτων, των λόγων που (πρέπει να) μας αφορά 
μια ειδικότερη ανάλυση πάνω στο ζήτημα.

Θεωρούμε,  επίσης,  αναγκαία  την  καλλι-
έργεια  -εδώ  και  τώρα-  και  την  όξυνση  των 
αντανακλαστικών εκείνων που θα επιδεικνύ-
ουν αντίστοιχο ενδιαφέρον και ανησυχία για 
τα δικαιώματα των επιζωσών/θυμάτων έμφυ-
λων εγκλημάτων και τα φαινόμενα συστημα-
τικής και κατάφωρης παραβίασής τους από 
την  αστυνομία,  τους  δικαστικούς-εισαγγελι-
κούς  λειτουργούς  αλλά  και  την  πλειοψηφία 
των συνηγόρων υπεράσπισης στις υποθέσεις 
βιασμού,  στις  οποίες  διαπιστώνονται  οι  πε-
ρισσότερες προβληματικές.

Κεντρικό  άξονα  στην  πατριαρχία  αποτε-
λεί το βαθιά κοινωνικά εμπεδωμένο σύστημα 
σεξιστικών λόγων και πρακτικών που κωδικο-
ποιούνται ως «κουλτούρα του βιασμού» (rape 
culture), η οποία αναπαράγεται και διαπερνά 
οριζόντια όλη την κοινωνία και δε θα μπορού-

σε, επομένως, να απουσιάζει από τους κρατι-
κούς μηχανισμούς, το νόμο, την ερμηνεία του 
και  το  δικαστικό  σύστημα.  Η  στερεοτυπική 
αντίληψη  του  βιασμού  ως  εγκλήματος  που 
τελείται σε εξωτερικό/δημόσιο χώρο, μεταξύ 
αγνώστων και που περιλαμβάνει αποκλειστι-
κά  τη διείσδυση και  τη  χρήση βίας από  τον 
δράστη  και  την  ισχυρή  αντίσταση/πάλη  του 
θύματος,  παρότι  συντριπτικά  μειοψηφική 
στην πράξη, αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό 
στη νομική αντιμετώπιση αυτών των υποθέ-
σεων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την 
εν γένει εχθρική διάρθρωση του δικαιικού συ-
στήματος, όπως θα αναλυθεί, συμβάλλει στο 
ανησυχητικά μικρό ποσοστό καταγγελιών (οι 
επιζώσες ξέρουν καλά τι θα αντιμετωπίσουν) 
αλλά και στο ακόμα μικρότερο ποσοστό κα-
ταδικαστικών αποφάσεων.

Η έννοια της συναίνεσης στον βιασμό.

Η  αντίληψη  πως  οι  γυναίκες  επιζητούν  την 
σεξουαλική  συνεύρεση  ακόμα  κι  όταν  δεν 
εκφράζουν ρητά  τη συναίνεσή  τους, πολλώ 
δε  μάλλον  όταν  δεν  εξωτερικεύουν  με  τον 
“αναμενόμενο”  τρόπο  την  άρνησή  τους, 
αποκρυσταλλώνεται  στην  κοινωνική  παρα-
δοχή πως οι γυναίκες ακόμα κι όταν λένε όχι 
εννοούν ναι, νομικά δε, μεταξύ άλλων, στην 
συμπερίληψη της χρήσης σωματικής βίας ως 
στοιχείου της αντικειμενικής υπόστασης του 
εγκλήματος,  στην  πλειοψηφία  των  εννόμων 
τάξεων διεθνώς. Παρότι το προστατευόμενο 
έννομο αγαθό είναι η σεξουαλική ελευθερία 
(«γενετήσια»,  κατά  την  απαρχαιωμένη  έκ-
φραση του ελληνικού νόμου) στο μέχρι πρό-
σφατα ισχύον άρθρο 336 ΠΚ προϋπόθεση για 
την στοιχειοθέτηση του βιασμού αποτελούσε 
η άσκηση σωματικής βίας ή η απειλή σπου-
δαίου και άμεσου κινδύνου. Η πλέον ισχύου-
σα ως παράγραφος 1  του άρθρου 336 του 
ΠΚ που ψηφίστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
εισάγει μια ακόμα πιο αντιδραστική προσέγ-
γιση: χωρίς καμία επαφή με τις επιστημονικές 
εξελίξεις,  τις  διεκδικήσεις  του  φεμινιστικού 
κινήματος και κυρίως με την πραγματικότητα 
των θυμάτων βιασμού, θέτει ως προϋπόθεση 
την άσκηση σωματικής βίας ή την απειλή σο-
βαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματι-
κής ακεραιότητας, περιορίζει επομένως τους 
λόγους  του  σοβαρού  και  άμεσου  κινδύνου, 
αφήνοντας ουσιαστικά ατιμώρητες – ή υποβι-
βάζοντας αυτές στο αδίκημα της προσβολής 
της γενετήσιας αξιοπρέπειας – την πλειοψη-
φία των περιπτώσεων (εξαναγκασμός χωρίς 

σωματική βία, απειλή άλλου έννομου αγαθού, 
απώλεια  συνείδησης  κ.α.).  Ενάντια  σε αυτή 
την απαρχαιωμένη, αντιεπιστημονική και πλή-
ρως υποταγμένη στην ανδροκεντρική αντίλη-
ψη του βιασμού πρόταση της επιτροπής και 
της  κυβέρνησης,  τάχθηκε  από  την  πρώτη 
στιγμή το φεμινιστικό κίνημα, οργανώσεις αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και η αριστερά – του-
λάχιστον  στο  μεγαλύτερο  κομμάτι  της  –  με 
αποτέλεσμα την προσθήκη της παραγράφου 
5 που θέτει για πρώτη φορά την έννοια της 
συναίνεσης (σε συμμόρφωση και με το άρθρο 
36  της Σύμβασης  της Κωνσταντινούπολης). 
Η προσθήκη αυτή έγινε κυριολεκτικά την τε-
λευταία  στιγμή  πριν  την  ψήφιση  του  νόμου, 
καθιστώντας  έτσι  αδύνατο  τον  απαραίτητο 
επιστημονικό, κοινωνικό διάλογο και επεξερ-
γασία του όρου «συναίνεση». Χωρίς να υπο-
βαθμίζουμε την αξία της νίκης αυτής, οι αντι-
φάσεις από την εξέταση της παραγράφου 1 
και 5 του άρθρου 336 ΠΚ σε συνδυασμό και 
με το άρθρο 343 ΠΚ οδηγούν σε νομοθετική 
σύγχυση και, κατ’ επέκταση, σε ανασφάλεια 
δικαίου, που πιθανόν θα προκαλέσει δυσκο-
λίες στην εφαρμογή του νόμου. Διακύβευμα 
αποτελεί, επομένως, η θεωρητική εξειδίκευ-
ση και η νομολογιακή σφυρηλάτηση της έν-
νοιας της συναίνεσης -και της απουσίας της- 
με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται στην 
βιωμένη  πραγματικότητα  χιλιάδων  θυμάτων 
βιασμού. Η επίγνωση πως οι νόμοι, ακόμα και 
όταν επιβάλλονται από την πίεση των κινημά-
των, δε μπορούν να διαρρήξουν άνευ ετέρου 
εδραιωμένα εξουσιαστικά πλέγματα, όπως η 
πατριαρχία και ο ρατσισμός, καθιστούν ανα-
γκαία την παρέμβαση σε όλη την κοινωνία και 
την πάλη μας εντός και εκτός των δικαστικών 
αιθουσών. Πολύτιμες αποτελούν και οι εμπει-
ρίες  από  άλλες  έννομες  τάξεις,  όπως  της 
Αυστραλίας, που παρότι έχει εντάξει την έν-
νοια της συναίνεσης στον ορισμό του βιασμού 
από το 1989, οι αντιστάσεις του δικαστικού 
συστήματος παραμένουν ισχυρές (ενδεικτικά 
στο  “Meanings  of  ‘Sex’  and  ‘Consent’  The 
Persistence of Rape Myths in Victorian Rape 
Law”,Dr Anastasia Powell, Dr Nicola Henry, 
Dr  Asher  Fly  and  Dr  Emma  Henderson 
Griffith Law Review, January 1, 2013).3

Οι «ψευδείς καταγγελίες» των θυμάτων.

