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ΔΘΙΖΓΞΠΞΘ ΔΘΚΩΔΡ ΡΞ ΡΙΚΑΒΞΟΑΕΑΠΞ  
 Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Μλεκν-

λίνπ θαη ηνπ λ. 3844/2010 (Οδεγία 

Μπνιθελζηάηλ) άξρηζε λα δξνκνιν-

γείηαη ε δήζελ απειεπζέξσζε ησλ 

Γηθεγφξσλ πνπ βαζηθά έρεη σο ζηφρν 

ηελ εμαζιίσζε ησλ καρφκελσλ δηθε-

γφξσλ, απηναπαζρνινχκελσλ θαη 

ζπλεξγαηψλ ηελ απαμίσζε ηνπ ζεζ-

κηθνχ θαη θνηλσληθνχ καο ξφινπ, ηελ 

ππνβάζκηζε ηε πνηφηεηαο ησλ παξε-

ρνκέλσλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

παξάδνζε ηεο δηθεγνξηθήο χιεο ζηα 

δφληηα ηεο πινπηνθξαηίαο. Αθφκα, 

είλαη βέβαην πσο ην Μλεκφλην θαη ε 

Οδεγία Μπνιθελζηάηλ ζε ζπλδπαζ-

κφ κε ηηο απμήζεηο ησλ αζθαιηζηη-

θψλ καο εηζθνξψλ ζα νδεγήζεη πνι-

ινχο ζπλαδέιθνπο ζε φιε ηελ Διιά-

δα ζηελ αλαγθαζηηθή έμνδφ ηνπο απφ 

ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα. 

 Απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα 

ηνλ επηρεηξνχκελν ζθαγηαζκφ καο 

είλαη ε Κπβέξλεζε θαη νη Τπνπξγνί 

ηεο, θαζψο θαη νη Πξφεδξνη ησλ Γη-

θεγνξηθψλ πιιφγσλ Αζήλαο, Πεη-

ξαηά θαη Θεζζαινλίθεο πνπ ζπλεπη-

θνπξνχληαη απφ κεξηθνχο αθφκα 

Πξνέδξνπο Πεξηθεξεηαθψλ πιιφ-

γσλ θαη πνπ φινη καδί φιν απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα δελ έθαλαλ ηίπνηα 

άιιν απφ ην λα επηθξνηνχλ νπζηαζηη-

θά ηα λενθηιειεχζεξα κέηξα ηεο 

δήζελ απειεπζέξσζήο καο. Σν θαηά-

θεξαλ απηφ κε δηάθνξεο παξειθπζηη-

θέο θαη απαξάδεθηεο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ηδηφηεηά 

ηνπο, αθνχ είλαη εκθαλέο φηη αλέβε-

θαλ ζην άξκα ηδηνηειψλ ζθνπψλ 

ηνπο, εμππεξεηψληαο ζπγρξφλσο θαη 

ηα ζπκθέξνληα ηεο νηθνλνκηθήο νιη-

γαξρίαο. 

 Σψξα πνπ ζπληάζζεηαη ην 

θείκελν απηφ, έρνπκε ζηα ρέξηα καο 

ην λνκνζρέδην ηεο ςεπδναπειεπζέ-

ξσζήο καο πνπ είλαη αφξηζην, ακθη-

ιεγφκελν, ζνιφ αιιά θαη χπνπηα 

ζπγθεθξηκέλν ζηνπο παξαθάησ θελ-

ηξηθνχο ππξήλεο πνπ παξαηίζεληαη 

ζπλνπηηθά θαη είλαη νη εμήο, ζε ζπλ-

δπαζκφ θαη κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ νδεγία Μπνιθελζηάηλ: 

Δπηηξέπεηαη ε δηαθήκηζε 

Σνχην ζεκαίλεη φηη ηα γξαθεία κεγα-

ινδηθεγφξσλ θαζψο θαη νη θεθαιαη-

νπρηθέο θαη πνιπεπαγγεικαηηθέο 

εηαηξείεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

κέζσ δηαθεκίζεσλ λα ιπκαίλνληαη 

ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο δηθεγνξηθήο 

χιεο. 

Καηαξγείηαη ν γεσγξαθηθφο πεξην-

ξηζκφο 

Οη επηπηψζεηο απφ ηελ θαηάξγεζε 

απηή ζα είλαη επίζεο δπζκελείο γηα 

ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηθε-

γφξσλ φζν θη αλ απηή θαηαξρήλ θαί-

λεηαη λα εμππεξεηεί νξηζκέλνπο δη-

θεγφξνπο θπξίσο Αζελψλ, Πεηξαηά 

θαη Θεζζαινλίθεο, κε εληνιείο πνπ 

ελάγνπλ θαη ελάγνληαη ζε πεξηθεξεη-

αθνχο ζπιιφγνπο, κε ηελ έλλνηα φηη 

ζα απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβν-

ιή πξνείζπξαμεο δηπιψλ παξαζηάζε-

σλ θιπ. Κη απηφ δηφηη κε ηε ζχζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία πνιπεπαγγει-

καηηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ, ζα δίλεηαη ε δπλα-

ηφηεηα ζηνπο δηθεγφξνπο πνπ 

απαζρνινχληαη ζ' απηέο λα 

παξίζηαληαη θαη λα δηθάδνπλ ζε φια 

ηα Πξσηνδηθεία θαη ηα Δθεηεία φιεο 

ηεο Διιάδνο αληί πηλαθίνπ θαθήο, 

έηζη ψζηε φζνη δηθεγφξνη επηθξνηνχλ 

ηελ άξζε απηή, ζα πξέπεη κάιινλ λα 

πεξηκέλνπλ ηελ αθφκα πεξηζζφηεξε 

κείσζε ηεο δηθεγνξηθήο ηνπο χιεο. 

Ιδξχνληαη πνιπεπαγγεικαηηθέο θαη 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο 

Α) Σηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο ζα 

δχλαληαη λα ηηο ζπζηήλνπλ κε δηθε-

γφξνη θεθαιαηνθξάηεο, νη νπνίνη ζα 

πξνζιακβάλνπλ κε πεληρξφ κηζζφ 

δηθεγφξνπο ηδίσο λένπο, έηζη ψζηε ζα 

θαξπσζνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

δηθεγνξηθήο χιεο κεηψλνληαο ζπγ-

ρξφλσο ζηα ειάρηζηα ηηο ακνηβέο ησλ 

παξερνκέλσλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Απηφ ζα γίλεη δηφηη έλαο δηθεγφξνο 

κηζζσηφο κε 600 – 700 € ην κήλα ζα 

απαζρνιείηαη κεληαία π.ρ. κε δέθα 

ππνζέζεηο, θαηαζέηνληαο πέληε δη-

θφγξαθα θαη εθδηθάδνληαο άιια πέλ-

ηε ζην αθξναηήξην. Έηζη, ε εηαηξεία 

κε ηε ζηπγλή εθκεηάιιεπζε ηνπ κηζ-

ζσηνχ δηθεγφξνπ ζα έρεη ηε δπλαηφ-

ηεηα κείσζεο ακνηβψλ γηα ηηο 10 

ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο  απνθεξδα-

ίλνληαο ηελ ππεξαμία ηεο εξγαζίαο 

ηνπ ελ ιφγσ δηθεγφξνπ. Απηνλφεην 

είλαη φηη κεηά απφ δχν – ηξία ρξφληα 

νη εηαηξείεο ζα απμήζνπλ αλεμέιεγ-

θηα ηηο ακνηβέο απηέο κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, πξάγκα 

πνπ ζα ην πεηχρνπλ θάλνληαο θαξηέι 

κεηαμχ ηνπο, ηνπ ηχπνπ Carrefour, 

Lidl θιπ, θαη αθνχ ελησκεηαμχ έλα 

κεγάιν πιήζνο απηναπαζρνινχκε-

λσλ δηθεγφξσλ ζα έρεη εμέιζεη αλαγ-

θαζηηθά απφ ην επάγγεικα. 

ΖΡ “ΑΟΔΚΔΣΗΔΠΩΡΖΡ” 

(ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 2) 

Γηα ρξφληα ζε φιε ηελ Δπ-

ξψπε, ε ΔΔ θαη νη θπβεξλήζεηο 

ππφζρνληαλ ηελ αλάπηπμε κε ηελ 

πνιηηηθή ζθιεξήο ιηηφηεηαο, καδη-

θψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, κε ηελ 

«απηνξξχζκηζε» ησλ αγνξψλ, κε 

ηελ ππεξδηφγθσζε ηνπ ρξεκαηνπηζ-

ησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θεξ-

δνζθνπία. Όκσο απηή ε πνιηηηθή 

ησλ ππεξθεξδψλ γηα ηνπο πινχζην-

πο θαη ηεο ζπκπίεζεο ησλ ιατθψλ 

εηζνδεκάησλ φρη κφλν δελ νδήγεζε 

ζηελ επεκεξία, αιιά αληίζεηα ήηαλ 

απηή πνπ νδήγεζε ζην ζθάζηκν ηεο 

θνχζθαο ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζ-

κνχ, ζηε βαζχηεξε νηθνλνκηθή θξί-

ζε ηνπ ζπζηήκαηνο εδψ θαη 80 ρξφ-

ληα. Οη ίδηεο δπλάκεηο ζ’ φιεο ηηο 

ρψξεο, απφ ηα «PIGS» ηνπ Νφηνπ 

κέρξη ηελ Αγγιία θαη ηε Γεξκαλία, 

επηθαινχληαη ζήκεξα ηελ ίδηα αθξη-

βψο πνιηηηθή θαη γηα ηελ… έμνδν 

απφ ηελ θξίζε! Αλ ε πνιηηηθή ηνπο 

πεξάζεη, ζα καο νδεγήζεη ζε πιήξε 

εμαζιίσζε, ζε κηα αθφκα πην βαζηά 

θαη θαηαζηξνθηθή χθεζε, ζε κηα 

νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ζαλ απηή 

πνπ νδήγεζε ην ΓΝΣ ηελ Αξγεληη-

λή ή ηε Λεηνλία.  

ηελ Διιάδα, ζηελ πξνζ-

πάζεηά ηεο λα εμππεξεηήζεη ηνλ 

ΔΒ, ηελ Σξφηθα θαη ηνπο Σξαπεδί-

ηεο, ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ με-

πέξαζε θάζε φξην! Πνηέ άιινηε 

ηφζνη ιίγνη άλζξσπνη, κέζα ζε ηφζν 

ιίγν ρξφλν, δελ επηηέζεθαλ ζηε δσή 

ηφζσλ εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ! Ο 

«κεραληζκφο ζηήξημεο» είλαη έλαο 

κεραληζκφο επηβνιήο ησλ πην βάξβα-

ξσλ κέηξσλ πνπ ην θεθάιαην πξνζ-

παζνχζε λα επηβάιεη 30 ρξφληα ηψξα. 

Η θπβέξλεζε Παπαλδξένπ –ρέξη ρέξη 

κε ηε ΝΓ, ηε Νηφξα θαη ηνπο θαζίζ-

ηεο ηνπ ΛΑΟ- ηζρπξίδεηαη φηη 

«δνχκε θαιχηεξα απφ φηη καο αλαιν-

γεί», φηη «πξέπεη λα θάλνπκε ζπζίεο 

φινη γηα λα κε ρξενθνπήζεη ε νηθνλν-

κία καο». Γελ καο ιέεη, φκσο, φηη κε 

ην πνπ μέζπαζε ε θξίζε εθεί πνπ δελ 

είραλ επξψ γηα ηελ θνηλσληθή αζθά-

ιηζε θαη ηηο ζπληάμεηο βξήθαλ δηζε-

θαηνκκχξηα γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο θν-

χζθεο ησλ ηξαπεδηηψλ, κε απνηέιεζ-

κα ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ ρξένπο! 

Γελ κηιάεη γηα ηηο ηεξάζηηεο εληζρχ-

ζεηο πνπ δίλεη πξνο ην θεθάιαην. Γελ 

ιέεη ιέμε γηα ηνπο αξρηιεζηέο ηξαπε-

δίηεο πνπ ελψ νη ίδηνη δαλείδνληαη κε 

1% επηηφθην (κε θξαηηθή εγγχεζε!) 

κε ηε ζεηξά ηνπο δαλείδνπλ κε 6-7% 

ην δεκφζην. Ξερλά ηηο ππέξνγθεο 

εμνπιηζηηθέο δαπάλεο. Όηη ε Διιάδα 

είλαη ε ρψξα κε ηελ ρακειφηεξε θν-

ξνινγία θεθαιαίνπ ζηελ Δπξψπε! 

Μέρξη ηψξα πξνζπαζνχζαλ λα καο 

απνπξνζαλαηνιίζνπλ κε ηα 

«πξνλφκηα ηνπ δεκνζίνπ», ηα «ξεηηξέ 

ησλ ΓΔΚΟ» θαη «ηνπο κεηαλάζηεο 

πνπ θέξλνπλ ηελ αλεξγία». Σψξα, κε 

ην ΦΠΑ, ηελ «απειεπζέξσζε», ην 

αζθαιηζηηθφ, φινη νη δηθεγφξνη θαηα-

ιαβαίλνπκε φηη ε θπβέξλεζε έρεη θη 

εκάο θαη φιε ηελ θνηλσλία ζην ζηφ-

ραζηξν.  
(ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 2) 
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(ζπλέρεηα απφ ζειίδα1) 

Β) Με ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη 

νη πνιπεπαγγεικαηηθέο εηαηξείεο πνπ 

ζα είλαη θη απηέο θεθαιαηνπρηθέο κε 

ηε δηαθνξά φηη ζα εξγάδνληαη ζ' απ-

ηέο πιελ δηθεγφξσλ θαη ινγηζηέο, 

θνξνηερληθνί, ζπκβνιαηνγξάθνη, 

κεραληθνί, κεζίηεο θιπ θαηάζηαζε 

πνπ ζα είλαη αθφκα πην δειεαζηηθή 

θαηαξρήλ γη' απηφλ πνπ ζέιεη λα 

πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε ή λα αλα-

δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθψλ λνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηδίσο φηαλ ην αληηθείκε-

λν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ έρεη άκεζε 

ζρέζε θαη κε νηθνλνκηθά ή θνξνιν-

γηθά ζέκαηα, αιιά θαη κεηαβηβάζεηο 

αθηλήησλ θιπ. Μ' απηφ ηνλ ηξφπν 

θαζίζηαηαη άλεπ αληηθεηκέλνπ θαη 

ε δήζελ απαγφξεπζε ίδξπζεο θαη 

δεχηεξεο έδξαο ηνπ δηθεγφξνπ 

πιελ απηήο πνπ έρεη ζην Πξσηνδη-

θείν, φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνο. 