Στοιχεία από διεθνείς και εγχώριες έρευνες 
(ενδεικτικά  για  την  Ελλάδα,  Άγγελος  Τσι-
γκρής, «Ψευδείς καταγγελίες βιασμού: Μερι-
κές αλήθειες για ένα μύθο», 1999) ανατρέ-

πουν πλήρως την αντίληψη πως στο έγκλημα 
του  βιασμού  η  πλειοψηφία  των  υποθέσεων 
βασίζονται σε ψευδείς καταγγελίες, οι οποίες 
γίνονται  από  τις  καταγγέλλουσες  με  σκοπό 
να  αποκομίσουν  κάποιο  χρηματικό  όφελος, 
για να «περισώσουν» κοινωνικά την χαλαρή 
ηθική τους είτε ακόμα και για να εκδικηθούν 
κάποιον  πρώην  ερωτικό  σύντροφο. Φυσικά, 
ο  μύθος  αυτός  δε  μπορεί  παρά  να  ιδωθεί 
υπό  το  πρίσμα  της  αμφισβήτησης  συνολικά 
του γυναικείου λόγου, βιώματος και της αντί-
ληψης πως ακόμα κι όταν λέει ή δείχνει πως 
δε θέλει, στην πραγματικότητα θέλει, όπως 
αναλύθηκε  προηγουμένως.  Είναι  άλλωστε 
ενδεικτικό πως, ενώ τα εγκλήματα τα οποία 
τελούνται  ενώπιον  μόνο  δύο  προσώπων 
(δράστης  /  θύμα)  και άρα  χωρίς μάρτυρες, 
είναι πολλά (εξύβριση, κλοπή, εκβίαση κ. α), 
τα εγκλήματα έμφυλης βίας και δη σεξουαλι-
κής είναι η κατεξοχήν περίπτωση στην οποία 
θεωρείται ότι τα θύματα προβαίνουν σε ψευ-
δείς καταγγελίες για σκοπούς αποζημίωσης. 
Αυτό από μόνο του ενσωματώνει μία έμφυλη 
διάκριση στη δόμηση του λόγου και στη συ-
γκρότηση  της  νομικής  επιχειρηματολογίας, 
χωρίς να υποστηρίζεται από επιστημονικά και 
ερευνητικά δεδομένα.

Σε  ό,τι  αφορά  -εν  γένει-  το  δικαστικό 
σύστημα,  η  καχυποψία  απέναντι  στο  θύμα 
αποτελεί  τον  κανόνα,  πρακτική  που  γίνεται 
αντιληπτή  από  την  πρώτη  στιγμή,  από  την 
πρώτη επαφή με τις Αρχές, οι οποίες θα αμ-
φισβητήσουν το γεγονός, θα αποθαρρύνουν 
το θύμα με κάθε τρόπο από το να υποβάλει 
καταγγελία, με την επίκληση νομικών ανακρι-
βειών (όπως η παραγραφή του αδικήματος ή 
η έλλειψη αποδείξεων) που η ίδια, αν δεν δι-
αθέτει νομική υποστήριξη, δεν είναι σε θέση 
να  αντικρούσει,  όπως  συνέβη  άλλωστε  και 
στον πρώτο βιασμό της Τοπαλούδη.

Στις  ελάχιστες  περιπτώσεις  που  υποθέ-
σεις βιασμού φτάνουν στις δικαστικές αίθου-
σες, η εξέταση επικεντρώνεται στα ίχνη βίας 
στο σώμα του θύματος, για την απόδειξη των 
οποίων  απαιτούνται  ιατροδικαστικές  εκθέ-
σεις συχνά ελλιπείς, καθώς τις περισσότερες 
φορές  πραγματοποιούνται  ημέρες  μετά  το 
συμβάν, είτε λόγω έλλειψης κατάλληλης ενη-
μέρωσης  του  θύματος  είτε  γιατί  η  εξέταση 
δεν κατέστη δυνατόν  να  γίνει  εγκαίρως  (με 
μόλις 13  ιατροδικαστικές υπηρεσίες σε όλη 
την Ελλάδα στις έδρες των Εφετείων, οι οποί-
ες δεν λειτουργούν καν τα Σαββατοκύριακα). 
Η αμφισβήτηση της αλήθειας της καταγγελί-
ας επιτείνεται στην περίπτωση που δεν πραγ-
ματοποιηθεί σε σύντομο χρόνο μετά την τέ-
λεση του βιασμού, παραγνωρίζοντας πλήρως 
την διαχείριση του τραύματος και θέτοντας, 
άρρητα, μια εξωνομική προϋπόθεση. Ιδιαίτε-
ρα στις περιπτώσεις που η σωματική βία δεν 
αποδεικνύεται με βεβαιότητα ή δεν υπάρχουν 
μαρτυρικές καταθέσεις, η διερεύνηση επικε-
ντρώνεται αποκλειστικά στην προσωπική της 
ζωή, στην αξιοπιστία του λόγου και την ακε-
ραιότητα  του  χαρακτήρα  της  καταγγέλλου-
σας και όχι στα στοιχεία του ίδιου του εγκλή-
ματος. Στο σημείο αυτό, οι πατριαρχικές αντι-
λήψεις για την γυναικεία υποκειμενικότητα και 
τους  έμφυλους  ρόλους  συναντώνται  με  τις 
ταξικές  και φυλετικές διακρίσεις με  τον πιο 
ξεκάθαρο τρόπο. Ένα επίσης χαρακτηριστικό 
παράδειγμα  υιοθέτησης  ενός  λόγου  με  έμ-
φυλο πρόσημο, αντλείται από τις δικαστικές 
αίθουσες και το λόγο συναδέλφων αλλά και 
δικαστών: ένα θύμα έμφυλου εγκλήματος θα 
αμφισβητηθεί  σκληρά  για  τις  συνθήκες  υπό 
τις οποίες το ίδιο κινήθηκε και “συνετέλεσε” 
στη θυματοποίησή του, ενώ στην περίπτωση 
ενός βίαιου εγκλήματος του κοινού ποινικού 
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δικαίου  (ληστεία π.χ.),  υπό  τις  ίδιες ακριβώς συνθήκες 
και τα ίδια πραγματικά περιστατικά, δε θα αμφισβητηθεί 
ούτε ο λόγος του ούτε η ορθή ή μη εξωτερίκευση της άρ-
νησής του και το αν αυτή κατέστη σαφής. Αντίστοιχα, σε 
επιθέσεις με κίνητρο οικονομικό/ περιουσιακό και σε κάθε 
περίπτωση, μη έμφυλο, όσο ‘αφελώς’ και απρόσεκτα και 
να φέρθηκε το θύμα, κανένα άτομο, είτε εκπρόσωπος 
της δικαστικής εξουσίας ή συνάδελφος, δε θα τολμήσει 
να αρθρώσει επιχειρηματολογία της ‘ατομικής ευθύνης’ 
του θύματος που έθεσε εαυτόν σε κίνδυνο, «προκαλώ-
ντας το δράστη»4. Αυτού του τύπου η επιχειρηματολογία 
δυστυχώς και αρθρώνεται και βρίσκει ευήκοα ώτα, στις 
περιπτώσεις σεξουαλικών αδικημάτων.

Περαιτέρω,  το  θύμα  έχει  πολύ  περισσότερες  πιθα-
νότητες να αντιμετωπιστεί με σεβασμό, εάν προσιδιάζει 
στην  κατηγορία  ‘σωστό  θύμα  βιασμού’  –  από  πλευράς 
κοινωνικού  προφίλ  και  σεξουαλικής  ζωής.  Καθίσταται 
έτσι σαφές πως για όποιες δεν πειθαρχούν στις επιταγές 
της πατριαρχίας και της ετεροκανονικότητας, για όσες 
δεν «ταιριάζουν» στο αρχέτυπο του θύματος που άρρη-
τα υιοθετεί το σεξιστικό, ρατσιστικό και ταξικό δικαστικό 
σύστημα, όπως οι παρέχουσες σεξουαλικές υπηρεσίες, 
οι τρανς γυναίκες, όσες δεν έχουν σταθερή, μονογαμική, 
ετεροφυλοφιλική σχέση, οι προσφύγισσες ή μετανάστρι-
ες, οι τοξικοεξαρτημένες, οι γυναίκες με χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κοινωνικό στάτους, ακόμα κι αν κατα-
φέρουν να φτάσουν στις διωκτικές αρχές, οι πιθανότητες 
να ασκηθεί δίωξη για την υπόθεση τους ή να τιμωρηθεί ο 
δράστης είναι σχεδόν μηδενικές. Τέλος, με αφορμή και 
τις πρόσφατες καταγγελίες στον χώρο του θεάτρου, δε 
θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το ζήτημα του βιασμού 
ανδρών από άνδρες, (σε περιβάλλοντα όπως τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα κάθε είδους, ο στρατός, οι φυλακές, 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων, όπου πολλα-
πλασιάζονται οι συνέπειες της τοξικής αρρενωπότητας) 
που φέρει ακόμα μεγαλύτερο στίγμα και καχυποψία, επο-
μένως καταγγέλλεται ακόμα λιγότερο.

Η ευθύνη του θύματος (victim blaming).