Καηάξγεζε ειαρίζησλ ακνηβψλ 

Καηαξγνχληαη νη ειάρηζηεο ακνηβέο 

θαζψο θαη ε πξνείζπξαμε ησλ αλαγ-

ξαθφκελσλ ζηα ηεηξαπιφηππα πα-

ξαζηάζεσλ πνζψλ ακνηβψλ (π.ρ. 

Πνηληθά) θη αληηθαζίζηαληαη κε ηηο 

“λφκηκεο ακνηβέο” αληί ηεο πξνηαζεί-

ζαο “ελδεηθηηθήο ηηκήο” πηζαλά γηαηί 

ε νλνκαηνδνζία απηή παξαπέκπεη 

ζε ... εκθηαισκέλν λεξφ. Σνχην ζε-

καίλεη πσο ζα πθίζηαηαη ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο κφλν ηνπ 12% ησλ λνκί-

κσλ ακνηβψλ, πνπ ίζσο ζα είλαη πξνο 

ην παξφλ ηζφπνζν κ' απηέο ησλ εια-

ρίζησλ, θαη ην νπνίν πνζφ πνπ ζα 

αληηζηνηρεί ζην 12% ζα εμαζθαιίδεη 

πφξνπο θαη βησζηκφηεηα ζηνπο πι-

ιφγνπο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Γηα ακνηβέο πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο 

“λφκηκεο” ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη 

ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, ην νπνίν δελ 

έρεη δηεπθξηληζηεί αλ ζα θαηαηίζεηαη 

ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ ή ζην χιινγν 

πνπ βέβαηα ζα ζπεχδεη, αλ ηζρχζεη ην 

ηειεπηαίν, λα ηα απνζηέιιεη ζηελ 

αξκφδηα ΓΟΤ κε φιεο ηηο δπζκελείο 

επηπηψζεηο ηεο ππνρξέσζεο απηήο, 

δει ειέγρνπο, επνπηεία, 

(θνξνινγηθέο θαη πνηληθέο) θπξψζεηο 

θιπ. Βεβαίσο, δελ ππάξρεη πξφβιε-

ςε γηα ηελ απαγφξεπζε ζπκθσλίαο 

πνπ ζα νξίδεη ακνηβή θάησ ηεο 

λφκηκεο. 

Παξαζηάζεηο ζε ζπκβφιαηα επί 

κεηαβηβάζεσλ 

Ιζρχεη πξνο ην παξφλ ε θαηάζεζε 

ηνπ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη αλάινγα 

κε ην ηίκεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζην 

ζπκβφιαην, πιελ φκσο ν ζπκπξάμαο 

δηθεγφξνο ζα εηζπξάηηεη θαη ζα θα-

ηαζέηεη ζην ζχιινγν ην πνζφ πνπ 

παξαθξαηά ν ζχιινγνο φπσο ηζρχεη 

ην πνζνζηφ απηφ ζήκεξα πρ 45% θαη 

πνπ αθνξά δηαρεηξηζηηθά έμνδα, αζ-

θαιηζηηθά ηακεία, κέξηζκα. Γηα ην 

ππφινηπν πνζφ κέρξη ηεο ζπκπιήξσ-

ζεο ηεο λνκίκνπ ακνηβήο ή θαη πέξαλ 

απηήο ν ζπκπξάμαο δηθεγφξνο ειεπ-

ζέξσο (;) ζα ην θαζνξίδεη κε ηνλ ελ-

ηνιέα ηνπ κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, 

ψζηε λα δπλεζεί λα ην εηζπξάμεη ή 

λα ην δηεθδηθήζεη ζε πεξίπησζε κε 

θαηαβνιήο κε φιεο ηηο πξναλαθεξφ-

κελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

ζπλέπεηεο. 

 Σέινο κε Π.Γ. ζα δηελεξγείηαη 

θάζε αλαγθαία πξνζαξκνγή ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη 

δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ 

θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιν λνκν-

ζέηεκα ηνπο πνπ αθνξά ηελ άζθεζε 

ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο, έηζη 

ψζηε αθήλεηαη νξζάλνηρηε ε πφξηα 

γηα ηελ πιήξε ηζνπέδσζε θη εμαθά-

ληζε ησλ δηθεγφξσλ θαη άισζε ηνπ 

δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο απφ κν-

λνπψιηα ησλ θεθαιαηνπρηθψλ – πν-

ιπεπαγγεικαηηθψλ εηαηξεηψλ. Απην-

λφεην ηπγράλεη πσο φ,ηη δελ πξνβιέ-

πεηαη κε ην άλσ λνκνζρέδην ζα επηβ-

ιεζεί κε ηα Π.Γ. κε ζθνπφ ηελ πιή-

ξε ελαξκφληζε κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

νδεγία Μπνιθελζηάηλ, κε απνηέιεζ-

κα ηελ πιήξε ζπληξηβή ησλ καρφκε-

λσλ δηθεγφξσλ. 

 Κάπνηνη Πξφεδξνη, θη φρη κφ-

λν, ίζσο δηαθαηέρνληαη απφ επθνξία 

αθνχ πξνο ην παξφλ εμαζθαιίδνληαη 

πφξνη γηα ηε ιεηηνπξγία θαη βησζηκφ-

ηεηα ησλ πιιφγσλ θαη αζθαιηζηη-

θψλ ηακείσλ, πιελ φκσο νη δηθεγφ-

ξνη θαη θχξηα νη λένη, νη απηναπαζρν-

ινχκελνη θαη νη ζπλεξγάηεο αθήλνλ-

ηαη ζηελ ηχρε ηνπο, ξίρλνληαη ζην 

ιάθθν ησλ ιεφλησλ κε ηελ πξνηξνπή 

ζηελ νπζία, “θχγεηε απφ ην επάγγει-

κα ή γίλεηε κηζζσηνί ππάιιεινη ησλ 

εηαηξεηψλ”. 

 Υεηξνθξνηεηέο ηεο θαηάξγε-

ζεο ειαρίζησλ ακνηβψλ θαη επλννχ-

κελνη, ζπγρξφλσο, είλαη νη Σξάπεδεο, 

νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη γεληθφ-

ηεξα νη “εηαηξηθνί” πειάηεο, νη νπνί-

νη ζα ακείβνπλ ηνπο δηθεγφξνπο  - 

ζπλεξγάηεο ηνπο κε κηζζνχο πείλαο 

γηα δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ, φπσο 

πξνζεκεηψζεηο, δηαηαγέο πιεξσκήο, 

αγσγέο απνδεκηψζεσλ θιπ. 

 Απφ φια ηα παξαπάλσ απνδε-

ηθλχεηαη πεξίηξαλα φηη ε “γξακκή” 

ηεο εγεζίαο γηα “ππεπζπλφηεηα”, 

δηαπξαγκάηεπζε, ζπλελλφεζε, 

ήπηνπο ηφλνπο θιπ έρεη νδεγήζεη ηνλ 

θιάδν καο ζηελ ήηηα, θαζψο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε γξακκή ηεο δηαπ-

ξαγκάηεπζεο είλαη πνπ αθαηξεί δηαπ-

ξαγκαηεπηηθή δχλακε απφ ηα ζπλδη-

θαιηζηηθά καο φξγαλα. ηηο ζεκεξη-

λέο ζπλζήθεο πνπ ε Κπβέξλεζε ηνπ 

ΠΑΟΚ είλαη απνθαζηζκέλε λα 

νινθιεξψζεη ην κεγαιχηεξν ηαμηθφ 

ζρέδην ηεο ηειεπηαίαο ηξηαληαθνληα-

εηίαο, φπνηνο θιάδνο δηαπξαγκαηεχε-

ηαη καδί ηεο ράλεη ηα δηθαηψκαηά 

ηνπ.  

ΔΘΙΖΓΞΠΞΘ ΔΘΚΩΔΡ ΡΞ ΡΙΚΑΒΞΟΑΕΑΠΞ ΖΡ “ΑΟΔΚΔΣΗΔΠΩΡΖΡ” 

(ζπλέρεηα απφ ζειίδα 1) 

Γεληθφηεξα, ε θπβέξλεζε 

Παπαλδξένπ είλαη ππνρξεσκέλε λα 

θηλείηαη ζε ζπλζήθεο φπνπ νη πξνυ-

πνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ην 

Μλεκφλην δηαςεχδνληαη. Η δηεζλήο 

αλάθακςε δε θαίλεηαη νξαηή, ε επ-

ξσδψλε απεηιείηαη απφ ηηο θξίζεηο 

ρξένπο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ 

ηεο θαη νη άξρνπζεο ηάμεηο ηεο ΔΔ 

είλαη δηραζκέλεο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηεμφδνπ  πνπ πξέπεη λα αθνινπζή-

ζνπλ. Χζηφζν, αθφκα θη αλ ππάξμεη 

«αλαδηάξζξσζε» ηνπ ρξένπο ή εθδν-

ζεί ην επξσνκφινγν δελ ζα εθθξαζ-

ηεί ζε κείσζε ησλ πεξηθνπψλ, αιιά 

ζε δηαηψληζή ηνπο. Η θπβέξλεζε, 

ινηπφλ, δελ πξνζπαζεί κφλν λα ε-

μαζθαιίδεη ηηο δφζεηο ηνπ δαλείνπ, 

αιιά θαη λα καο θαζειψζεη ζε κηα 

κφληκε ζέζε ππνδπγίνπ γηα ηα ζρέδηα 

δηάζσζεο ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζ-

κνχ ζηα πιαίζηα ηεο επξσδψλεο, 

θαζψο ην ειιεληθφ ρξένο αλακέλεηαη 

λα θηάζεη ηα 20 δηο ην ρξφλν (40% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ), πξάγκα πνπ 

ζα ην θαζηζηά κε βηψζηκν. Καη φια 

απηά κέζα ζε ζπλζήθεο ηεξάζηηαο 

ηδενινγηθήο θξίζεο γηα ηνπο απνιν-

γεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο: ην ηειεπηαίν 

ηνπο θαηαθχγην είλαη ε πξνζπάζεηα 

λα καο δηαζπάζεη κε ην ξαηζηζκφ 

ιέγνληαο φηη γηα ηελ αλεξγία θαη ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο δσήο καο θηαίλε νη 

κεηαλάζηεο θαη φρη νη ηξαπεδίηεο, νη 

βηνκήραλνη θαη νη εθνπιηζηέο! 

Γηα καο ην πξαγκαηηθφ 

εξψηεκα δελ είλαη αλ ζα 

«ρξενθνπήζεη» ή φρη ε Διιάδα, 

είλαη κε ηη φξνπο ζα ην θάλεη απηφ. 

Με ηνπο φξνπο ησλ αγνξψλ, ησλ 

ηξαπεδηηψλ, ησλ θεξδνζθφπσλ, 

ηνπ ΓΝΣ, ηνπ Παπαλδξένπ θαη ηεο 

Μέξθει ή κε ηνπο φξνπο ηνπ θηλή-

καηνο; Θα δνζνχλ 19 δηο κφλν γηα 

ηφθνπο φπσο πξνβιέπεη ν πξνυπνιν-

γηζκφο ηνπ 2011, ή ζα δνζνχλ ηα 

ιεθηά γηα ηηο αλάγθεο καο; Θα αλαγ-

θαζηνχκε λα πιεξψζνπκε θαη ηηο 

ζπζίεο ηεο ηειηθήο αδπλακίαο ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ λα αληαπνθξη-

ζεί ζηνπο ηνθνγιπθηθνχο φξνπο ησλ 

αγνξψλ θαη ηεο «βνήζεηαο» ηεο Σξφ-

ηθα, ή ζα αλαγθαζηεί ην ειιεληθφ 

δεκφζην λα ζηακαηήζεη λα πιεξψλεη 

ηφθνπο θαη ρξενιχζηα ζηνπο 

«επελδπηέο» θάησ απφ ηελ πίεζε 

ελφο δπλαηνχ θηλήκαηνο θαη ηεο απε-

ηιήο ηεο πνιηηηθήο θξίζεο θαη κηαο 

γεληθεπκέλεο αληαξζίαο; Άιισζηε, ε 

θπβέξλεζε αξλείηαη αθφκα θαη ην 

ινγηζηηθφ έιεγρν ηνπ δηεζλνχο θαη 

εγρψξηνπ ρξένπο. Μαο δεηάεη δεια-

δή ζπλερψο λέεο ζπζίεο ελ νλφκαηη 

ελφο δεκφζηνπ ρξένπο γηα ην νπνίν 

αξλείηαη πεηζκαηηθά λα απνθαιχςεη 

θάζε ζηνηρείν γηα ην πφηε πήξε ην 

ειιεληθφ δεκφζην απηά ηα δάλεηα, 

γηα πνην ιφγν, απφ πνηνπο θαη «πνχ 

πήγαλ ηα ιεθηά». Σν αίηεκα καο 

είλαη ε άκεζε παχζε 

εμππεξέηεζεο ηνπ δε-

κφζηνπ ρξένπο θαη ε 

ζπλνιηθή ηνπ δηαγξα-

θή. Οη ηξαπεδίηεο θαη 

νη θεξδνζθφπνη, 

άιισζηε, έρνπλ πάξεη 

κέρξη ηψξα ηα “ιεθηά 

ηνπο” κέζα απφ ην 

ζχζηεκα ησλ ηφθσλ 

δπν θαη ηξεηο θνξέο 

πίζσ. Καη απηφ ην μέ-

ξνπλ πνιχ θαιά θαη ε 

θπβέξλεζε θαη νη δαλε-

ηζηέο “καο”. 