Στις περιπτώσεις που η υπόθεση φτάσει στις δικαστικές 
αίθουσες η επιζώσα θα κληθεί να αντιμετωπίσει την ίσως 
πιο διαδεδομένη αντίληψη γύρω από τον βιασμό, πως το 
θύμα προκάλεσε  την  πράξη  του  δράστη. Η  διαδικασία 
αυτή είναι επιπρόσθετη στη διαδικασία self-blaming που 
ήδη έχει περάσει και ενδεχομένως περνάει το θύμα βια-
σμού: “μήπως παρέλειψα να κάνω κάτι που θα απέτρεπε 
το δράστη, μήπως έπρεπε να έχω αντισταθεί πιο σθενα-
ρά;” τι θα μπορούσε εν γένει να έχει κάνει διαφορετικά. 
Οι ερωτήσεις της έδρας και κυρίως των δικηγόρων που 
αναλαμβάνουν  την  υπεράσπιση  των  βιαστών  αφορούν 
σχεδόν  αποκλειστικά  το  αν  η  επιζώσα/θύμα  είχε  λάβει 
όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  αυτοπροστασίας  της  ή  αν 
περπατούσε έξω μέχρι αργά, πόσο «προκλητικές» ήταν 
οι ενδυματικές της επιλογές και το είδος των εσωρού-
χων της, αν και πόσο είχε πιει, αν χόρευε πολύ, φλέρτα-
ρε ή δημιούργησε στον δράστη την εντύπωση πως είναι 
σεξουαλικά  απελευθερωμένη,  αν  τον  γνώριζε,  αν  τον 
είχε καλέσει η ίδια στο σπίτι της και αν είχε προηγούμε-
νη σεξουαλική επαφή μαζί του. Παράγουν, συνεπώς, για 
άλλη μια φορά, το προφίλ της γυναίκας που δεν αποτε-
λεί υποψήφιο θύμα βιασμού, ενοχοποιώντας συγχρόνως 
όλες τις υπόλοιπες και αποτρέποντάς τες ακόμα περισ-
σότερο από το να προβούν σε καταγγελία.

Η  ανάδειξη  των  παραπάνω  προκαλεί  συχνά  ενστά-
σεις συναδέλφων, οι οποίοι/ες θεωρούν πως δεν υπάρ-
χει άλλος τρόπος αναζήτησης της αλήθειας από τη δι-
καιοσύνη και ότι τα φεμινιστικά αιτήματα ελλοχεύουν τον 
κίνδυνο  να  οδηγηθούμε  σε  παραβίαση  του  τεκμηρίου 
αθωότητας  και  των  δικαιωμάτων  των  κατηγορουμέ-
νων εν γένει. Διευκρινίζοντας ότι ρητώς απορρίπτουμε 
οποιαδήποτε  συζήτηση  περί  αντιστροφής  του  βάρους 
απόδειξης,  ως  αποπροσανατολιστική  για  τα  πραγματι-
κά  καθήκοντα  που  έχουμε  απέναντι  στην  έμφυλη  βία, 
δε μπορούμε παρά να αναδείξουμε ότι στις υποθέσεις 
βιασμών αυτό που  κυριαρχεί  είναι  ένα άτυπο  τεκμήριο 
ενοχής  του θύματος  και  συγχρόνως  το  βάρος απόδει-
ξης  της  σύνεσης  και  συμμόρφωσής  του  με  τα  χρηστά 
ήθη και τις επιταγές της πατριαρχίας. Οι ερωτήσεις και 
οι  αγορεύσεις  των  συνηγόρων  υπεράσπισης  των  βια-
στών και δολοφόνων  της Ελένης Τοπαλούδη εντάσσο-
νται πλήρως σε αυτό το μοτίβο. Σε μια προσπάθεια να 
κεντρίσουν τα πατριαρχικά ένστικτα επιβίωσης των αν-
δρών ενόρκων (οι δύο γυναίκες είχαν βεβαίως εξαιρεθεί 
από  πλευράς  συνηγόρων  υπεράσπισης)  αναφέρθηκαν 
στη  δραστήρια  σεξουαλική  της  ζωή,  αμφισβήτησαν  τις 

μαρτυρικές καταθέσεις σχετικά με τις ψυχολογικές συ-
νέπειες του προηγούμενου βιασμού που είχε υποστεί λί-
γους μήνες πριν την δολοφονία της και ένας από αυτούς 
έθεσε και μια νέα ευφάνταστη προϋπόθεση για την ανα-
γνώριση  τέλεσης βιασμού,  την προηγούμενη αφαίρεση 
του στηθόδεσμου του θύματος από τους δράστες.

Η  αναπαραγωγή  όλων  των  παραπάνω  από  συνα-
δέλφους, συνηγόρους υπεράσπισης δραστών έμφυλων 
εγκλημάτων και από τις αστυνομικές αρχές, τους δικα-
στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς είναι η κανονικό-
τητα που θα αντιμετωπίσουν όσες βρουν το κουράγιο να 
καταγγείλουν τον βιασμό τους. Αυτή την εμπεδωμένη 
κανονικότητα της κουλτούρας του βιασμού καλού-
μαστε να ανατρέψουμε, εντός κι εκτός των δικαστι-
κών αιθουσών.

Για όλα τα παραπάνω, θεωρούμε αναγκαίο και  επι-
τακτικό να αρθρωθεί από μεριάς μας ένα ολοκληρωμέ-
νο  πλαίσιο  νομικών  διεκδικήσεων,  τόσο  απέναντι  στην 
κυβέρνηση όσο και απέναντι στον  ίδιο τον ΔΣΑ και την 
Ολομέλεια των Δ.Σ.
•  Να  υπάρξει  πρόβλεψη  για  ειδική  εκπαίδευση  πάνω 
στην έμφυλη βία όλων των εμπλεκόμενων μερών της 
δίκης (στις νομικές σχολές, σχολές αστυνομίας, Εθνι-
κή Σχολή Δικαστών).

•  Ο ΔΣΑ να λάβει άμεσα απόφαση για την διενέργεια ει-
δικών σεμιναρίων και την έκδοση πρωτοκόλλων καλών 
πρακτικών για τον χειρισμό υποθέσεων έμφυλης βίας 
και σεξουαλικών εγκλημάτων.

•  Να υπάρξουν ειδικές νομοθετικές προβλέψεις και να 
εφαρμοστούν οι υπάρχουσες για την αντιμετώπιση της 
δευτερογενούς  θυματοποίησης  των  θυμάτων/επιζω-
σών έμφυλων εγκλημάτων, όπως η πρόβλεψη εξοπλι-
σμού που θα επιτρέπει  την εξέταση του θύματος με 
οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, ώστε να μην βρίσκεται 
δίπλα στον κακοποιητή/βιαστή, με τρόπο που να εξα-
σφαλίζονται τα δικαιώματα όλων των μερών, όπως άλ-
λωστε έχει ήδη νομολογηθεί από το ΕΔΔΑ.

•  Να  προβλεφθεί  η  τοποθέτηση  εξειδικευμένων  αστυ-
νόμων σε κάθε Τ.Α., να αναλαμβάνει από την αρχή την 
υπόθεση ένας υπάλληλος, του φύλου προτίμησης του 
θύματος και κατάλληλων εκπαιδευμένων διερμηνέων 
και  ψυχολόγων,  για  να  αντιμετωπιστεί  το  φαινόμενο 
συνεχών καταθέσεων και εξιστόρησης του συμβάντος 
που επιβαρύνει την ψυχική κατάσταση του θύματος.

•  Να αυξηθούν οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες και να εξα-
σφαλιστεί εξοπλισμός (kit βιασμού) ακόμα και στα πιο 
μικρά κέντρα υγείας της επαρχίας, ώστε να μη χάνε-
ται πολύτιμος χρόνος για την λήψη των αποδεικτικών 
στοιχείων.

•  Να διευρυνθούν οι προβλέψεις για δωρεάν νομική βο-
ήθεια στα θύματα έμφυλης βίας.

•  Να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση όπου με σαφήνεια 
θα ορίζεται το αδίκημα του βιασμού, στα πλαίσια που 
ορίζει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Άρθρο 36, 
παράγραφος  2):  “Η συναίνεση πρέπει να παρέχεται 
εκουσίως, ως αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης 
του ατόμου η οποία αξιολογείται στο πλαίσιο των πε-
ριστάσεων’, και η συναίνεση, ως μια εκούσια και συνε-
χιζόμενη συμφωνία συμμετοχής σε μια συγκεκριμένη 
σεξουαλική δραστηριότητα που μπορεί να ανακληθεί 
οποιαδήποτε στιγμή.”

•  Να  υπάρξει  νομοθετική  παρέμβαση  για  την  ποινική 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης, με επι-
βαρυντικές περιστάσεις όταν συμβαίνει σε εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα και χώρους εργασίας.

ΣΗΜΕιώΣΕιΣ
[1] Συνειδητά επιλέγουμε αυτόν τον όρο, που δεν έχει νομική 
κατοχύρωση, αλλά συμπυκνώνει κατά την άποψή μας ακριβέ-
στερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρωποκτονιών λόγω 
φύλου.
[2] Θυμίζουμε ότι ο Σύμβουλος του ΔΣΑ, χωρίς καμία εσωτε-
ρική διαδικασία, «κόμισε» εκτός κάθε δικονομικής πρόβλεψης 
στο Δικαστήριο τη διαμαρτυρία του Προέδρου του ΔΣΑ για τις 
υποτιμητικές κατ’ αυτόν σε βάρος των δικηγόρων αποστροφές 
της Εισαγγελέα.
[3] https://tinyurl.com/2zrswe8v
[4] Δύσκολα δηλαδή θα φανταζόμασταν να τίθεται μια ερώτη-
ση σε θύμα ληστείας «γιατί περάσατε από τον τάδε δρόμο που 
έχει ελλιπή φωτισμό το βράδυ;».

Δημοσιεύουμε κείμενο που επεξεργάστηκε συλλογικά η Εναλ-
λακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας, ως μια πρώτη τοποθέ-
τηση-συμβολή στα ζητήματα έμφυλης βίας και αντιμετώπισής 
της από τη δικαιοσύνη.

Ο σεξισμός  
και η έμφυλη βία  
στον κλάδο  
των δικηγόρων
«Ζητείται συνεργάτις δικηγόρος, με ύψος άνω του 1.70» 

Αγγελία στα δικαστήρια Πειραιά.

«Ξέρεις πώς ξεχωρίζω τις δικηγορίνες απ’ τις ασκούμε-
νες; Οι γυναίκες δικηγόροι φοράνε τακούνια, οι ασκούμε-
νες όχι» 

Οδηγός ταξί στην Ευελπίδων. 

«Αγάπη μου, φτιάξε ένα καφεδάκι» 
Εργοδότης δικηγόρος σε «συνεργάτιδα»

“Καλύτερα να γίνεις συμβολαιογράφος ή ειρηνοδίκης, ει-
δικά αν σκέφτεσαι να κάνεις παιδιά. Η δικηγορία δεν είναι 
για τις γυναίκες, θέλει @ρχίδι@ για να αντέξεις”

Η είσοδος  των  γυναικών  στο  παραδοσιακά  ανδροκρατούμενο δικηγορικό επάγγελμα δεν ήταν ούτε εύκολη υπόθεση ούτε 
αυτονόητη κατάκτηση. Σε ένα βαθμό, συνοδεύτηκε από την 

σταδιακή αποδόμηση σεξιστικών στερεοτύπων σχετικά με το τι “επι-
τρέπεται” και τι μπορούν να κάνουν οι γυναίκες. 

Ακόμη  και  σήμερα όμως,  σχεδόν  100  χρόνια  μετά  και  παρότι  οι 
γυναίκες αποτελούμε ίσως την πλειοψηφία στον κλάδο μας, παραμέ-
νουμε εκτεθειμένες σε υποτιμητική μεταχείριση,   με  την μορφή κα-
θημερινών  απαξιωτικών  σεξιστικών  συμπεριφορών  από  εργοδότες, 
συνεργάτες, δημοσίους υπαλλήλους ή δικαστικούς λειτουργούς, σε-
ξουαλικών παρενοχλήσεων ή ακόμα και βίαιων επιθέσεων, λεκτικών ή 
και σωματικών.

Παράλληλα, όσες από εμάς έχουμε παιδιά, απλά προσπαθούμε να 
κλωνοποιηθούμε για να συνδυάσουμε τις ταυτότητες «μητέρα», «σύ-
ζυγος»,  «επιστήμονας»,  «δικηγόρος»,  χωρίς  καμία  ουσιαστική  υπο-
στήριξη από το ασφαλιστικό ταμείο που όλοι και όλες πληρώνουμε και 
από τον Σύλλογό μας. 

Φυσικά  ο  δικηγορικός  κλάδος  δεν  είναι  μια  αεροστεγώς  κλει-
στή κάψουλα, σε αυτόν αντανακλάται η ανισότητα των φύλων και η 
απορρύθμιση  των  εργασιακών  σχέσεων  σε  ολόκληρη  την  κοινωνία. 
Ως Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων – Δικηγορική Ανατροπή ανα-
γνωρίζουμε το κοινό νήμα που συνδέει όλα τα πεδία παραγωγής και 
εμπέδωσης διακρίσεων και ανισοτήτων: από την κεντρική – θεσμική 
εξουσία μέχρι τις διαπροσωπικές και τις εργασιακές σχέσεις, τις οποί-
ες  διαπερνά  η  έμφυλη  διάσταση  διακριτά  και  ταυτόχρονα  άρρηκτα 
συνδεδεμένη με  την έμφυλη βία, τη ρητορική μίσους, τον ρατσισμό 
και την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. 

Ο αγώνας για την ισότητα των φύλων και την κοινωνική χειραφέ-
τηση γυναικών και θηλυκοτήτων πρέπει να δίνεται και «επί του συγκε-
κριμένου» αλλά και να συνδέεται με τους αγώνες άλλων εργασιακών 
κλάδων, για να αποκτήσει εκείνη την κεντρικότητα και ευρύτητα που 
θα τον κάνει αποτελεσματικό. 

Η δύναμή μας βρίσκεται στην συλλογική δράση, αναδεικνύοντας 
ζητήματα για όσα αντιμετωπίζουμε στους χώρους δουλειάς, από σε-
ξιστικές και απαξιωτικές συμπεριφορές μέχρι και συνολικά ζητήματα 
εργασιακής  ανασφάλειας,  εκμετάλλευσης  από  εργοδότες  και  «συ-
νεργάτες» και την επιθετική κυβερνητική πολιτική. 

Διεκδικούμε:
–  την έγκαιρη και ουσιαστική οικονομική ενίσχυση κατά το χρό-

νο της κύησης και για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά τον 
τοκετό

–  την έγκαιρη κάλυψη από τον ΕΦΚΑ του συνόλου των εξόδων 
του τοκετού.

–  τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κατά το χρόνο της 
κύησης και για έξι μήνες μετά τον τοκετό.

–  τη θεσμοθέτηση της εγκυμοσύνης και της λοχείας ως σπου-
δαίων λόγων αναβολής σε ΚΠΔ, ΚΠολΔ και ΚΔΔ.

–  την ουσιαστική κάλυψη εξόδων για βρεφονηπιακό και παιδικό 
σταθμό τέκνων δικηγόρων

Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων – Δικηγορική Ανατροπή

Διαβάστε όλα τα νέα και τις ανακοινώσεις 
της Εναλλακτικής Παρέμβασης στον ιστό-
τοπό μας: epda.gr
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Τη γαλαρία μου μέσα
της Όλγας Μοσχοχωρίτου

Η ταν ανάγκη να μου παραχωρήσει ο πατέρας  μου  το  διαμέρισμα  στον 
Κορυδαλλό;

Ασε  με  ρε  πατέρα  στο  νοικιασμένο  των 
Εξαρχείων.  Σπίτι – γραφείο, ένα…Περιορι-
σμένα και τα έξοδα…Μια χαρά είμαι. Δίπλα 
μου όλα. Σινεμά, βιβλιοπωλεία, το ΠΛΑΙΣΙΟ 
(άσχετο αλλά μου αρέσει), η μπλέ πολυκα-
τοικία  (επίσης άσχετο αλλά μου αρέσει), η 
Ροζαλία και τα τσιπουράδικα, η λαϊκή τα Σάβ-
βατα και οι περιπλανώμενοι μουσικοί, τα θέα-
τρα, τα Καφέ, τα μπαράκια και η Ευελπίδων 
πέντε λεπτά!!! Αντε και το Εφετείο δέκα!!!

Με το μηχανάκι μου, όλα τα προλαβαίνω 
άνετα…

«Όχι,  μια  κοπέλα  μόνη  της,  σ’  αυτό  το 
άντρο της ανομίας», έλεγες αυστηρά, ενώ  
κρυφογέλαγες.  «Και  τι  πελάτες  να  βρεις 
εκεί; Όλο μπατίρηδες «συλληφθέντες» κα-
τά τη διάρκεια επεισοδίων με τα ΜΑΤ, κατα-
ληψίες, πρεζόνια, αλλοδαποί χωρίς χαρτιά, 
νεαροί  και  φοιτητές,  νεαρές  και  φοιτήτρι-
ες… Αντε να αναφέρω και τα δύο φύλα μη 
με πεις και σεξιστή!!!

Στον  Κορυδαλλό  έχω  γνωστούς,  είμαι 
γέννημα  θρέμμα.  Μια  χαρά  μας  έπεσε  η 
αντιπαροχή. Δε λες που έσωσα το τριαράκι 
στον τέταρτο… Κοντά στην πλατεία και το 
Δάσος Χαϊδαρίου σε απόσταση αναπνοής…
Δε λες δόξα τω Θεώ… Γιατί τα άλλα μας τα 
έφαγαν οι τράπεζες.

Κι  αν  θες  να  ασχοληθείς  με  το  ποινικό 
δίκαιο. Δίπλα είναι οι φυλακές... Κι από πε-
λάτες; Νααα… (κρυφογελάει πάλι… θα τον 
σκοτώσω)

Και να κοιμηθώ κι εγώ κι η μάνα σου ένα 
βράδυ ήσυχοι, αφού θα πετάξεις αυτή τη μυ-
γοσκοτώστρα. (Ετσι έλεγε το μηχανάκι μου)

Γιατί  θα  το παρατήσεις  έτσι;… Θα σου 
δώσω  εγώ  το  δικό  μου  αυτοκίνητο  και  θα 

κάνεις  τις δουλειές σου μια  χαρά. Τι  κι  αν 
είναι δεκαετίας. Σένιο τόχω. 