Μπνξνχκε λα 

ληθήζνπκε! Αλ ν ιαφο 

ηεο Σπλεζίαο, κε ηνπο 

δηθεγφξνπο ζηελ 

πξψηε γξακκή, κπφ-

ξεζε λα αλαηξέςεη 

κία ζηδεξφθξαθηε 

δηθηαηνξία ηξηάληα 

ρξφλσλ θαη λα εκπλε-

χζεη ηνπο εξγάηεο θαη 

ηε λενιαία ζ’ φιε ηε 

Μέζε Αλαηνιή, δελ ππάξρεη θαλέ-

λαο ιφγνο γηα λα κελ αθνινπζήζν-

πκε ηνλ ίδην δξφκν! Οη δηθηαηνξίεο 

ησλ αγνξψλ πξέπεη θαη κπνξνχλ λα 

έρνπλ ηελ ίδηα ηχρε κε ηηο δηθηαην-

ξίεο ησλ ηαλθο! Πξέπεη λα ηνπο α-

λαηξέςνπκε, ξίρλνληαο ηελ θπβέξλε-

ζε θαη θάζε επίδνμν δηαρεηξηζηή ηεο 

ίδηαο πνιηηηθήο, πεηψληαο έμσ ηελ 

ΔΔ θαη ην ΓΝΣ, επηβάιινληαο παχζε 

πιεξσκψλ θαη δηαγξαθή ηνπ ρξένπο, 

εζληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θάησ 

απφ εξγαηηθφ έιεγρν, θαζψο θαη 

δξαζηηθή θνξνινγία ηνπ θεθαιαίνπ. 

Απαηηείηαη ζήκεξα έλαο πξαγκαηηθφο 

μεζεθσκφο, έλα παιιατθφ καδηθφ 

θίλεκα λίθεο θαη αλαηξνπήο, πνπ ζα 

πξνθαιέζεη έλαλ θνηλσληθφ ζεηζκφ, 

ηθαλφ λα γθξεκίζεη ηελ επηδξνκή ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηεο ηξφηθαο. Η επη-

ινγή καρεηηθψλ απνρψλ θαη αγψλσλ 

δηαξθείαο, φπσο θάλνπλ νη εξγαδφκε-

λνη ζηηο ζπγθνηλσλίεο ηεο Αζήλαο, ε 

θιηκάθσζε θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ 

αγψλα απφ ηα θάησ ζε φια ηα επίπε-

δα είλαη επηηαθηηθά θαη αλαγθαία 

ζήκεξα.  

Ρε αυτή τημ προσπάθεια θα δώσει όλες της τις δυμάμεις η Δμαλλακτική Ορωτοβουλία.  

Για μα γραφτεί η Θστορία με αμυπακοή και σύγκρουση με το σύστημα του κέρδους και της εκμετάλλευσης!  

Δλάτε μα δώσουμε αυτή τη μάχη μαζί μέχρι τη μίκη! 

2 Εναλλακτική Πρωτοβουλία 



 

 

Δπεηδή ε Δλαιιαθηηθή Πξσηνβνπ-

ιία δελ εκθαλίδεηαη κφλν παξακνλέο 

εθινγψλ, φπσο θάλνπλ νη άιιεο πα-

ξαηάμεηο, ζαο παξνπζηάδνπκε ηα 

θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ απνινγηζκν-

χ δξάζεο ηεο Δλαιιαθηηθήο Πξσ-

ηνβνπιίαο ηεο ηξηεηίαο 2008-2011. 

Πξνζπαζήζακε λα είκαζηε θνληά 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο, λα ηνπο ελεκε-

ξψλνπκε γηα φηη ζπλέβαηλε ζην χι-

ινγν θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ 

θαη λα έρνπκε δξάζε πξνο φθειφο 

ηνπο, ελάληηα ζηε γξαθεηνθξαηηθή 

θαη ζπκβηβαζκέλε αληίιεςε πνπ είρε 

ε πιεηνςεθία ηνπ Γ, ππφ ηελ θαζν-

δήγεζε Λακηδίδε, Βαιεξγάθε, Γε-

σξγηιά, Ραδίζε, Κνηδακαλίδε. 

Άιισζηε, απφ κία πινήγεζε ζην 

blog ηεο παξάηαμεο, ζα δηαπηζηψ-

ζεηε ηε δξάζε καο ηελ ηξηεηία πνπ 

καο πέξαζε. 

2-3 Μαξηίνπ 2008: Καηά ηε δηε-

μαγσγή ηνπ β’ γχξνπ ησλ Γηθεγνξη-

θψλ Δθινγψλ καδεχνπκε ππνγξαθέο 

γηα ηε δηεμαγσγή Γ ελφςεη ησλ απε-

ηινχκελσλ επψδπλσλ αζθαιηζηηθψλ 

αιιαγψλ. 12-3-08: πκκεηνρή ζηελ 

πνξεία ελάληηα ζην αζθαιηζηηθφ λ/ζ. 

18-3-08: Καζνξηζηηθή παξέκβαζε 

ζηε Γ ηνπ πιιφγνπ, φπνπ απνθα-

ζίδεηαη απνρή κε καδηθή ζπκκεηνρή 

ζπλαδέιθσλ (πεξίπνπ 1000). 20-3-

08: Απνθιεηζκφο ησλ Γηθαζηεξίσλ 

κε πξσηνβνπιία ηεο Δλαιιαθηηθήο, 

ελάληηα ζην αζθαιηζηηθφ λ/ζ. Πνξεία 

δηθεγφξσλ κέζα ζην Γηθαζηηθφ Μέ-

γαξν. Σελ ίδηα εκέξα δπλακηθή πα-

ξέκβαζε ζην Α’ Σξηκ. Πιεκ. 4 ζπ-

λαδέιθσλ ηεο Δλαιιαθηηθήο, ζε 

δίθε απηνθψξνπ, φπνπ ν Πξφεδξνο 

θ. Κνπηζνρξήζηνο δελ έδηλε αλαβν-

ιή ιφγσ απνρήο ησλ δηθεγφξσλ. Δλ 

νιίγνηο θάλακε γλσζηφ ζηνλ θ. Πξφ-

εδξν φηη δελ ππήξρε πεξίπησζε λα 

δηθάζεη ηελ εκέξα εθείλε. Η ππφζε-

ζε αλαβιήζεθε, φκσο ν Πξφεδξνο 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ, γηα ιφγνπο εθδίθε-

ζεο, πιαζηνγξαθψληαο ηα πξαθηηθά, 

νδήγεζε ηνπο 4 ζπλαδέιθνπο ελψπη-

νλ ηνπ θ. Δηζαγγειέα, ν νπνίνο 

άζθεζε δίσμε ελαληίνλ ηνπο γηα δηα-

ηάξαμε ζπλεδξηάζεσο Γηθαζηεξίνπ. 

Ήδε εθθξεκεί ν νξηζκφο δηθαζίκνπ. 

Οη ζπλάδειθνη απάληεζαλ κε ππν-

βνιή κήλπζεο θαηά ησλ ηξηψλ κε-

ιψλ ηεο Έδξαο γηα πιαζηνγξαθία 

πξαθηηθψλ. πλερίδεηαη εδψ θαη 3 

πεξίπνπ ρξφληα (!!!!!) ε πξνθαηαξ-

θηηθή εμέηαζε θαηά ησλ ζπγθεθξηκέ-

λσλ δηθαζηψλ. 1-4-08: Γ.. κε ζπκ-

κεηνρή 1600 ζπλαδέιθσλ. Απνθαζί-

δεηαη απνρή γηα ην αζθαιηζηηθφ κέρ-

ξη 15/04 κε πξφηαζε ηεο Δλαιιαθηη-

θήο. 7-4-08: ΙΣΟΡΙΚΗ ΜΔΡΑ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΘ. Καηάιεςε ησλ 

Γηθαζηεξίσλ κε απφθαζε ηεο Γ, 

ηελ νπνία δελ αλαγλψξηζε θαηά πξσ-

ηνθαλή ηξφπν ε πιεηνςεθία ηνπ Γ. 

πγθξνχζεηο ζπλαδέιθσλ κε 

ΜΑΣ, ζηελ είζνδν ησλ Γηθαζηεξί-

σλ. Παληθφβιεηνο ν Πξφεδξνο Λακ-

ηδίδεο θάιεζε ηα ΜΑΣ γηα λα πξνζ-

ηαηεχζνπλ ην ..…Σακείν ηνπ πιιφ-

γνπ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο (!!!!!). 11

-4-08: Καηάζεζε αλαθνξάο ηεο Δ-

λαιιαθηηθήο θαηά ηνπ Σακία Γεσξ-

γηιά γηα ηηο 300 πεξίπνπ άδεηεο γηα 

εθδίθαζε πνπ ρνξήγεζε εθηφο πιαη-

ζίνπ, πξνζπαζψληαο λα ζπάζεη ζηελ 

πξάμε ηελ απνρή αιιά θαη γηα λα 

γίλεη αξεζηφο ζηνπο ζπλαδέιθνπο. 16

-4-08: Γ ηνπ ΓΘ κε ζπκκεηνρή 

2100 ζπλαδέιθσλ. Η Δλαιιαθηηθή 

είλαη ε κνλαδηθή παξάηαμε πνπ 

πξνηείλεη ζπλέρηζε ηνπ αγψλα κε 

απνρή, ζέζε, ε νπνία εθ ησλ πζηέ-

ξσλ δηθαηψλεηαη απφιπηα. Όιεο νη 

άιιεο παξαηάμεηο ζα ζπλερίζνπλ 

δήζελ ηνλ αγψλα κε δηθαζηηθέο 

πξνζθπγέο θαη «αληάξηηθα ην θαιν-

θαίξη» (βι. δειψζεηο Κνηδακαλίδε). 

Όπνηνο μέξεη ηη έγηλε κε ηηο πξνζθπ-

γέο λα καο ελεκεξψζεη. πάεη ν αγψ-

λαο κε 1548 ππέξ ηεο αλαζηνιήο 

(πξφηαζε φισλ ησλ άιισλ παξαηά-

μεσλ καδί) έλαληη 334 ππέξ ηεο ζπλέ-

ρηζεο ηνπ αγψλα (πξφηαζε κφλν ηεο 

Δλαιιαθηηθήο). Απξίιηνο 2008: Αί-

ηεζε ζην Γ γηα λα ζπδεηεζεί ην 

ζέκα ηεο ζέζπηζεο ακνηβήο ησλ 

«ζπλεξγαηψλ». Σν ζέκα βξίζθεηαη 

ηξία ρξφληα ζηελ Η.Γ. θαη δελ ζπδε-

ηήζεθε κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 

πξνέδξνπ Λακηδίδε. 21-4-08: ηή-

λνπκε ην blog ηεο Δλαιιαθηηθήο 

(http://enallaktiki.wordpress.com), 

ην νπνίν ηα ηξία απηά ρξφληα έρεη 

δερζεί 40.000 επηζθέςεηο. 3-5-08: 

Νέα Γ ε νπνία πξνπαγαλδίδεηαη 

κφλν απφ ηελ Δλαιιαθηηθή (ην Γ 

ζησπά επηδεηθηηθά). Διιείςεη απαξηί-

αο θιείλεη ν αγψλαο θαηά ηνπ αζθα-

ιηζηηθνχ κε κεγάιεο επζχλεο ηεο 

εγεζίαο ηνπ ΓΘ. 11-6-08: Απνρή 

ηνπ ΓΘ σο δηακαξηπξία γηα ηε δίσ-

με ησλ 4 ζπλαδέιθσλ ηεο Δλαιιαθ-

ηηθήο (πεξίπησζε Κνπηζνρξήζηνπ). 

Ννέκβξηνο 2008: Η Δλαιιαθηηθή 

πξνζθέξεη αξσγή ζηα αηηήκαηα ησλ 

θξαηνπκέλσλ, νη νπνίνη εμεγείξνληαη 

ζηηο θπιαθέο φιεο ηεο ρψξαο γηα 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαη θαηάξγεζε 

ησλ πεηζαξρηθψλ κέηξσλ. 24-11-08: 

Γηνξγάλσζε εθδήισζεο γηα ηα δηθα-

ηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ. 6-12-08: 

Γνινθνλία Γξεγνξφπνπινπ.  

ΔΝΔΓΔΠΡΖ ΖΡ ΜΔΞΚΑΘΑΡ. 
Σα κέιε ηεο Δλαιιαθηηθήο ζπκκεηέ-

ρνπλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζηελ 

εμέγεξζε. πγθξνηνχλ νκάδα λνκη-

θήο βνήζεηαο θαη ζηεξίδνπλ ηελ θα-

ηάιεςε ηνπ Κηηξίνπ ηεο Γηαγσλίν-

π, πνπ έκειιε λα γίλεη ην θέληξν ηεο 

εμεγεξκέλεο λενιαίαο ζηε Θεζζαιν-

λίθε. Γηα 20 εκέξεο ζπκκεηέρνπλ ζε 

φιεο ηηο δηαδειψζεηο πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηε Θεζζαινλίθε. 22-12-08: Η 

Δλαιιαθηηθή θαηαγγέιιεη απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή ηελ επίζεζε ζηελ Κ. 