Κι αν παντρευτείς… Που δεν το βλέπω 
με τα μυαλά που κουβαλάς, αλλά λέμε τώ-
ρα...Νάμαστε κι εγώ κι η μάνα σου εδώ κο-
ντά να σου δίνουμε ένα χεράκι».

Καλός  άνθρωπος  ο  πατέρας  μου,  τα’ 
δωσε όλα να μας μορφώσει εμένα και τον 
αδερφό μου, οικοδόμος στα νιάτα του, μι-
κροεργολάβος στη συνέχεια, τον τσάκισε η 
κρίση, συνταξιούχος με τρεις κι εξήντα πλέ-
ον, του έχω αδυναμία, ζητούσε και συνεχώς 
αύξηση  ο  ιδιοκτήτης,  αλλιώς  θα  το  ‘βαζε 
στην airbnb απειλούσε συνέχεια, (έμαθε κι 
ο Ελληναράς τη βραχυχρόνια μίσθωση), με 
πίεζε  και  ο  Κωνσταντίνος  να  μαζευτούμε  
δυο-τρεις  δικηγόροι,  ένας  ή  μία  συμβολαι-
ογράφος κι ένας λογιστής, να συστήσουμε  
μια  συνεργατική  εταιρεία,  να  νοικιάσουμε 
όλοι μαζί ένα διαμέρισμα, να μοιραζόμαστε 
τα έξοδα, να φτιάξουμε και το χώρο, να πά-
ρουμε και μία ασκούμενη με επιδότηση από 
το ΕΣΠΑ και εξοπλισμό από την επιδότηση 
της πανδημίας, να πουλάμε ρε παιδί μου και 
μούρη στους πελάτες, να μπορούμε να ζη-
τήσουμε και μία αμοιβή της προκοπής…

Ε! με τούτα και με τ’ άλλα,  κάμφθηκα.
Τώρα,  μένω  στον  Κορυδαλλό,  διατηρώ 

ακόμα το δυαράκι των Εξαρχείων ως γρα-
φείο μέχρι  να με πετάξει έξω ο  ιδιοκτήτης 
(ευτυχώς  αργούν  οι  δικάσιμοι  στις Μισθώ-
σεις, μας έσωσε  και μια φορά  η πανδημία), 
περιμένοντας να υλοποιηθούν    τα μεγαλε-
πήβολα σχέδια του Κωνσταντίνου!!!

Και το αποτέλεσμα; Να  κάνω εγώ τώρα 
κάθε πρωί τη διαδρομή Κορυδαλλός – Εξάρ-
χεια – Αλεξάνδρας – Λουκάρεως – Ευελπί-
δων  και  πάλι  Μουστοξύδη  –  Αλεξάνδρας 
– Σπυρίδωνος Τρικούπη  (κάποια στιγμή θα 
ψάξω  στο  «ρουφιάνο»  –τη  google  εννοώ 
φυσικά– την ιστορία όλων αυτών των ονομά-
των) και τούμπαλιν!!! 

Έχετε προσπαθήσει ποτέ  να ξεκινήσετε 
στις 8 το πρωί από τον Κορυδαλλό να φτά-
σετε στο κέντρο;

Εχετε περάσει τη Λεωφόρο Κηφισού και  
την Πέτρου Ράλλη (ποιος είναι αυτός πάλι…
το κέρατό μου μέσα, με βολεύει μόνο όταν 
έχω  να  τρέξω  για  άδειες  αλλοδαπών)  και 
τον κόμβο της Καναπιτσέρη; Τον κόμβο της 
Καναπιτσέρη γμτ την ατυχία μου;

Και μετά να πρέπει να βρεις να παρκά-
ρεις στη Σολωμού για να γλυτώσεις το πε-
ντάευρο του πάρκιγκ;

Αφήστε καλύτερα.
Άντε όμως και τα κατάφερες και έφτα-

σες στην ώρα σου στα Δικαστήρια ας πούμε 
της Ευελπίδων. Άντε και βρήκες να παρκά-
ρεις στα στενά της Καυκάσου.

Το καλυτερότερο όλων σε περιμένει στα 
ασφαλιστικά στο κτήριο 5!!!

Οι ουρές στις προσωρινές διαταγές είναι 
όλα τα λεφτά… Μουτρωμένες γραμματείς, 
το  σύστημα  να  πέφτει  συνεχώς  κι  εσύ  να 
ψάχνεις, να ψάχνεις…

Τα αυτόφωρα δε στο κτήριο 2 σου φτιά-
χνουν  τη  μέρα.  Ιδίως  όταν  έχει  προηγηθεί 
σκούπα της Αστυνομίας και φέρνουν με τις 
χειροπέδες αλλοδαπούς, «νεαρούς συλλη-
φθέντες  κατά  τα  χτεσινά  γεγονότα»  που 
λέει κι ο πατέρας σου, πρεζόνια που λιπο-
θυμούν μπροστά σου μετά από σαρανταο-
χτάωρο στα  κρατητήρια,  μικροπαραβάτες, 
αθίγγανους,  μικρεμπόρους  πτωχευμένους 
κλπ κλπ!!! Όλες οι φυλές των ανθρώπων της 
πόλης παρελαύνουν μπροστά σου.

Κι εσύ, έχοντας βάλει λίγο κραγιόν, μην 
είμαστε  και  σαν πεθαμένες,  ρίχνοντας μια 
ματιά στο καθρεφτάκι για να επιβεβαιώσεις 
πως  τα  μαλλιά  σου  είναι  στη  θέση  τους, 
έχοντας  φορέσει  τη  γόβα  τελευταία  στιγ-
μή,  ισιώ νοντας το σακάκι, κουβαλώντας τη 
τσάντα με τις δικογραφίες, πηγαίνεις χαμο-
γελαστή προς τον πελάτη ή την πελάτισσα, 
που  αγωνιά  ιδρωμένα.  Πρέπει  να  δείχνεις 
σίγουρη.  Σίγουρη  πως  ελέγχεις  την  κατά-
σταση.  Πως  δεν  σε  πτοεί  το  βλέμμα  των 
αστυνομικών και  του κου Εισαγγελέα, πως 

παρά «το νεαρόν της ηλικίας σου», την ξέ-
ρεις τη δουλειά σου.

Σήμερα όμως είσαι κάπως.
Για να λέμε την αλήθεια, είναι κάμποσες 

μέρες που είσαι κάπως.
Μια αδιαθεσία, μία τάση για εμετό, κάτι 

χάλια τέλος πάντων.
Και  για  να  μην  τα  πολυλογούμε,  μέσα 

σου ξέρεις…
«Ε ρε Κωνσταντίνε, τι νέα που σου φέρ-

νω… Χαρές που θα κάνεις…»
«Μόνο τον πατέρα μου βλέπω να χαίρε-

ται που τον έβγαλα ψεύτη. Τη μάνα μου; Σα 
να την ακούω: «Δε μας έφταναν όλα... Θα 
έχουμε και καινούργιες αφίξεις» (τα κρατά-
ει όλα μέσα της και εκτοξεύει μόνο συμβου-
λές και προφητείες για τα δύσκολα)».

Μέσα σ’ όλο αυτό όμως, μέσα στο φό-
βο,  την  κούραση  και  την  ανασφάλεια  για 
το  μέλλον,  μια  καινούργια  δύναμη  νιώθεις 
να  ξεπηδάει. Δύναμη  και  τρυφεράδα μαζί. 
Ασυναίσθητα  φέρνεις  το  χέρι  στην  κοιλιά 
σου και νιώθεις έτοιμη να τα βάλεις με όλα 
τα ΜΑΤ του κόσμου. Για να προστατεύσεις 
τα παιδιά όλου του κόσμου και  ιδίως αυτό, 
το  «δίχως  δικαιώματα  ακόμη»  καθότι  «το 
έμβρυο έχει δικαιώματα εάν ετέχθη ζον», 
όπως  έλεγε  και  ο  παλιός  δικηγόρος  που 
έκανες  άσκηση,  αλλά  για  σένα  η  ζωή  του 
ήδη έχει ξεκινήσει.

Στο διάβολο οι δήθεν επιδοτήσεις και τα 
μεγάλα γραφεία για να θαμπωθούν οι «πε-
λάτες».

Πάντα σου άρεσε να παρακολουθείς το 
έργο στο σινεμά  από τη γαλαρία. Ένιωθες 
«ένα» με τα παιδιά της γαλαρίας, όπως τα 
τίμησε ες αεί ο Μάνος Χατζιδάκις. Ο αγαπη-
μένος σου.

Μ’ αυτούς λοιπόν θα πορευτείς.
Άντε  λοιπόν  παιδιά,  να  μαζευόμαστε 

όλοι  μαζί  σιγά-σιγά,  να  βάλουμε  πλάτη  ο 
ένας στον άλλον, γιατί μόνη μου δε με βλέ-
πω να τα φέρνω βόλτα.

Και τι να σου κάνει κι εκείνος ο έρμος ο 
Κωνσταντίνος!!!