Κνχλεβα θαη ζπκκεηέρεη ζηελ πξσ-

ηνβνπιία πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

10-1-09: πκκεηνρή ζε πνξεία 

ζηελ Πηνιεκαΐδα ελάληηα ζηελ ρνπλ-

ηηθήο έκπλεπζεο απαγφξεπζε ησλ 

δηαδειψζεσλ απφ ηηο ηνπηθέο αζηπ-

λνκηθέο αξρέο. 17-1-09: πκκεηνρή 

ζηελ παλειιαδηθή πνξεία ζηε Λάξη-

ζα ελάληηα ζηελ θαηαζηνιή θαη ζηε 

δίσμε δεθάδσλ δηαδεισηψλ (θαη 

αλειίθσλ) γηα ηα Γεθεκβξηαλά κε 

βάζε ηνλ ηξνκνλφκν. ηε δίθε ησλ 

αλειίθσλ πνπ έγηλε 2,5 ρξφληα κεηά 

αζσψζεθαλ νη 9 απφ ηνπο 11 ελψ νη 

ελήιηθνη είραλ απαιιαγεί κε βνχιεπ-

κα. 20-3-09: Λνγνθξηζία ζην ΓΘ. 

Απαγνξεχζεθε ε απαγγειία πνηήκα-

ηνο ηνπ κέινπο καο Γ. Σδακαδάλε 

απφ ηελ Δπηηξνπή «Πνιηηηζκνχ» 

γηαηί πεξηείρε αηρκέο γηα ην Γηθαζηη-

θφ ψκα. Καηαγγείιακε ηε απαγφξε-

πζε θαη επηβάιακε ζηελ πξάμε ηελ 

απαγγειία ηνπ πνηήκαηνο. 21-3-09: 

Γπλακηθή παξέκβαζε ζηελ Οινκέ-

ιεηα ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηνλ θνπ-

θνπινλφκν. Απνδνθηκαζία Παμηλνχ 

πνπ θάιεζε γηα νκηιεηή ηνλ Πξφεδ-

ξν ησλ Αζηπλνκηθψλ, ελψ ην αίκα 

ηνπ Γξεγνξφπνπινπ ήηαλ αθφκα 

λσπφ. Μάξηηνο – Ινχληνο 2009: Ιδ-

ξχνπκε ηε Λέζρε ηλεθίι, κία νκν-

ινγνπκέλσο πξσηνπνξηαθή θίλεζε, 

θαη ζην δηάζηεκα απηφ πξνβάινπκε 

15 ζπλνιηθά θηλεκαηνγξαθηθέο ηαη-

λίεο ζην Κηίξην ηεο Γηαγσλίνπ, κε 

κεγάιε ζπκκεηνρή ζπλαδέιθσλ. 

1,2,3-5-09: Παξέκβαζε ζηελ Οινκέ-

ιεηα ηεο Ξάλζεο. 20-5-09: Έληνλε 

απνδνθηκαζία ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαην-

ζχλεο Γέλδηα, ζηελ επίζθεςή ηνπ 

ζην ΓΘ, θπξίσο γηα ηελ πεξηζηνιή 

ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηνλ 

θνπθνπινλφκν. Μάηνο ’09: Με απν-

θαζηζηηθή παξέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο (κέινο Δλαιιαθηηθήο) 

ιχλεηαη ην ζέκα ηεο απίζηεπηεο ηα-

ιαηπσξίαο ησλ ζπλαδέιθσλ, νη νπνί-

νη ππνβάινπλ ζπλδξάκνπλ αηηήζεηο 

γηα πνιηηηθφ άζπιν. 25-5-09: Μφλν ε 

Δλαιιαθηηθή δηακαξηχξεηαη γηα ηνπο 

κεησκέλνπο δηνξηζκνχο ελφςεη επξσ-

εθινγψλ. Απξίιηνο – Ινχληνο ’09: 

Ξεθηλάκε κεγάιν αγψλα γηα ηηο νηθν-

λνκηθέο δαπάλεο ηνπ ΓΘ. Απνθα-

ιχπηνπκε φηη ηεξάζηηα ρξεκαηηθά 

πνζά δηαηίζεληαη γηα ηαμίδηα ζην 

εμσηεξηθφ (δήζελ απνζηνιέο), πν-

ιπάξηζκεο εθδειψζεηο κε παλάθξη-

βνπο κπνπθέδεο, θηινμελίεο εθα-

ηνληάδσλ θαιεζκέλσλ θαη αλαθα-

ηαζθεπή ηξηψλ αηζνπζψλ δηθεγφ-

ξσλ (30.000€ ε θαζεκία). Μαδεχνπ-

κε πεξίπνπ 600 ππνγξαθέο γηα Γ, 

κε ζέκα ηα νηθνλνκηθά, ε νπνία νξί-

δεηαη γηα ηηο 23/06, πιελ φκσο δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη ειιείςεη απαξηίαο, 

θαζψο ην Γ δελ ηελ πξνπαγάλδηζε 

θαζφινπ. επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο 

’09: Δλαληησλφκαζηε ζζελαξά ζηε 

κίζζσζε ρψξνπ γηα βηβιηνζήθε εθ-

ηφο Γηθαζηεξίσλ θαη ζην 

«μεπνχιεκα» ηνπ Κηηξίνπ ηεο Γηα-

γσλίνπ ζην Σαρ.Σακ. Σειηθά κφλν ε 

Δλαιιαθηηθή ςεθίδεη θαηά ηεο παξα-

ρψξεζεο ηεο Γηαγσλίνπ ζην Σαρ. 

Σακ. θαη ηεο κίζζσζεο λέαο βηβιην-

ζήθεο κε κεληαίν κίζζσκα 3.600€ 

ελψ ρξεηάζζεθε θαη αλαθαηαζθεπή 

ηνπ ρψξνπ πνπ θφζηηζε πεξίπνπ 

300.000€ (ηα αθξηβή λνχκεξα δελ 

δφζεθαλ πνηέ). 7-11-09: «Θεξκή» 

ππνδνρή ζηνλ Τπνπξγφ Καζηαλίδε 

ζηελ επίζθεςή ηνπ ζηνλ ΓΘ, ζηνλ 

νπνίν παξαδψζακε ππφκλεκα κε ηηο 

ζέζεηο ησλ δηθεγφξσλ θαη ηνπ ππελ-

ζπκίζακε ηε δήισζή ηνπ φηη ν 

«θνπθνπινλφκνο» είλαη αληηζπλ-

ηαγκαηηθφο. Μεηά απφ 1,5 ρξφλν ν 

«θνπθνπινλφκνο» δελ θαηαξγήζεθε 

θαη πνιινί νδεγνχληαη ελψπηνλ ησλ 

Αξρψλ γηα θαθνχξγεκα εμαηηίαο ηνπ 

λφκνπ απηνχ.  

(ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 9) 
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4 Εναλλακτική Πρωτοβουλία 

 2η Κυριακή των εκλογών 

του 2008: Παξαπιαλεηηθή 

ππφζρεζε ηνπ Μαλφιε Λακηδίδε   

φηη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηά ηνπ  

είλαη ην αζθαιηζηηθφ.  

Μέζα Μαξηίνπ 2008: πγθξφηεζε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ 

πξνεδξείνπ ηνπ ΓΘ κε παξάιιειε 

δεκηνπξγία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

13 ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Απν-

ηειείηαη απφ ηνπο Λακηδίδε, Κσζ-

ηαηδίθε, Σζαξακπνπιίδε, Αρηζίδνπ 

(ηνλ αληηθαηαζηάηε ηεο Αιεμφπνπ-

ιν) Βαιεξγάθε, Ράπηε, εξαΐδνπ, 

Μπισλά, Γεσξγηιά,  Ραδίζε (ηνλ 

αληηθαηαζηάηε ηνπ Βάξδα), Κνηδα-

καλίδε, Μαθξή θαη Νάλν (θαη ηνλ 

εθάζηνηε αληηθαηαζηάηε ηνπ απφ 

ηελ ACTUS). 

Μάξηηνο – Απξίιηνο 2008 :  Η πιε-

ηνςεθία  ππνλνκεχεη ηνπο  αγψλεο. 

εκαληηθφηεξα ζεκεία: Η θίκσζε 

θαη ν ηξακπνπθηζκφο ζηελ αληίζε-

ηε άπνςε. Η θήξπμε «ηνπ αληάξηη-

θνπ ηνπ θαινθαηξηνχ». Η αλάγθε 

ηεο δήζελ ελφηεηαο.  Αζξφεο άδεηεο 

απφ ηνλ Γεσξγηιά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ ππφινηπσλ. 

Μάηνο 2008: Κιείλνπλ νη αγψλεο 

ησλ δηθεγφξσλ Θεζζαινλίθεο κεηά 

απφ κία ζπλέιεπζε ληξνπήο θαη 

αίζρνπο κε πξνζσπηθέο εμπβξίζεηο 

θαηά ησλ κειψλ ηεο Δλαιιαθηηθήο 

φπσο: «αο ηαΐδεη ν κπακπάο», «αο 

πνλάεη ηψξα». Οη Παλαγνπνχινπ, 

Γνχια, Ραδίζεο, Μειαλεθίδνπ, Αλ-

ησληάδεο, Κνπηζφο, Βειηηδέινπ, 

Κσλζηαληίλνπ, ηδεξνπνχινπ, 

Καξθάιεο εθδειψλνπλ  ηελ ηαχηη-

ζή ηνπο κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ Γ 

ζηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηεο 

δηθεγνξίαο. πγθξνηείηαη 

«επηηξνπή ζνθψλ». Μνλαδηθφ έξγν 

ηεο  έλα GALA  κε πινχζην cater-

ing. 

Φζηλφπσξν 2008: πγθξφηεζε  

επηηξνπψλ κε κνίξαζκα νθίηζησλ:  

Ο Μαθξήο παίξλεη ην 

«ΔΝΧΠΙΟΝ». Πξνβάιινληαη κφλν 

νη ζέζεηο ηεο πιεηνςεθίαο κέζα απφ 

θείκελα ησλ ίδησλ ή δηθεγφξσλ ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο.  Ο Λακηδίδεο  

ρξεζηκνπνηεί ην «ΔΝΧΠΙΟΝ» γηα 

λα επηηεζεί ζηελ αληηπνιίηεπζε.  

Δθαξκνγή ηνπ αζθαιηζηηθνχ κε ηελ 

αλνρή ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο εγεζίαο. 

Γεθέκβξηνο 2008: Γνινθνλία Γξε-

γνξφπνπινπ απφ εηδηθφ θξνπξφ.  Η 

πιεηνςεθία ηνπ Γ καδί κε 

«ππφινηπνπο» δελ ηνικνχλ λα απν-

θαιέζνπλ ηε δνινθνλία, δνινθνλία. 

Ο Βαιεξγάθεο πξσηνζηαηεί ζηελ 

κε έθδνζε ςεθίζκαηνο. Οη   Αλ-

ησληάδεο θαη Κνπηζφο θαηαγγέι-

ινπλ ηελ θαηάιεςε ηεο 

«Γηαγσλίνπ» απφ αγσληζηέο κε 

ζπκκεηνρή  δηθεγφξσλ σο νξκεηή-

ξην εκπξεζκψλ θαη ηφπν θαηαζθεπ-

ήο κνιφησθ. Ο Λακηδίδεο ζε απφγ-

λσζε.  Η πιεηνςεθία ηνπ Γ απν-

θεχγεη ηελ νπζία  απνθαζίδνληαο 

λα ηνπνζεηεζνχλ ζηφξηα ζηε Γηα-

γψλην . 

Ιαλνπάξηνο 2009: «Απαξαηήξεηε» 

ε αλαθήξπμε δηνξηζκψλ ζπκβνχ-

ισλ επελδχζεσλ   ζηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία. 

Μάξηηνο 2009: Απαξάδεθηε θαη 

θαζηζηηθήο έκπλεπζεο ινγνθξηζία 

ζην πνίεκα ηνπ Σδακαδάλε «Η Α-

ΛΗΘΔΙΑ ΜΙΑ ΚΑΣΑΡΙΓΑ» 

απφ ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηζκνχ κε 

επηθεθαιήο ηνλ Μπισλά θαη ηνλ 

πιένλ yesman ηεο δεμηάο Μαλφιε 

Λακηδίδε. 

Απφθαζε ηνπ δ.ζ. λα ζηεξίμεη ηνπο 

λένπο δηθεγφξνπο κέζσ ηνπ δηαλε-

κεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. Η επηηξνπή 

(Ράπηεο) γηα ηνπο λένπο δηθεγφξνπο 

δελ μαλαζπλεδξίαζε θαη ην δ.ζ. δελ 

ζπδήηεζε πνηέ ηελ εηζήγεζή  καο 

γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζηεο ακνηβήο 

ησλ ζπλεξγαηψλ. 