ΑΘΗΝΑ 3 Νοεμβρίου 2021

Δελτίο τύπου για την ιδρυτική συνέλευση  
της Πρωτοβουλίας Δικηγόρων και Νομικών

Σ ε μια  μαζική  διαδικτυακή  εκδήλωση που  έλαβε  χώρα το  απόγευμα  της  Τρίτης  20  Απριλίου,  συγκροτήθηκε 
και επίσημα η «Πρωτοβουλία Δικηγόρων και Νομικών 

για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα». Περίπου 500 δικηγόροι και 
νομικοί από την Αθήνα και 35 πόλεις όλης της Ελλάδας συμ-
μετέχουν ήδη υπογράφοντας το πρώτο κείμενο διακήρυξης. 
Στην ιδρυτική εκδήλωση συμμετείχαν δικηγόροι από την Αθή-
να, τον Πειραιά, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, 
το Ναύπλιο, τη Μυτιλήνη, την Καβάλα, την Χαλκιδική, κοκ.

Την εισήγηση έκανε ο δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης, που 
έδωσε την εικόνα των μαζικών κινητοποιήσεων που έλαβαν 
χώρα τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο και από τις οποίες 
προέκυψε η Πρωτοβουλία Δικηγόρων και Νομικών. Η υπερά-
σπιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων – όπως αυτή εκφρά-
στηκε στην περίπτωση της απεργίας πείνας του κρατούμενου 
Δημήτρη Κουφοντίνα – ήταν η αφορμή για να εκφραστεί ένα 
μαζικό ρεύμα μέσα στον νομικό κόσμο που μπορεί να συγκρο-
τηθεί και να ανοίξει το πεδίο παρέμβασης σε όλη τη βεντάλια 
των  δημοκρατικών  δικαιωμάτων.  Αναφέρθηκαν  εισηγητικά 
τα δικαιώματα στις συναθροίσεις, τον συνδικαλισμό, την ενη-
μέρωση, το πανεπιστημιακό άσυλο, αλλά και η ανάδειξη των 
προβλημάτων της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας, του ρα-
τσισμού κατά των προσφύγων και των μεταναστών, της κατά-
στασης των φυλακών και των κρατουμένων, των περιορισμών 
με αιτία και πρόσχημα την πανδημία, κοκ. Από τις δεκάδες 
παρεμβάσεις, τέθηκαν και άλλα πεδία προάσπισης δικαιωμά-
των, από το περιβάλλον μέχρι τα δικαιώματα των γυναικών και 
των ΛΟΑΤΚΙ.  Για  την αναγκαιότητα συγκρότησης  της Πρω-
τοβουλίας τοποθετήθηκαν τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΑ Αγγελική 
Σεραφείμ και Βασίλης Παπαστεργίου τονίζοντας εμφατικά την 
απουσία του ΔΣΑ από την εκπλήρωση του θεσμικού του ρό-

λου. Αδράνεια και αφωνία για την υπεράσπιση των ανωτέρω 
δημοκρατικών δικαιωμάτων διαπιστώθηκε και για την Ολομέ-
λεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. Στη 
συζήτηση παρενέβησαν και χαιρέτισαν μεταξύ άλλων δύο φοι-
τήτριες  της Νομικής Σχολής Αθηνών, σηματοδοτώντας  την 
παρουσία στην πρωτοβουλία φοιτητών και φοιτητριών των Νο-
μικών σχολών, με τους οποίους έχουμε ήδη συμπορευτεί στα 
πλαίσια του αγώνα κατά του νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοίδη για 

την αστυνομία στα Πανεπιστήμια.
Υπήρξε ομοφωνία στην ανάγκη ίδρυσης της πρωτοβουλί-

ας στα πλαίσια που έχουν ήδη τεθεί στο πρώτο κείμενο της 
διακήρυξης: τονίστηκε η σημασία μιας πρωτοβουλίας πλατιάς 
και πολυσυλλεκτικής, μαζικής και ενωτικής, με ακτιβίστικο και 
αγωνιστικό  πρόσημο,  αδιαπράγματευτης  στην  υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν επιχειρεί να 
τα φαλκιδεύσει, με δράση σε βάθος χρόνου που να καλύπτει 
το κενό που δημιουργεί η αφωνία των θεσμικών οργάνων των 
Δικηγορικών Συλλόγων. Η λειτουργία της Πρωτοβουλίας θα 
διέπεται από τις αρχές της πλατιάς συμφωνίας, ενώ θα λει-
τουργεί και ως χώρος συζήτησης και σύνθεσης διαφορετικών 

απόψεων στο εσωτερικό της. Σκοπός θα είναι ο συνδυασμός 
κινηματικών δράσεων, τεκμηρίωσης και επιλεγμένων νομικών 
ενεργειών,  αλλά  και  ο  συντονισμός  με  ευρύτερους  φορείς 
και συλλογικότητες που θέλουν να υπερασπιστούν τα δημο-
κρατικά δικαιώματα.

Αποφασίστηκαν:
α.   η  έκδοση  του  παρόντος  δελτίου  τύπου  με  το  οποίο  να 

ενημερώνεται  ο  νομικός  κόσμος  και  ευρύτερα  η  κοινή 
γνώμη για την ίδρυση της «Πρωτοβουλίας Δικηγόρων και 
Νομικών για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα».

β.   η συνέχιση συλλογής υπογραφών, προκειμένου να πλα-
τύνουμε ακόμα περισσότερο τον αριθμό των υπογραφό-
ντων, καθώς εκτιμούμε ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση συμ-
μετοχής (υπογραφές εδώ: tinyurl.com/53m8k3ek).

γ.   η οργάνωση ομάδων που θα συγγράψουν τα πρώτα κεί-
μενα της Πρωτοβουλίας για τα πεδία που τέθηκαν στην 
ιδρυτική συζήτηση, τα οποία θα αναρτηθούν σε ιστότοπο.

δ.   η  διασφάλιση  της  ηλεκτρονικής παρουσίας  της Πρωτο-
βουλίας με ιστότοπο και παρουσία στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

ε.   η δημιουργία ανοιχτής συντονιστικής ομάδας για την υλο-
ποίηση των αποφάσεων.

στ.   η οργάνωση νέας Συνέλευσης όπου θα αποφασιστούν οι 
πρώτες  δράσεις.Ως  σημαίνον  πεδίο  του  επόμενου  δια-
στήματος, αξιολογήθηκε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης 
για τα εργασιακά και η ανάγκη μαζικών κινητοποιήσεων 
με πρώτο σταθμό τις πρωτομαγιάτικες απεργιακές δια-
δηλώσεις της 6ης Μαϊου.

Για επικοινωνία με την Πρωτοβουλία, στείλτε email στη διεύ-
θυνση: pdn.dikaiomata@yahoo.com.
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Επαναπροωθήσεις, θεσμικός ρατσισμός,  
απομείωση δικαιωμάτων και άλλες διατάξεις 

Η ακροδεξιά πολιτική της κυβέρνησης της  Νέας  Δημοκρατίας  άρχισε  να 
εφαρμόζεται  πρώτα  και  κύρια    με 

τη σταδιακή αφαίρεση δικαιωμάτων στο προ-
σφυγικό πληθυσμό με αιχμή το ίδιο το δικαίω-
μα στην απρόσκοπτη πρόσβαση στη διεθνή 
προστασία.  Παράλληλα,  η  καταστολή  των 
προσφύγων  και  μεταναστών  μέσα  από  την 
συστηματική  παραβίαση  της  αρχής  της  μη 
επαναπροώθησης  έχει  γενικευτεί  ιδίως  στα 
θαλάσσια και χερσαία σύνορα σε  συντριπτικό 
βαθμό κυρίως ως προς το δικαίωμα αιτήμα-
τος διεθνούς προστασίας.  Η καταστολή με 
όρους αποτροπής και προστασίας των συνό-
ρων  είναι η εφαρμογή της κρατικής βίας και 
αυθαιρεσίας πάνω στις ζωές και τα σώματα 
των προσφύγων. Η εκπαίδευση των αστυνο-
μικών οργάνων, συνοριοφυλάκων, λιμενικών 
στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, στην 
απαγωγή  πολλές  φορές  ανθρώπων  και  την 
παράνομη  απέλαση  τους/επαναπροώθηση 
τους στην Τουρκία, είναι μια εκπαίδευση σε 
ένα  κρατικό  μηχανισμό  που  προτάσσει  την 
αυθαιρεσία και την παρανομία. Δεν είναι λί-
γες οι μαρτυρίες, απαγωγής ανθρώπων από 
την ενδοχώρα, αιτούντων διεθνή προστασία 
ή  ακόμα  και  αναγνωρισμένων  προσφύγων, 
η  αφαίρεση  κινητών,  χρημάτων  ακόμα  και 
ρούχων,  οι  βίαιοι  ξυλοδαρμοί,  η  μεταφορά 
τους  με  κλειστές  κλούβες  της  αστυνομίας, 
από αστυνομικούς ή άλλους συνεργάτες της 
αστυνομίας που φορούν full face στον Έβρο 
και η δια της βίας επαναπροώθηση τους στην 
Τουρκία. Αντίστοιχα,  το Λιμενικό  στο Αιγαίο 
με  την  υποστήριξη  τελευταία  και  κλιμακίων 
της  ασφάλειας,  απαγάγουν  ,  σύμφωνα  με 
καταθέσεις κατοίκων, όσους πρόσφυγες κα-
τάφεραν να φτάσουν σε στέρεο έδαφος, οι 
οποίοι εν μια νυκτί εξαφανίζονται και επανα-
προωθούνται βίαια στην Τουρκία 