Απξίιηνο 2009: Υξεκαηνδφηεζε 

κε 6.000€ ηνπ ζπιιφγνπ ζπληαμηνχ-

ρσλ δηθεγφξσλ δήζελ γηα ιεηηνπξ-

γηθά έμνδα θαη θαθέδεο ελψ  δφζε-

θαλ γηα ηνλ ππάιιειν ηνπ ζπιιφγνπ 

ζπληαμηνχρσλ πνπ πιεξψλεηαη 

«καχξα». Η δηαηχπσζε φκσο γηα 

ηελ πιεξσκή ηνπ ππαιιήινπ ζβήζ-

ηεθε απφ ηα πξαθηηθά κε λνζεία. Η 

πιεηνςεθία ηνπ Γ κε εηζήγεζε 

ηνπ Γεσξγηιά απνθαζίδεη  ηελ ην-

πνζέηεζε 3.000.000 € πξνζεζκηα-

θψλ  ρσξίο  ελεκέξσζε ηνπ ζπκβν-

πιίνπ γηα ηα επηηφθηα. 

Ινχληνο 2009: Η σο άλσ πιεηνςεθί-

α ηνπ Γ δηαιχεη ην νηθνλνκηθά κε 

ρξεκαηνδνηήζεηο - ξνπζθέηηα  κε 

ζθνπφ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο (βι. 

Μνλαζηήξηα) θαη ηελ ςεθνζεξία 

(ζπιινγηθφηεηεο  γχξσ απφ ηνλ 

ΓΘ).  Γεκηνπξγείηαη έιιεηκκα 

κεηαμχ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Ο Γε-

σξγηιάο σο ηακίαο  ππνδεηθλχεη 

ζπγθεθξηκέλν αθίλεην γηα αγνξά 

αμίαο  εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

Δπίζεζε ηνπ Λακηδίδε θαηά ηεο 

Δλαιιαθηηθήο, ηελ νπνία θαηεγνξεί 

φηη επηηίζεηαη ζαλ Σαιηκπάλ κε 

ζηείξα αληηπνιίηεπζε θαηά ησλ 

παξαπάλσ …..δεκηνπξγηθψλ 

δπλάκεσλ ηνπ ζπιιφγνπ (!!!). 

Ινχιηνο 2009: Απφθαζε ησλ Λακ-

ηδίδε, Μπισλά, Γεσξγηιά, Κνηδα-

καλίδε, Βαιεξγάθε, Σζαξακπνπ-

ιίδε, Κσζηαηδίθε, Αρηζίδνπ, 

Μαθξή, Ραδίζε γηα δαπάλε 

650.000€ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε 

θαη αλαθαηαζθεπή ηεο βηβιηνζήθεο 

θαη ηεο αίζνπζαο ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

Δθκηζζψλεηαη ην ηζφγεην ηεο Γηα-

γσλίνπ ζην ΣΣ (Λακηδίδεο, Μπισ-

λάο, Γεσξγηιάο, Κνηδακαλίδεο, 

Σζαξακπνπιίδεο, Βαιεξγάθεο, 

Κσζηαηδίθε, Αρηζίδνπ, Μαθξήο, 

Κνπηζφο, Βειηηδέινπ, Ράπηεο)  κε 

ζπλέπεηα λα  ράζνπκε ην ζεκείν 

αλαθνξάο 

θαη επηθνηλσ-

λίαο κε ηελ 

πφιε. 

Αχγνπζηνο 

2009:  Γειηί-

ν Σχπνπ ηεο 

Οινκέιεηαο 

φηη «Σα φζα 

αλαθέξνληαη 

ζε ζρέζε κε 

ην πξνβαιιφ-

κελν 

άλνηγκα ησλ 

θιεηζηψλ 

επαγγεικά-

ησλ, βάζεη 

ηεο Οδεγίαο 

πεξί Τπεξεζηψλ ζηελ Δζσηεξηθή 

Αγνξά, δελ αληηζηνηρνχλ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ζην-

πο δηθεγφξνπο …..» 

επηέκβξηνο 2009: Απφξξηςε πξν-

ηάζεσλ ηεο Δλαιιαθηηθήο γηα κεγα-

ιχηεξε ζπκκεηνρή Γηθεγφξσλ ζηηο  

βνπιεπηηθέο εθινγέο κε ζπλέπεηα: 

εμαληιεηηθή εξγαζία γηα ηνπο δη-

θαζηηθνχο αληηπξνζψπνπο εχθνιν 

κεξνθάκαην γηα ηνπο αζηπλνκηθνχο 

Γεθέκβξηνο 2009: πλέρεηα ηνπ 

Γεθέκβξε 2008 νη  παξαηάμεηο ησλ  

Λακηδίδε, Βαιεξγάθε, Αλησληά-

δε, Γεσξγηιά, Ραδίζε θαη ΑCTUS 

δελ επηηξέπνπλ ζηελ Δλαιιαθηηθή 

ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηε Γηαγψλην 

ζρεηηθά κε ηηο πξνζαγσγέο ζηηο δηα-

δειψζεηο κλήκεο ηνπ δνινθνλε-

ζέληνο δεθαπεληάρξνλνπ. 

Φεβξνπάξηνο 2010: Πξφηαζε ηνπ 

Λακηδίδε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ΚσδΓηθΓηνηθ   ππέξ ηεο αλαβνιήο 

ηεο δηνηθεηηθήο δίθεο γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα αλ δελ ππνβάιιεη 

θάθειν ε Γηνίθεζε γηαηί δήζελ ε 

δηνίθεζε είλαη θαινπξναίξεηε. 

Μάξηηνο 2010: Ο Μαλφιεο Λακ-

ηδίδεο δειψλεη φηη νη Γηθεγφξνη 

κάιινλ απνθεχγνπλ ηελ επηβνιή 

ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

Απξίιηνο 2010: Σν Γ (Λακηδίδεο, 

Βαιεξγάθεο, Κνηδακαλίδεο, Γεσξ-

γηιάο,  Μπισλάο, Σζαξακπνπιίδεο, 

Μαθξήο, ηδεξνπνχινπ, Γνχια, 

Παλαγνπνχινπ,  Βειηηδέινπ, εξαΐ-

δνπ, Ράπηεο, Βάξδαο, Αιεμφπνπινο 

θαη Φαξξήο) αξλείηαη ηελ εηζήγεζε

-πρόταση τοσ σσμβούλοσ της Εναλ-

ιαθηηθήο γηα ζχγθιεζε γ.ζ. κεηά 

απφ ζπιινγή πεληαθνζίσλ ππνγξα-

θψλ. Αλαβνιή ηεο γ.ζ. κε ην πξφζ-

ρεκα ζχγθιεζεο Οινκέιεηαο. Η  

γ.ζ. ζπγθαιείηαη.  Σν δ.ζ  κεζνδεχεη 

ηελ ρακειή πξνβνιή ηεο θαη  δελ 

ηνλίδεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο κε 

ζπλέπεηα  ηελ έιιεηςε απαξηίαο.  . 

Η ζπλδηνηθνχζα πιεηνςεθία αγνξά-

δεη ρξφλν θαη θαιεί ηνλ Σζνπξνχιε 

ζρεηηθά κε ηελ νδεγία Μπφιθελζηα-

τλ. Ο  Σζνπξνχιεο θαζεζπράδεη.  Η 

πιεηνςεθία  κεηαθπιχεη ηνλ εθεζπ-

ραζκφ ζηνπο Γηθεγφξνπο. 

 Φεθίδεηαη ε νδεγία απφ ηελ βνπ-

ιή. 

Ο Λακηδίδεο ρξεζηκνπνηψληαο ην 

email ηνπ ΓΘ πξνζπαζεί λα δηαζ-

πάζεη πάιη ηελ Δλαιιαθηηθή. Τπν-

λφκεπζε ησλ αγψλσλ ρνξεγψληαο 

αζξφεο άδεηεο. Πξσηαγσληζηεί  ν 

Γεσξγηιάο κε  ηελ ζηήξημε  ηεο  

ζπκκαρίαο. 

Η δηνίθεζε ηνπ ΚΑΓΙΘ 

(Σζαξακπνπιίδεο) ελεκεξψλεη γηα 

ηελ απψιεηα εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ 

επξψ ιφγσ απνηπρεκέλσλ επελδχ-

ζεσλ  ζηελ  ΑΠΙ. 

Ινχληνο 2010: Ο Λακηδίδεο δηαβε-

βαηψλεη κέζσ ηνπ «ΔΘΝΟ» φηη 

δελ ππάξρεη δηάζ-

ηαζε απφςεσλ  

κεηαμχ πεξηθεξεη-

αθψλ θαη  θεληξηθψλ ζπιιφγσλ. 

Απνρέο θαηά ηνπ ΦΠΑ. Τπνλφκεπ-

ζε ηεο πην θξίζηκεο απνρήο απέλαλ-

ηη ζηελ επηβνιή ΦΠΑ κε κπξνζηάξε 

ηνλ Γεσξγηιά. 

επηέκβξηνο 2010: ίξηαι επηζην-

ιψλ Λακηδίδε πξνο ηνλ Παμηλφ γηα 

ζχγθιεζε Οινκέιεηαο. Άξλεζε 

ζχγθιεζεο γ.ζ. απφ νιφθιεξν ην 

Γ κεηά ηελ επηβνιή ηνπ ΦΠΑ, ηνπ 

λένπ αζθαιηζηηθνχ, θαη ηεο  νδεγί-

αο Μπνιθελζηάηλ . 

Ιαλνπάξηνο 2011: Ραδίζεο θαη 

Γεσξγηιάο αλαθνηλψλνπλ ηε ζπ-

λεξγαζία ηνπο γηα ηηο εθινγέο. 

Τπνθξηζία Μαθξή. Άξζξν ζην 

Δλψπηνλ κε αγσλία αλ νη δηθεγφξνη 

έρνπλ έηνηκεο δπλάκεηο θαη επηρεη-

ξήκαηα ;;;;; 

 Δπηζηνιή απφ Αλησληάδε θαη Κν-

πηζφ γηα ζχγθιεζε γ.ζ. Όιν ην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα πνιεκνχ-

ζαλ  ηε ζχγθιεζή ηεο. 

τα βιογραφικά τωμ κυριότερωμ παραγόμτωμ της προηγούμεμης τριετίας 

20/3/08 Απνθιεηζκφο Γηθαζηεξίσλ θαη πνξεία εληφο ηνπ Μεγάξνπ 
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Πξφεδξνη ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφ-

γσλ Διιάδνο πξσηνζηαηνχλησλ ησλ 

Πξνέδξσλ Αζελψλ, Πεηξαηά θαη 

Θεζ/λίθεο εθεζχραδαλ ηνπο εαπην-

χο ηνπο, ηα κέιε ησλ Γ θαη ηνπο 

δηθεγφξνπο σο πξνο ηελ επαπεηινχ-

κελε ηφηε επηβνιή ΦΠΑ ζηηο παξε-

ρφκελεο απφ ηνπο δηθεγφξνπο θάζε 

είδνπο λνκηθέο ππεξεζίεο. 

Ο Καζηαλίδεο, ν αλεπάγγειηνο Τ-

πνπξγφο, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ θαη ηε ιατθηζηηθή ζπκ-

πεξηθνξά ηνπ, “ράηδεπε” ηνπο Πξν-

έδξνπο εκθαληδφκελνο σο ν θαιφο 

ηεο ιεζηξηθήο παξέαο ηεο Κπβέξλε-

ζεο ξίρλνληαο ηηο φπνηεο επζχλεο γηα 

επηβνιή ΦΠΑ ζηνλ θαθφ Παπαθσλ-

ζηαληίλνπ. Ο Λακηδίδεο ζηηο ζπλεδ-

ξηάζεηο ηνπ Γ ηνπ πιιφγνπ καο  

δηαβεβαίσλε ζρεδφλ γηα ηελ απνθπ-

γή επηβνιήο ΦΠΑ, φπσο έθαλε θαη 

ζε εθδήισζε γηα ην αζθαιηζηηθφ 

πνπ δηεμήρζε ζηελ αίζνπζα ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ Καηνχλε. 

Πιελ, φκσο, ν ΦΠΑ θαη δε ζε πν-

ζνζηφ 23% επεβιήζε βίαηα απφ 1ε 

Ινπιίνπ 2010. 

 Κη ελψ ζηηο κέρξη ηφηε Οιν-

κέιεηεο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γηθ. 

πιιφγσλ είραλ ιεθζεί αιιεπάιιε-

ιεο απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο ακεηα-

θίλεηα παξέκελε ζην δηεθδηθεηηθφ 

πιαίζην ε κε ζέζπηζε ηνπ απαξα-

δέθηνπ απηνχ λένπ ραξαηζηνχ ζηηο 

δηθεγνξηθέο ακνηβέο, έζπεπζε ν 

Λακηδίδεο λα δηνξγαλψζεη ζεκηλά-

ξηα εθκάζεζεο έθδνζεο παξαζηαηη-

θψλ κε ηελ πξνζζήθε λένπ ΦΠΑ 

επηζηξαηεχνληαο φρη κφλν ηνλ πξν-

τζηάκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο 

ηνπ πιιφγνπ καο, αιιά θαη ηδηψηεο 

θνξνηερληθνχο ηεο επηινγήο ηνπ 

απνθιεηζηηθά, νη νπνίνη κνίξαδαλ 

ζηνπο δηθεγφξνπο δηαθεκηζηηθά 

θπιιάδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ιν-

γηζηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπο έλαληη 

ζρεηηθήο ακνηβήο. 

 Απνηέιεζκα ηεο αδξάλεηαο, 

απξαμίαο, εζεινηπθιίαο, ζπλδηαιια-

γήο, εηηνπάζεηαο  θαη ζπκβηβαζκνχ 

ηνπ  Λακηδίδε θαη ησλ ινηπψλ Πξν-

έδξσλ ηεο “ηξφηθαο” (Παμηλνχ θαη 

Μαλνπζάθε) ήηαλ ε “αλαίκαθηε” 

ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ΦΠΑ ζηηο 

δηθεγνξηθέο ακνηβέο καο πνπ καο 

νδεγεί ζε λέα ζπξξίθλσζε ηνπ εηζν-

δήκαηφο καο αθνχ ν λένο πξφζζεηνο 

θφξνο απνηειεί γηα αξθεηνχο ελην-

ιείο καο ιφγν αλαβνιήο ή αλαζην-

ιήο δηεθπεξαίσζεο ή θαη καηαίσζεο 

ησλ ππνζέζεψλ ηνπο θαη ζ' άιιεο 

πεξηπηψζεηο καο εμαλαγθάδεη ζηελ 

νιηθή ή κεξηθή απνξξφθεζή ηνπ, 

ελψ ηαπηφρξνλα καο ππνρξεψλεη λα 

πξνζηξέρνπκε ζε ινγηζηή γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζή ηνπ ζηηο αξκφδηεο ΓΟ-

Τ (ζχληαμε εηδηθψλ εληχπσλ, ππν-

ινγηζκφ θαη θαηαβνιή ηνπ). πγ-

ρξφλσο λνηψζνπκε αθφκε πεξηζζφ-

ηεξν ηνπο εηζπξαθηηθνχο θνξνινγη-

θνχο κεραληζκνχο λα καο πηέδνπλ 

θαη λα καο απεηινχλ κε δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο (πξφζηηκα θιπ) ζε πεξίπ-

ησζε ιαζψλ απφ ακέιεηα, ελψ ζεζ-

πίδνληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη θαη 

πνηληθνί κεραληζκνί δίσμήο καο γηα 

ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. 

 Η επηβνιή ΦΠΑ ζηηο λνκηθέο 

ππεξεζίεο θαη κάιηζηα ζην δπζβάζ-

ηαθην πνζνζηφ ηνπ 23% επί ηεο 

ακνηβήο καο, πξνζθξνχεη επζέσο ζε 

δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο, ηεο 

ΔΓΑ θαη ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ 

ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Αηνκηθά Γηθαηψκα-

ηα, θαηνρπξσκέλνπ ηνπ δηθαηψκα-

ηνο ηεο ειεχζεξεο θαη αθψιπηεο 

πξφζβαζεο ζηε Γηθαηνζχλε. χκ-

θσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, πνιχ 

ζπλνπηηθά, θαηνρπξψλνληαη: ην 

δηθαίσκα παξνρήο έλλνκεο πξνζηα-

ζίαο απφ ηα δηθαζηήξηα, φπνπ ν 

θαζέλαο κπνξεί λα αλαπηχμεη ζ' 

απηά ειεχζεξα ηηο απφςεηο γηα ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ, 

φπσο ν λφκνο νξίδεη. Η ηζφηεηα 

ησλ Διιήλσλ ελψπηνλ ηνπ λφκνπ 

πνπ πξέπεη λα είλαη αλαινγηθή. Σν 

δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο θαη αθψ-

ιπηεο πξφζβαζεο ζηε Γηθαηνζχλε  

(αζηηθή, πνηληθή, δηνηθεηηθή, πεη-

ζαξρηθή δηαδηθαζία). Η αλάζεζε 

ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ζε ζπλήγνξν 

ηεο εθινγήο ηνπ ηεο ππεξάζπηζήο 

ηνπ.  

 χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 

δηαηάμεηο ν λφκνο πξέπεη λα απαγν-

ξεχεη θάζε δηάθξηζε θαη λα εγγπάηαη 

ζε φια ηα πξφζσπα ίζε θαη απνηε-

ιεζκαηηθή πξνζηαζία έλαληη θάζε 

δηάθξηζεο ηδίσο ιφγσ θπιήο, εζλη-

θήο θαη θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, 

πεξηνπζίαο, ή άιιεο θαηάζηαζεο. 

Αθφκε, ε πξνζηαζία απηψλ ησλ 

δηθαησκάησλ πινπνηείηαη κε ηελ 

θαηαξρήλ αδάπαλε, αθψιπηε θαη 

αλέμνδε νηθνλνκηθά πξνζθπγή ζηα 

δηθαζηήξηα. Η επηβνιή νηθνλνκηθψλ 

ππέξνγθσλ θαη αήζσλ πνζψλ σο 

θνξνινγία ηνπ πνιίηε, βαπηηδφκε-

λνπ “θαηαλαισηή”, φηαλ θαηαθεχ-

γεη ζηελ παξνρή δηθεγνξηθψλ ππε-

ξεζηψλ νπζηαζηηθά θαηαιχεη ην δη-

θαίσκα (ή ην πεξηνξίδεη κφλν ππέξ 

ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξψλ) πξνζθπ-

γήο ζε ζπλήγνξν θαη θαη' επέθηαζε 

ζε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα γηα 

δίθαηε δίθε. 

 Πέξα απφ ηα παξαπάλσ πξέ-

πεη λα ηνληζζεί φηη ν ΦΠΑ νπζηαζηη-

θά θαη λνκηθά είλαη έλαο θφξνο πνπ 

αθνξά ην εκπφξην θαη επηβάιιεηαη 

ηειηθά θαη ζην θαηαλαισηή σο ηειε-

πηαίν απνδέθηε ελφο εκπνξεχκαηνο 

πνπ παξάγεηαη απ' ηνλ παξαγσγφ 

θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε κεζνιάβεζε 

αξθεηψλ άιισλ ζηαδίσλ θαη ηξίησλ 

πξνζψπσλ, σο θαηαζθεπαζηέο, κε-

ηαπξάηεο, κεζίηεο εκπνξίνπ, κεηα-

θνξείο θαη ινηπά, νη νπνίν πξνζζέ-

ηνπλ ζηελ αξρηθή ηηκή ακνηβέο εξ-

γαηψλ έμνδα κεηαθνξάο απνζήθεπη-

ξα, θέξδνο θιπ. Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζηελ ηειηθή ηνπ ηηκή ην πξντφλ αγν-

ξάδεηαη απφ ηνλ θαηαλαισηή 

χζηεξα απφ ηελ ζπζζψξεπζε φινπ 

ηνπ παξαπάλσ θφζηνπο θαη πξνζηί-

ζεηαη πάλσ ζ' απηή ηελ ηηκή θαη ν 

ΦΠΑ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ 

εθάζηνηε θπβέξλεζε αλάινγα γηα 

ην θάζε είδνο κε αλψηεξν πνζνζηφ 

απηφ ηνπ 23% ζηα είδε πνιπηειεί-

αο !!!!!! 

 Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, ε θπ-

βέξλεζε αθελφο ζεσξεί ηελ πξφζ-

βαζε ηνπ πνιίηε ζηε Γηθαηνζχλε 

σο πνιπηειή δηαδηθαζία θαη αθε-

ηέξνπ καο θαηαηάζζεη ζηελ θαηε-

γνξία ησλ εκπφξσλ ζέινληαο κ' 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα καο απνδπλα-

κψζεη θαη λα καο απαμηψζεη ζεζ-

κηθά, απνθινηψλνληαο ηελ ηδηφηε-

ηά καο σο ζπιιεηηνπξγψλ ηεο δη-

θαηνζχλεο θαη άκηζζσλ δεκφζησλ 

ππαιιήισλ. 

 Σν κφλν πνπ έθαλε απέλαληη 

ζε φια απηά ν χιινγφο καο θαη 

άιινη χιινγνη ήηαλ λα αζθήζνπλ 

πξνζθπγή ζην ηΔ δεηψληαο ηελ 

αθχξσζε ηεο απφθαζεο απηήο κε 

αξ. ΠΟΛ 1100/24.6.2010 Τπ. Οηθν-

λνκηθψλ πνπ είλαη ζρεδφλ βέβαην, 

φκσο φηη ζα απνξξηθζνχλ φιεο ζπι-

ιήβδελ χζηεξα θαη απφ ηελ εηζεγε-

ηηθή απνξξηπηηθή πξφηαζε, αθνχ 

φια θαηεπζχλνληαη, θαζνξίδνληαη 

θαη επηβάιινληαη απφ ην κλεκφλην 

θαη ηελ ηνθνγιπθηθή ηξφηθα. 

 Σειεηψλνληαο είλαη πιένλ 

αδηακθηζβήηεην πσο ν κφλνο δξφ-

κνο πνπ απνκέλεη γηα ηελ θαηάξ-

γεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ πξάμε είλαη 

απηφο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί κε 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηνπ πιιφγνπ καο γηα ηελ θαζνιη-

θή αλαηξνπή ηνπ κε δηαξθήο θαη 

αλππνρψξεηνπο καδηθνχο αγψλεο, 

απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο θαη 

έληνλεο θηλεηνπνηήζεηο καο. 

 

                                                                                           *(Τόρος Οολυτελούς Αμεργίας) 

Η θπιαθή είλαη ην ηζρπξφηεξν κέζν 

πνπ δηαζέηεη θάζε θξάηνο πεξί θα-

ηαζηνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο φζσλ 

βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θαη 

σο εθ ηνχηνπ ην δπλακηθφηεξν θαη 

βαζηθφηεξν ζχκβνιν ηεο θπξηαξρίαο 

ηνπ.  Η θπιαθή απφ ηελ χπαξμε 

κνλάρα θαη ιεηηνπξγία ηεο, εθθνβί-

δεη ηα ειεχζεξα πξφζσπα θαη έηζη 

ππνηάζζεη ηηο θηλήζεηο θαη αιινηξη-

ψλεη ηηο ζθέςεηο ηνπο, ρξεζηκνπνηψ-

ληαο άθνβα πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

αλσηέξσ ζθνπνχ ηελ εμφλησζε, 

ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, θησ-

ρψλ, κεηαλαζηψλ, κειψλ εππαζψλ 

θνηλσληθά νκάδσλ θαη θπιψλ, ςπρη-

θά αζζελψλ, εμαξηεκέλσλ απφ λαξ-

θσηηθέο νπζίεο . 

Η εθαξκνγή ηνπ λφκνπ δελ είλαη 

ζπρλά, απνηέιεζκα θνηλσληθήο α-

λάγθεο αιιά θαζνξίδεη εμσγελψο 

ηελ δξάζε ησλ αηφκσλ, δηακνξθψ-

λεη ζπλεηδήζεηο θαη επηβάιιεη άδηθεο 

θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ζε εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ ζηνρεχζεσλ. Η εμνπζία 

ηεο δηθαηνζχλεο ππαθνχεη ζηελ αζ-

ηπλνκηθή πξσηνβνπιία θαη απζαηξε-

ζία ειιείςεη γλψζεο, κφξθσζεο  θαη 

πνιηηηζκνχ πξνο ειάθξπλζε ηνπ 

θφξηνπ ηεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο 

ησλ θνξέσλ πνπ ηελ αζθνχλ. Η ηζν-

λνκία, βαζηθή αξρή ηνπ δηθαίνπ 

θαίλεηαη πσο εθαξκφδεηαη φπσο ε 

δεκνθξαηία ζηελ αξραία αζήλα, 

κνλάρα δειαδή, γηα ηνπο “ αζελαί-

νπο άλδξεο πνιίηεο ”… 

Όζνη πξνέξρνληαη απφ πςειά θνη-

λσληθά ζηξψκαηα θαη δηαζέηνπλ 

δχλακε θαη ρξήκαηα θάλνπλ ιάζε 

πνπ ζπγρσξνχληαη θαη δελ δνθηκά-

δνπλ νπδέπνηε ηελ πηθξφηαηε γεχζε 

ηνπ εγθιεηζκνχ, ελψ φζνη δελ αλή-

θνπλ ζηνπο παξαπάλσ, αληηκεησπί-

δεηαη ε δσή ηνπο ρσξίο αμία. 

Η νινέλα θαη απμαλφκελε πνηληθν-

πνίεζε εμσηεξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

αθφκε πιένλ θαη ζθέςεσλ θαη ε 

νινέλα απμαλφκελε απζηεξνπνίεζε 

ζηελ επηβνιή πνηλψλ νδεγεί ζπλε-

ρψο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζηε 

θπιαθή θαη πξνθαιεί κία λέα θνηλσ-

ληθή ηάμε αλζξψπσλ πνπ ηνπο ζηε-

ξείηαη θάζε δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο 

εμέιημεο γηα πάληα… 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, επηπιένλ φκσο, 

νη θπιαθέο ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα, 

θαζψο εμ’ αξρήο θαη αληίζεηα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ζπληάγκαηνο θαη ηνπ 

ζσθξνληζηηθνχ λφκνπ ε ζηέξεζε 

ηεο ειεπζεξίαο ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο 

θξαηνχκελνπο, πιήξε ζηέξεζε αμη-

νπξέπεηαο… 

Βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνιν-

χλ ηνπο θπιαθηζκέλνπο αλζξψπνπο 

αθνξνχλ ηελ έιιεηςε εθαξκνγήο 

ηνπ ζσθξνληζηηθνχ λφκνπ θαη ηελ 

ζπρλφηαηε έθδνζε αλαηηηνιφγεησλ 

απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

θπιαθήο. Ο ππεξζπλσζηηζκφο ησλ 

θπιαθψλ (γηα παξάδεηγκα θξαηνχ-

κελνη ζηε θπιαθή Ναππιίνπ θνηκν-

χληαη ζην πάησκα!, ζηε θπιαθή 

Κνξπδαιινχ θξαηνχληαη παξαπάλσ 

απφ 2.500 άλζξσπνη ζε θειηά θαη 

ζαιάκνπο ρσξεηηθφηεηαο 600! ) 

απνηειεί θξίζηκν πξφβιεκα πνπ 

δεκηνπξγεί έληνλε θνξηηθφηεηα ελ-

ηφο ησλ ηεηρψλ. Η  αλαηηηνιφγεηε, 

επίζεο, απφξξηςε απφ ηε κεξηά ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο θπιαθήο, ηαθηηθψλ 

αδεηψλ εμφδνπ ησλ θπιαθηζκέλσλ, 

κε αφξηζηεο ιαθσληθέο επηθιήζεηο 

ζην θείκελν ησλ νηθείσλ απνθάζε-

σλ, ηνπ ηχπνπ « κεγάιν ππφινηπν 

πνηλήο, θίλδπλνο θαθήο ρξήζεο 

άδεηαο»  θ.η.ι. έρεη νδεγήζεη αθφκε 

θαη ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε λα 

ιάβεη ζέζεηο θαηαγγέιινληαο ην 

πεξηζηαηηθφ ζε νηθεία έθζεζε ηνπ – 

πφξηζκα.  