Πέραν  της  ανθρωπιστικής  διάστασης 
καθώς  μιλάμε  για  ανθρώπους  που  αναγκά-
ζονται  να  διαφύγουν  από  την  χώρα  τους 
είτε  λόγω  πολέμων,  δικτατορίας  είτε  λόγω 
ακραίας  φτώχειας,  η  οργανωμένη  κρατική 
αυτή επιχείρηση παραβίασης της αρχής της 
μη  επαναπροώθησης  και  του  δικαιώματος 
στη διεθνή προστασία, αντανακλά μια εφαρ-
μοσμένη ακροδεξιά πολιτική, εκπαιδεύει και 
γαλουχεί αντίστοιχα με αυτές τις πρακτικές, 
αντιλήψεις μία αίσθηση ασυλίας στο προσω-
πικό που στελεχώνει τον σκληρό πυρήνα του 
κρατικού μηχανισμού  . Μια περιπολία αστυ-
νομικών  στη Θεσσαλονίκη  μπορεί  να  σημά-
νει για ένα διερχόμενο μετανάστη, αιτούντα 
άσυλο, πρόσφυγα, την κρατική απαγωγή του 
και την βίαιη μεταφορά του στην Τουρκία. 

Ο πόλεμος ενάντια στους πρόσφυγες, που 
δεν αποτελεί ένα απλό ρητορικό σχήμα,  στην 
πράξη  σημαίνει  αγορά  όπλων,  χτίσιμο  φρα-
κτών, τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης, 
εκμίσθωση αερόπλοιων  (Zeppelin)  επιτήρη-
σης συνόρων, αγορά φρεγατών, σε αναφορές 
σχετικά με τη διαχείριση του προσφυγικού σε 
αμυντικές συμφωνίες μεταξύ κρατών (Ελλά-
δας- Γαλλίας, Ελλάδας – Η.Π.Α.) και  αποτε-
λεί κεντρική πολιτική επιλογή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθώς και στην Τουρκία. Στην ελλη-
νική  πολιτική  πραγματικότητα,  η  στοχοποίη-
ση με όλους τους τρόπους των προσφύγων, 
είτε ως τον εξωτερικό εχθρό από τον οποίο 
πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορα μας, 
είτε ως «υβριδική απειλή» και «εργαλείο του 
Ερντογάν» είτε ως εσωτερικό εχθρό, εντοπί-
ζεται και σε μία σειρά νομοθετικές αλλαγές 
με  στόχο  την  απομείωση  και  ολοκληρωτική 
αφαίρεση των δικαιωμάτων τους. 

Συγκεκριμένα, ο Ν. 4636/2019 «Περί διε-

θνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» απο-
τέλεσε  την  εισαγωγική  νομοθετική  προσπά-
θεια περιορισμού της πρόσβασης και κυρίως 
ταχείας εξόδου από τις διαδικασίες διεθνούς 
προστασίας. Οι  συντμήσεις  προθεσμιών,    η 
ένταξη  και των ανηλίκων άνω των 15 ετών 
στις ταχύρρυθμες και με περιορισμένες δια-
δικαστικές εγγυήσεις διαδικασίες συνόρων, η 
υποχρέωση ως  προς  παραδεκτό  της  άσκη-
σης  της  αναγραφής  συγκεκριμένων  λόγων 
προσφυγής στο δικόγραφο της προσφυγής, 
η υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας των 
αιτούντων  ως  προς  την  εξέταση  της  προ-
σφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών (ση-
μειωτέον ότι υπάρχει  μόνο   ένα γραφείο της 
Αρχής Προσφυγών σε ολόκληρη την ελληνι-
κή επικράτεια), και τέλος η σύνθεση των επι-
τροπών αποκλειστικά από τρεις δικαστικούς 
λειτουργούς αντί  της προτεραίας σύνθεσης  
(δύο δικαστικοί λειτουργοί και ένα μέλος της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες)  δημιουργούν    ζητήματα  ως  προς 
τον  σεβασμό  των  διαδικαστικών  εγγυήσεων 
αλλά  και  της  αρχής  της  αμερόληπτης  και 
αντικειμενικής κρίσης δεδομένου μάλιστα ότι 
σε  περίπτωση αιτήσεως ακύρωσης  καλείται 
ο/η  δικαστής  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου 
να αμφισβητήσει και ακυρώσει τις αποφάσεις 
τριών  δικαστών  μεταξύ  αυτών  και  εφετών.  
Παράλληλα,  δόθηκε  η  δυνατότητα  περιορι-
σμού ή διακοπής των υλικών συνθηκών υπο-
δοχής σε σειρά περιπτώσεων που οι Αρχές 
κρίνουν  ότι  οι  αιτούντες  δεν  συνεργάζονται 
με τις αρχές καθώς και η υποχρέωση αποχώ-
ρησης από τις Ανοιχτές Δομές Υποδοχής και 
Φιλοξενίας εντός 1 μήνα   για τους αναγνω-
ρισμένους  πρόσφυγες  .  Η  τελευταία  αυτή 
διάταξη έθεσε τον πυλώνα για την αφαίρεση 
του δικαιώματος στη στέγαση και την απαρ-
χή των διαδικασιών εξώσεων από τα διαμερί-
σματα και τις δομές φιλοξενίας. 

Τομή  θεσμικού  ρατσισμού  της  κυβέρνη-
σης  αποτέλεσε  η  αναστολή  της  Σύμβασης 
της Γενεύης το Μάρτιο του 2020 για 1 μήνα 
με το πρόσχημα της φύλαξης των συνόρων 
του Έβρου από την «ασύμμετρη απειλή» των 
προσφύγων με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό 
των προσφύγων από τη δυνατότητα υποβο-
λής αιτήματος ασύλου . Από τότε η επίσημη 
ανομολόγητη  πολιτική  του  ελληνικού  κρά-
τους και της ΕΕ έχει γίνει η πολιτική της απώ-
θησης , των pushbacks και του αποκλεισμού 
των προσφύγων από τη διεθνή προστασία.

Εν  συνεχεία,  ο  Ν.  4686/2020  που  ψηφί-
στηκε στις 12.5.2020 με τίτλο «Βελτίωση της 
μεταναστευτικής  νομοθεσίας,  τροποποίηση 
διατάξεων  των  νόμων  4636/2019  (A΄  169), 
4375/2016  (A΄  51),  4251/2014  (Α΄  80)  και 
άλλες διατάξεις», έρχεται  να γενικεύσει  και 
να  κανονικοποιήσει  τη  διοικητική  κράτηση 
των   πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται 
σε διαδικασίες επιστροφής, ενώ η εφαρμογή 
εναλλακτικών  της  κράτησης μέτρων  γίνεται 
μόνο υπό προϋποθέσεις (κατ’ εξαίρεση), σε 
αντίθεση με το γράμμα και πνεύμα της Οδη-
γίας για τις Επιστροφές. Επίσης, αφαιρείται η 
δυνατότητα από τις Ανεξάρτητες Επιτροπές 
Προσφυγών να παραπέμπουν προς εξέταση 
του αιτήματος διαμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους στην αρμόδια υπηρεσία  του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.. 

          Οι νομοθετικές αυτές αλλαγές συ-
νέβησαν  σε  μία  ιδιαίτερα  κρίσιμη  περίοδο, 
στην  περίοδο  της  πανδημίας  που  για  τους 
πρόσφυγες  σήμανε  μια  κατάσταση  εγκλει-
σμού  μέσα  στον  εγκλεισμό,  καθώς  υπήρξε 
απόλυτη καραντίνα , αστυνομική φύλαξη των 
στρατοπέδων και παντελής απουσία στοιχει-

ώδους  και  επαρκούς  υγειονομικής  φροντί-
δας και περίθαλψης 

 Άλμα προς τα μπρος αποτέλεσαν οι δύο 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που στην ου-
σία  αφαιρούν  την  δυνατότητα  πρόσβασης 
στη διαδικασία διεθνούς προστασία  την συ-
ντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων στη χώ-
ρα και καταργούν στην πράξη τις διαδικασίες 
ασύλου. Η μεν Κοινή Υπουργική Απόφαση με 
αριθ 778/2021 - ΦΕΚ 317/Β/29-1-2021 σχε-
τικά με την «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου 
χωρών  καταγωγής  που  χαρακτηρίζονται ως 
ασφαλείς,  σύμφωνα με  την  παρ.  5  του άρ-
θρου 87 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)» αφορά 
τον χαρακτηρισμό των χωρών  Πακιστάν και  
Μπαγκλαντές  ως  ασφαλείς  χώρες  καταγω-
γής αφαιρώντας με αυτόν τον τρόπο και επί 
της ουσίας την δυνατότητα εξατομικευμένης 
κρίσης επί του αιτήματος διεθνούς προστα-
σίας από τους αιτούντες με χώρα καταγωγής 
το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Η δε Κοινή 
Υπουργική  Απόφαση  με  αριθ.  42799/2021 
-  ΦΕΚ  2425/Β/7-6-2021  με  τίτλο  «Καθορι-
σμός  τρίτων  χωρών  που  χαρακτηρίζονται 
ως  ασφαλείς  και  κατάρτιση  εθνικού  κατα-
λόγου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του 
ν.  4636/  2019  (Α’  169)» ορίζει  την Τουρκία 
ως ασφαλής τρίτη χώρα, για τους αιτούντες 
διεθνή  προστασία  από  Συρία,  Αφγανιστάν, 
Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Σομαλία. Μάλιστα, 
ενώ η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από 
τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως,  ήτοι  την  7.6.2021,  στην  πράξη 
ισχύει για όσους έχουν ήδη καταθέσει αίτημα 
διεθνούς προστασίας αλλά δεν έχουν δώσει 
συνέντευξη  επί  του  αιτήματος,  ανατρέχο-
ντας με αυτόν τον τρόπο σε προγενέστερο 
χρόνο που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα τρία 
ή τέσσερα χρόνια πριν. 