 

(ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 8) 

Τυλακές απάμθρωπης κράτησης αμθρώπωμ 
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6 Εναλλακτική Πρωτοβουλία 

όση Δημοκρατία  
«Πάζα απόπειπα διαηαπάξευρ ή 

βιαίαρ αναηποπήρ ηος καθεζηώηορ, 

ηος οποίος ζηεπεά θεμέλια είναι η 

παηπίρ, η οικογένεια, η ιδιοκηηζία θα 

εύπη ανηιμέηυπον ηην πςγμήν ηος 

Κπάηοςρ. Είμεθα αποθαζιζμένοι να 

εξοπλίζυμεν ηο κπάηορ και ηαρ απ-

σάρ ηος δια ηαρ αναγκαίαρ νομοθεζί-

αρ, όπυρ καηαζηή δςναηή η αποηε-

λεζμαηική κοινυνική άμςνα καηά 

ηυν απποκάλςπηυν ενεπγειών ηυν 

εσθπών ηος κοινυνικού καθεζηώ-

ηορ…».  

  Κη φκσο, ηα παξαπά-

λσ δελ δηαηππψζεθαλ ζήκεξα..! 

Απηά έιεγε ζε πξνεθινγηθή ηνπ 

ζπγθέληξσζε ζηε Θεζζαινλίθε ηελ 

7/7/1928 ν Διεπζ. Βεληδέινο θαη 

ήηαλ απνιχησο μεθάζαξνο: αθνχ 4 

κήλεο κφιηο κεηά ηε λίθε ηνπ ζηηο 

εθινγέο έθεξε γηα ςήθηζή ηνπ ζηε 

Βνπιή  (22/12/1928) ην πξψην 

ζηα ειιεληθά ρξνληθά ηξνκν-

λνκνζρέδην «Πεξί κέηξσλ 

αζθαιείαο ηνπ θνηλσληθνχ 

θαζεζηψηνο θαη πξνζηαζίαο 

ησλ ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ».  

Ήηαλ ν δηαβφεηνο λ. 

4229/1929, πνπ πξνέβιεπε ην 

«ηδηψλπκν», ην νπνίν ζηα επηά 

ρξφληα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

νδήγεζε ζε δηάιπζε ζσκαηεί-

σλ θαη πνιηηηθψλ νξγαλψζε-

σλ, ακέηξεηεο απνιχζεηο, πά-

λσ απφ 16.500 ζπιιήςεηο θαη 

ρηιηάδεο θαηαδίθεο θαη εμνξί-

εο. ’ απηφλ ζηεξίρζεθαλ θαη 

πνιινί άιινη αληηδξαζηηθνί 

λφκνη πνπ αθνινχζεζαλ, φπσο 

ν αλαγθαζηηθφο λφκνο 

117/1936 ηνπ Μεηαμά θαη νη 

εκθπιηνπνιεκηθνί  λφκνη 

942/1946 θαη 509/1947, πνπ 

ζέζπηδαλ σο βαξχηαην πνηληθφ 

αδίθεκα «ηε δηάδνζε ηδεψλ 

επηθίλδπλσλ γηα ην θνηλσληθφ 

θαζεζηψο».                                           

ηελ πην πξφζθαηε ηζηνξία, πξψηνο 

αληηηξνκνθξαηηθφο ππήξμε ν λφκνο 

774/1978 «πεξί θαηαζηνιήο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο», ν 

νπνίνο - πέξα απφ ηα κεγάια θεθά-

ιαηα ανξηζηίαο θαη αληηζπληαγκαηη-

θφηεηάο ηνπ - 

Ο λφκνο 

απηφο θαηαξγήζεθε 5 ρξφληα αξγφ-

ηεξα κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 

1366/1983, αθνχ κέηξεζε αξθεηέο 

δεθάδεο ζπιιήςεσλ θαη θαηαδηθψλ. 

Γεχηεξνο αληηηξνκνθξαηηθφο ήηαλ ν 

λφκνο 1916/1990, πνπ ςεθίζηεθε 

επί πξσζππνπξγίαο Μεηζνηάθε «γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο απφ ην 

νξγαλσκέλν έγθιεκα». Όιεο νη δηα-

ηάμεηο ηνπ «έδεηρλαλ» ηξνκνθξαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ην νξγαλσ-

κέλν έγθιεκα – πνπ σο γλσζηφλ 

ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηα νηθνλνκηθά 

εγθιήκαηα – ππήξρε κφλν ζην πξψ-

ην άξζξν θαη απνπζίαδε απφ φιν ην 

ππφινηπν θείκελν. Ο ηίηινο ηνπ βα-

ζηά ππνθξηηηθφο θαη απνπξνζαλαην-

ιηζηηθφο,  θαη ν ίδηνο ν λφκνο φρη 

κφλν αληηζπληαγκαηηθφο, αιιά θαη 

απίζηεπηα πξφρεηξνο –αλ φρη θαηδ-

ξφο- ζην ζχλνιφ ηνπ  επηθξίζεθε 

έληνλα απφ επηζηήκε θαη θνηλσλία. 

Δηζήγαγε αληηθεηκεληθή πνηληθή 

επζχλε (!) ζηα ΜΜΔ, ζε κηα πξνζ-

πάζεηα ρεηξαγψγεζεο ηνπ ηχπνπ, 

πξνβιέπνληαο απζηεξέο πνηληθέο 

θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζε πεξίπ-

ησζε δεκνζίεπζεο αλαθνηλψζεσλ, 

πξνθεξχμεσλ θιπ. ηξνκνθξαηψλ θαη 

ζεκαληηθέο δηθνλνκηθέο παξαβηάζε-

ηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηεγνξνχ-

κελνπ, άξζε απνξξήηνπ επηζηνιψλ 

θαη ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, απνθ-

ιεηζκφ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο πξν-

ζσξηλήο θξάηεζεο κε πεξηνξηζηηθν-

χο φξνπο, παξνρή ρξεκαηηθήο ακνη-

βήο γηα φπνηνλ ηξίην ζπκβάιιεη 

ζηελ απνθάιπςε θαη ζχιιεςε 

«ηξνκνθξαηψλ» θαη απαιιαγή πνη-

λήο γηα φπνηνλ, πξηλ αζθεζεί πνηληθή 

δίσμε ελαληίνλ ηνπ, απνρσξήζεη 

απφ ηελ νκάδα ή νξγάλσζε θαη δψ-

ζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηεο, ή 

κεησκέλε πνηλή ή απαιιαγή ηνπ 

δξάζηε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εμάξζξσζε αιιά 

καηαησζεί ε ζρεδηαδφκελε πξάμε.  

Δπηά ρξφληα κεηά ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ λφκνπ απηνχ (1993),  ηελ 

21/11/2000 ζπζηήλεηαη εηδηθή λνκν-

παξαζθεπαζηηθή επηηξνπή, απφ ηνλ 

ηφηε Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο ηαζφ-

πνπιν, απνθαζηζκέλε εμαξρήο θαη 

θαηεπεηγφλησο λα ζεζπίζεη νπσζδή-

πνηε εηδηθφ λφκν γηα ηελ αληηκεηψ-

πηζε ηνπ «νξγαλσκέλνπ εγθιήκα-

ηνο» θαη ηεο «ηξνκνθξαηίαο» κε 

δηαηάμεηο ζαθψο απζηεξφηεξεο απφ 

ηηο ηζρχνπζεο, πνπ λα ςεθηζηεί απφ 

ηε Βνπιή ην ηαρχηεξν δπλαηφ ζηηο 

αξρέο ηνπ 2001. Χο πξφζρεκα γη’ 

απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη νιπκπηα-

θνί αγψλεο, αιιά ν ζηφρνο ήηαλ 

θαζαξφο θαη πξνθαλήο: 

 

Δμαηηίαο ησλ ζθνδξψλ θνηλσληθψλ 

αληηδξάζεσλ, αιιά θαη ησλ πξσην-

θαλψλ ζε έθηαζε γηα κηα λνκνπα-

ξαζθεπαζηηθή επηηξνπή παξαηηήζε-

σλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη λνκηθψλ, 

πνπ ζπκκεηείραλ ζ’ απηή, ην έξγν 

ηεο επηηξνπήο θαζπζηέξεζε. Η ν-

ινθιήξσζή ηνπ επηηαρχλζεθε ακέ-

ζσο κεηά ηε βνκβηζηηθή επίζεζε 

πνπ δέρηεθε ν ηφηε βνπιεπηήο ηεο 

Ν.Γ. Μηραινιηάθνο, γηα ηελ νπνία 

θακία νξγάλσζε δελ αλέιαβε πνηέ 

ηελ επζχλε… 

Σειηθά ν πξψηνο ηξνκνλφκνο «λέαο 

γεληάο», ν λ. 2928/2001, κε ηνλ ηίηιν 

«ηξνκνθξαηία: ηξνπνπνίεζε Π.Κ. 

(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), Κ.Πνηλ.Γ. 

θιπ.» ςεθίδεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα 

ηεο Βνπιήο, ηελ 25/11/2001, κε ηε 

ζπκκεηνρή 22 κφιηο βνπιεπηψλ... 

Καηαξγεί ην αδίθεκα ηεο 

«ζχζηαζεο» θαη κεηαηξέπεη ην 

πιεκκέιεκα ηεο «ζπκκνξίαο» ζε 

θαθνχξγεκα, δίλνληαο γηα πξψηε 

θνξά ηνλ νξηζκφ ηεο «εγθιεκαηηθήο 

νξγάλσζεο», ζηελ πεξίπησζε ηεο 

νπνίαο κάιηζηα εηζάγεη λέεο αλαθξη-

ηηθέο πξάμεηο θαη κεζφδνπο. 

Σν θαινθαίξη 2004 ζεζπίδεηαη απφ 

ηελ θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. κε ηε βνή-

ζεηα ηνπ ΠΑΟΚ  θαη ν δεχηεξνο 

ηξνκνλφκνο 3251/2004 γηα ην 

«εςπυπαφκό ένηαλμα ζύλλητηρ . 

Εγκλημαηικέρ Οπγανώζειρ-

Τπομοκπαηικέρ ππάξειρ», ν νπνίνο 

ζσξάθηζε ζεκαληηθά ηνλ πξψην. 

Πξνζδηνξίδεη γηα πξψηε θνξά ηελ 

έλλνηα ηεο «ηξνκνθξαηηθήο πξά-

μεο», πξνβιέπεη αδηθήκαηα «κε α-

λαηξεπηηθφ ζθνπφ», νξίδεη ηνλ 

«αηνκηθφ ηξνκνθξάηε» θαη δηεπξχ-

λεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πνηληθν-

πνίεζε ησλ ηδεψλ θαη ηνπ θξνλήκα-

ηνο, ελψ επηβξαβεχεη φπνηνλ ζπκ-

βάιιεη ζηελ εμάξζξσζε εγθιεκαηη-

θήο νξγάλσζεο, ζπκκνξίαο ή ηξν-

κνθξαηηθήο νξγάλσζεο, ρνξεγψληαο 

αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ηνπ 

(αλνίγνληαο ην δξφκν ζε εχθνιεο ή 

ςεπδείο θαηαγγειίεο, πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε άδηθεο θαηαδίθεο α-

ζψσλ).  Κη αθφκε, κε ην επξσπατθφ 

έληαικα ζχιιεςεο πξνβιέπεη ηελ 

έθδνζε  αθφκε θαη απιψο «ππφπησλ 

πξνζψπσλ» θαη κάιηζηα ρσξίο θαλ 

έιεγρν ηνπ δηηηνχ αμηφπνηλνπ, κε 

απνηέιεζκα ε Διιάδα λα ππνρξενχ-

ηαη λα εθδψζεη φπνηνλ θαηεγνξείηαη 

ή ζεσξείηαη χπνπηνο γηα πξάμε πνπ 

δελ ζεσξείηαη έγθιεκα ζηε ρψξα 

καο. 

Δίλαη εμφρσο απνθαιππηηθφ ην γεγν-

λφο φηη ζηηο αηηηνινγηθέο εθζέζεηο 

θαη ησλ δχν ηξνκνλφκσλ ηνλίδεηαη ε 

έληνλε θνηλσληθνπνιηηηθή δηάζηαζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζηελ αηηηνιν-

γηθή έθζεζε ηνπ πξψηνπ ηξνκνλφκν-

π ηνπ 2001 δηαβάδνπκε ραξαθηεξηζ-

ηηθά: «Αςηό πος διαθοποποιεί ηο 

ηπομοκπαηικό από ηο κοινό έγκλημα 

(…) είναι ηο διακεκπιμένο αποηέλεζ-

μα. Η ηπομοκπαηική δπάζη αποηελεί 

ππο πάνηυν απειλή για ηο εκάζηοηε 

κοινυνικό και πολιηικό ζύζηημα, ηος 

οποίος αμθιζβηηεί ηην οπθόηηηα και 

ηην αποηελεζμαηικόηηηα. Το κοινυνι-

κοπολιηικό κίνηηπο (ζπλερίδεη) απο-

ηελεί ηη «νομιμοποιηηική» βάζη ηηρ 

ηπομοκπαηίαρ». Δλψ ζηελ αηηηνινγη-

θή έθζεζε ηνπ δεχηεξνπ, αλαθέξε-

ηαη φηη αθνξά ζε όζοςρ μποπούν να 

θευπηθούν επικίνδςνοι «για ηιρ κοι-

νυνικέρ, πολιηικέρ και οικονομικέρ 

δομέρ ηηρ σώπαρ». 