Τον  Σεπτέμβρη  ψηφίστηκε  ο  Νόμος 
4825/2021  σχετικά  με  την  «Αναμόρφωση 
διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πο-
λιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών 
και  ψηφιακών  νομάδων,  ζητήματα  αδειών 
διαμονής  και  διαδικασιών  χορήγησης  διε-
θνούς προστασίας,  διατάξεις  αρμοδιότητας 
Υπουργείου  Μετανάστευσης  και  Ασύλου». 
Εν συντομία, τα τρία σημαντικότερα που ει-
σάγει  είναι  η  καταστρατήγηση  της  οδηγίας 
2008/115/ΕΚ σχετικά με όσους έχουν αιτηθεί 
διεθνή προστασία και το αίτημα τους απορ-
ριφθεί,  οι  οποίοι  υπάγονται  στις  διαδικασίες 
επιστροφής και όχι απέλασης όπως το άρθρο 
25 του παρόντος Νόμου. Δεύτερον, ο περιο-
ρισμός των δομών υποδοχής, ταυτοποίησης 
και φιλοξενίας από έξι  και  τρεις με έμφαση 
στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, οι οποίες 
διαθέτουν  ένα  πολυλειτουργικό  χαρακτήρα, 
συνδυάζοντας  την  προσωρινή  φιλοξενία  με 
τις εγκαταστάσεις κράτησης (!) και οι οποίες 
υπάγονται  στην  αρμοδιότητα  της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη. Και  τρίτον, σύμφωνα με το άρ-
θρο 40 του παρόντος νόμου, ποινικοποιείται 
η διάσωση στη θάλασσα από μέλη ανθρωπι-
στικών οργανώσεων. Για τη νόμιμη διάσωση 
ανθρώπων  που  βρίσκονται  σε  κίνδυνο  στη 
θάλασσα  απαιτείται  οι  οργανώσεις  να  είναι 
εγγεγραμμένες  στο  «Μητρώο  Ελληνικών 
και  Ξένων  Μη  Κυβερνητικών  Οργανώσεων 
(ΜΚΟ)»  του  άρθρου  58  του  ν.  4686/2020 
(A’  169),  που  τηρείται  στο  Υπουργείο  Με-
τανάστευσης  και  Ασύλου  και  αντίστοιχα  τα 
μέλη, υπάλληλοι και συνεργάτες αυτών είναι 
εγγεγραμμένα στο «Μητρώο Μελών Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» της παρ. 2 
του άρθρου 191 του ν. 4662/2020 (A’ 27), να 
ενεργούν υπό τις εντολές και οδηγίες των λι-

μενικών αρχών, και υπό την προϋπόθεση ότι 
είναι αδύνατη η δράση του Λιμενικού Σώμα-
τος-Ελληνικής  Ακτοφυλακής  έχοντας  προ-
ηγουμένως λάβει έγγραφη έγκρισης από τις 
Λιμενικές Αρχές. Είναι προφανές ότι επιβάλ-
λεται  η  απαγόρευση  της  διάσωσης  ανθρώ-
πων στη θάλασσα από τις ελληνικές αρχές. 

Η  ρατσιστική  πολιτική  της  κυβέρνησης 
με  όλα  τα  παραπάνω  νομοθετήματα  εφαρ-
μόζει  στην πράξη  τη στρατηγική  της Ευρώ-
πης-Φρούριο.  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιβολή της πο-
λιτικής  της  απώθησης  των  προσφύγων  και 
των  μεταναστών  με  όρους  καθαρά  στρα-
τιωτικούς.  Η  ελληνική  κυβέρνηση  παίζει  το 
ρόλο  του συνοριοφύλακα  και  διεκπεραιώνει 
αυτή τη στρατηγική. Τόσο η ΕΕ στο σύνολό 
της όσο και τα κράτη, ιδίως του νότου, είναι 
συνένοχα  στις  συγκεκριμένες  εγκληματικές 
πολιτικές  που  σημαίνουν  πως  χιλιάδες  άν-
θρωποι πεθαίνουν στα σύνορα. 

Πρόκειται  για  εγκληματικές  πολιτικές.  Η 
ΕΕ την ίδια ώρα που εμφανίζεται ως το ‘λίκνο 
του  πολιτισμού’,  συνεργάζεται  με  πολέμαρ-
χους, σε χώρες όπως η Λιβύη, προκειμένου 
να χτίζουν φυλακές και να φτιάχνουν πολιτο-
φυλακές που βασανίζουν και απωθούν κόσμο 
που προσπαθεί να γλιτώσει από τον πόλεμο. 
Συνεργάζεται με το καθεστώς Ερντογάν που 
κατά τα άλλα το καταδικάζει για τις αντιδη-
μοκρατικές εκτροπές. Έχει παραδώσει στον 
Ερντογάν τη διαχείριση της προσφυγικής της 
πολιτικής, δίνοντας εκατομμύρια σαν αντάλ-
λαγμα, προκειμένου η Τουρκία να κρατάει σε 
απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες 4 
εκατομμύρια  Σύριους  πρόσφυγες  που  βρί-
σκονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος της. Ση-
μειωτέον ότι η   Τουρκία έχει υπογράψει την 
Σύμβαση της Γενεύης  του 1951 με γεωγρα-
φικό περιορισμό  (ο οποίος και δεν έχει αρθεί 
μέχρι σήμερα), με αποτέλεσμα να μην ισχύει 
η Σύμβαση για τις αιτήσεις διεθνούς προστα-
σίας των μη Ευρωπαίων πολιτών.

Η κυβέρνηση της ΝΔ πρωτοστατεί σε αυ-
τή την πολιτική και την κλιμακώνει. Η πολιτική 
της απώθησης  ξεκινάει  ήδη από  το Μάρτιο 
του 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όταν υπο-
γράφεται  η    συμφωνία    ΕΕ  -  Τουρκίας  που 
οδήγησε στον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύ-
γων στα νησιά. Πλέον η συμφωνία ΕΕ-Τουρ-
κίας και ο εγκλωβισμός των προσφύγων στα 
νησιά  υλοποιείται  σε  στρατόπεδα  που  είναι 
όλο και πιο κλειστά , όλο και λιγότερο δομές 
φιλοξενίας και όλο και περισσότερο κρατητή-
ρια. Ακριβώς όπως η νέα δομή ‘στολίδι’ στη 
Σάμο , την οποία εγκαινίασε το Σεπτέμβρη ο 
Μηταράκης  και  περηφανεύεται  η  κυβέρνη-
ση. Η πολιτική της κράτησης, του εγκλεισμού 
και της παρανομοποίησης με την περιστολή 
του δικαιώματος στο άσυλο  είναι  το σχέδιο 
της κυβέρνησης για τον προσφυγικό πληθυ-
σμό. Συμπερασματικά, η αντιπροσφυγική με 
ακροδεξιό  χαρακτήρα  και  ρητορική,  κυβερ-
νητική  πολιτική,  αποτελεί  μια  εφαρμοσμένη 
κρατική παραβίαση διεθνών συμβάσεων και 
κανόνων, άσκηση παράνομης βίας, αστυνο-
μικής  και  κρατικής  αυθαιρεσίας  πάνω  στις 
ζωές και τα σώματα των πιο αδύναμων από 
όλους μας, όσων δεν έχουν δικαιώματα. Στο-
χοποιείται το πιο αδύναμο κομμάτι της εργα-
τικής τάξης ως εχθρός. Πάνω στα  σώματα 
των  προσφύγων,  η  κυβέρνηση  πειραματίζε-
ται για την καταστολή όλων των υπολοίπων. 
Η  υπεράσπιση  των  προσφύγων,  της  ζωής  , 
της ασφάλειας και του δικαιώματος τους στη 
διεθνή προστασία είναι υπεράσπιση μιας κοι-
νωνίας αλληλεγγύης, μιας κοινωνίας ελευθε-
ρίας και δημοκρατίας. 
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