Καηά ηνλ νξηζκφ απηφ ηεο ηξνκνθ-

ξαηίαο (πνπ πξψηε δηαηχπσζε ε 

Δ.Δ.) πξνέβαιε εμαξρήο νξαηφο θαη 

άκεζνο ν θίλδπλνο λα ζεσξνχληαη 

σο ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη λα 

ηηκσξνχληαη κε βαξχηαηεο πνηλέο 

ζπκβνιηθέο θαηαιήςεηο θηηξίσλ ή 

νδψλ, απεξγίεο ζε επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, ε 

απαίηεζε ηεξκαηηζκνχ ελφο πνιέκν-

π ή κηαο εηζβνιήο ζε άιιε ρψξα, ην 

αίηεκα δηάιπζεο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο 

Δ.Δ., θαη πνιιέο άιιεο πνιηηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαζίζηαληαη 

απνιχησο δπζδηάθξηηα ηα φξηα πνιη-

ηηθήο δξάζεο θαη πνηληθνχ αδηθήκα-

ηνο, ελψ πνηληθνπνηείηαη επζέσο θαη 

απεξίθξαζηα φρη κφλν ε πνιηηηθή 

αληηθαζεζησηηθή δξάζε ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΣΟ ΙΓΙΟ ΣΟ ΦΡΟΝΗΜΑ. 

Καη ζα λα κελ έθηαλαλ νη δχν απηνί 

ηξνκνλφκνη-εθηξψκαηα, ζηα λνκν-

ζεηηθά ππνπξντφληα ήξζε λα πξνζηε-

ζεί θαη ν δηαβφεηνο θνπθνπινλφκνο 

3772/2009, κε ηε βαξχηαηε πνηληθν-

πνίεζε ηεο ρξήζεο θνπθνχιαο ή 

αιινίσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε 

κηα λέα επηρείξεζε επη-

βνιήο απζηεξήο θνηλσ-

ληθήο πεηζαξρίαο θαη 

ζπκκφξθσζεο, ν νπνίνο 

κεηαμχ άιισλ πξνβιέ-

πεη: απηφκαηε κεηαηξν-

πή ηεο απιήο ζπκκεην-

ρήο ζε θάπνηα  επεηζνδη-

αθή δηαδήισζε 

(«δηαηάξαμε θνηλήο εη-

ξήλεο») ζε βαξχ πιεκ-

κέιεκα ή θαθνχξγεκα 

πνπ νδεγεί ζηε θπιαθή 

ρσξίο αλαζηνιή ή εμα-

γνξά ηεο πνηλήο, εθφζνλ 

ν ζπιιεθζείο είρε 

«θαιπκκέλα ή αιινησ-

κέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξνζψπνπ» ηνπ. Η 

ρξήζε θνπθνχιαο, θαξ-

καθεπηηθήο κάζθαο, 

θαζθφι θιπ. ζπληζηά 

πιένλ  πιάγην 

«ηδηψλπκν», δειαδή 

νηνλεί απηνηειέο 

έγθιεκα, θαηά ηε δηάπξαμε νξηζκέ-

λσλ πιεκκειεκάησλ (δηαηάξαμε 

θνηλήο εηξήλεο, δηαθεθξηκέλεο θζν-

ξέο, ζσκαηηθέο βιάβεο) σο ηδηαίηεξα 

επηβαξπληηθή πεξίπησζε ηέιεζήο 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλε-

ηαη ην ίδην ην πιαίζην ησλ πνηλψλ 

θαη δελ ζα επηκεηξάηαη απιψο κε 

βαξχηεξε πνηλή αιιά κέζα ζηα 

πξνβιεπφκελα ζήκεξα πιεκκειεκα-

ηηθά πιαίζηα. Πξφθεηηαη φρη κφλν 

γηα επηθίλδπλε θαη απαξάδεθηε λν-

κηθή αθξνβαζία, αιιά θαη απζαίξε-

ηε κεηαηξνπή πιεκκειεκάησλ ζε 

θαθνπξγήκαηα, ρσξίο ηε ζπλδξνκή 

θαλελφο εμσηεξηθνχ αμηφπνηλνπ 

ζηνηρείνπ, πέξα απφ ην 

«ελδπκαηνινγηθφ θξηηήξην» ή ηελ 

χπαξμε καθηγηάδ!   

Δίλαη γλσζηφ πσο ν θνπθνπινλφκνο 

απηφο ηεο θπβέξλεζεο Καξακαλιή, 

(πνπ θέξεη ην άξσκα ησλ … καχξσλ 

ρξφλσλ ηεο θαηνρήο θαη ηεο δσζίιν-

γεο θπβέξλεζεο ηνπ Ισάλλε Ράιιε 

ην 1943,  έλα απφ ηα πξψηα λνκνζε-

ηήκαηα ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ν Ν. 62 

ηεο 7.5.1943, ΦΔΚ 1943/Α/120, 

πεξί αδηθεκάησλ ησλ 

«πξνζσπηδνθφξσλ», πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαζηαιεί ην αληηζηαζηαθφ θί-

λεκα ελάληηα ζηνπο λαδί) επηθξίζεθε 

έληνλα απφ ην ηφηε αληηπνιηηεχνκε-

λν ΠΑΟΚ, ην νπνίν είρε ππνζρεζεί 

λα ηνλ θαηαξγήζεη ακέζσο κεηά ηηο 

ηειεπηαίεο βνπιεπηηθέο εθινγέο…  

Βέβαηα 15 κήλεο κεηά ηελ ςήθηζή 

ηνπο, νη ξπζκίζεηο απηέο - είηε 

«αζηείεο» θαηά ηνλ ηφηε ραξαθηε-

ξηζκφ ηνπ Μ. Υξπζνρντδε ηελ 

22/3/2009, είηε αγγίδνληαο «ηα φξηα 

ηνπ αλππφθνξνπ αζηείνπ» θαηά ηε 

δήισζε ηνπ Υ. Καζηαλίδε ηελ 

19/3/2009 -, φρη κφλν δελ θαηαξγή-

ζεθαλ, αιιά έρνπλ επηζηξαηεπζεί 

ελαληίνλ πνιιψλ δεθάδσλ πνιηηψλ: 

απφ ηνπο ζπιιεθζέληεο ηεο πνξείαο 

ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηα παλεξγαηη-

θά ζπιιαιεηήξηα, κέρξη ηνπο θαηνί-

θνπο ηεο Κεξαηέαο, πνπ αληηζηέθνλ-

ηαη ζηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξν-

θή ηεο πεξηνρήο ηνπο απφ ηνλ ππφ 

αλέγεξζε ΥΤΣΑ! 

Καη ηελ ίδηα ζηηγκή, ε θπβέξλεζε 

ηνπ ΠΑΟΚ επέιεμε ηελ 26/8/2010, 

λα πεξάζεη ζην Β’ Σκήκα ζεξηλψλ 

δηαθνπψλ ηεο Βνπιήο, απφ ηελ πίζσ 

πφξηα ηνλ ηξίην ηξνκνλφκν. Με 

επθαηξία ηελ θχξσζε ηεο 

«ζχκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 

θαηά ηνπ δηεζληθνχ Οξγαλσκέλνπ 

Δγθιήκαηνο θαη ησλ ηξηψλ πξσην-

θφιισλ απηήο», γλσζηή θαη σο 

«ζχκβαζε ηνπ Παιέξκν», πνπ ππνγ-

ξάθεθε ην … 2000 θαη κε πάγην 

πξφζρεκα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο πεξηνξίδεη αθφκα πε-

ξηζζφηεξν θεθηεκέλα δεκνθξαηηθά 

δηθαηψκαηα θαη ιατθέο ειεπζεξίεο.  

Ο λένο ηξνκνλφκνο, πνπ πήξε ηνλ 

αξηζκφ 3875/2010, πέξα απφ ηα πξν-

θαλή πξνβιήκαηα θνηλνβνπιεπηηθήο 

θαη φπνηαο έζησ θαη θαη’ επθεκηζ-

κφλ δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο 

(δελ πέξαζε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο 

Βνπιήο θαη βεβαίσο δελ πξνεγήζε-

θε νχηε θαλ γηα ηα κάηηα ηνπ θφζκν-

π ε πνιπδηαθεκηδφκελε δήζελ δηα-

βνχιεπζε, πνπ θαηά ηνλ θπβεξλεηη-

θφ εθπξφζσπν έρεη αλαρζεί ζε … 

<κείδνλ δήηεκα δεκνθξαηίαο>) πάζ-

ρεη θαη απφ θαηαθαλή αληηζπληαγ-

καηηθφηεηα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ. 

Με απηφλ θαηαξγείηαη ην άξζξν 8 

ηνπ πξνεγνχκελνπ, θαηά ην νπνίν: 

δελ ζπληζηνχζε ηξνκνθξαηηθή πξά-

με «ε ηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ αδηθε-

κάησλ (θαθνπξγεκάησλ θαη πιεκ-

κειεκάησλ), εάλ απηά εθδειψλνλ-

ηαη σο πξνζπάζεηα εγθαζίδξπζεο 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ή σο 

δξάζε ππέξ ηεο ειεπζεξίαο, ή απνζ-

θνπνχλ ζηελ άζθεζε ζεκειηψδνπο 

αηνκηθήο, πνιηηηθήο ή ζπλδηθαιηζηη-

θήο ειεπζεξίαο». 

πγθεθξηκέλα ηξνπνπνηείηαη ην 

άξζξν 187Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν σο ηξνκνθξά-

ηεο ραξαθηεξίδνληαη πιένλ θαη ζα 

αληηκεησπίδνληαη φζνη έρνπλ 

«βίαηε» ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. Απ-

ηή ηε θνξά πξφθεηηαη γηα επζεία 

πνηληθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο θαη 

ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, αιιά θαη 

γηα λνκηκνπνίεζε ησλ αλψλπκσλ 

καξηχξσλ ζηηο δίθεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηθα-

λνπνηψληαο έηζη έλα πάγην αίηεκα 

ησλ ακεξηθαληθψλ αξρψλ αζθαιεί-

αο!  ην εμήο, ε απνθάιπςε ηεο 

ηαπηφηεηαο ελφο κάξηπξα ζην αθξν-

αηήξην δελ ζα είλαη πιένλ ππνρξεσ-

ηηθή, αθφκα θαη αλ ην δεηήζεη ν 

άκεζα ζηγφκελνο, δειαδή ν θαηεγν-

ξνχκελνο, αιιά ην δηθαζηήξην απν-

θαίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή 

ηνπ πεξί ηεο απνθάιπςεο ή κε. Δπί-

ζεο, απηνί νη πξνζηαηεπφκελνη (ή 

θνπθνπινθφξνη) κάξηπξεο ζα κπν-

ξνχλ λα θπγαδεχνληαη πιένλ θαη ζην 

εμσηεξηθφ, κε αιιαγή ηαπηφηεηαο 

θιπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ηέιεζε πιεκκε-

ιεκάησλ (φπσο δηαθεθξηκέλεο θζν-

ξέο, δηαηάξαμε αζθάιεηαο ζπγθνη-

λσληψλ, δπλακηθέο δηαδειψζεηο, 

θαηαιήςεηο θιπ.) κπνξεί ζην εμήο 

απζαίξεηα λα ραξαθηεξηζζνχλ θαη 

αληηκεησπηζζνχλ σο ηξνκνθξαηηθή 

δξάζε απφ νξγαλσκέλε νκάδα δηα-

Οώς η ποιμική λειτουργία μετατρέπεται σε μια τεράστια  
μηχαμή κοιμωμικού ελέγχου. 



 

 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, πνηλέο θαζε-

ίξμεσο πξνβιέπνληαη φρη κφλν γηα 

ηνπο «δξάζηεο» ησλ παξαπάλσ 

«θαθνπξγεκάησλ» αιιά θαη γηα 

φζνπο ζεσξεζεί  φηη «βνεζνχλ» ζηελ 

ηέιεζή ηνπο. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη 

πσο αλ θσλάμεηο ζε κηα νκάδα δηαδε-

ισηψλ «πξνζέμηε απφ εθεί έξρεηαη ε 

αζηπλνκία», θηλδπλεχεηο λα βξεζείο 

γηα δέθα ρξφληα ζηε θπιαθή. 

  Δίλαη θαλεξφ φηη κεηά 

ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ «εζσηεξηθνχ 

ερζξνχ» θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

πην αληηδξαζηηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ, 

ζηέιλνπλ ζηελ θνηλσλία έλα ζθιεξφ 

ηξνκνθξαηηθφ κήλπκα,  ζην φλνκα 

δήζελ ηεο «θνηλσληθήο εηξήλεο», πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ηίπν-

ηε άιιν απφ έλαλ σκφ θαη ζηπγλφ 

εθβηαζκφ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο θνηλσληθέο ζπλαηλέ-

ζεηο ή αλνρέο ζηελ επηβνιή ησλ  εγ-

θιεκαηηθψλ θαη αληηθνηλσληθψλ ζρε-

δίσλ ηνπο. Κη φια απηά ηελ ίδηα ζηηγ-

κή, πνπ θαζεκεξηλά πνιιαπιαζηά-

δνληαη ηα ζχκαηα ηεο θνηλσληθήο 

απφγλσζεο θαη εμαζιίσζεο, νη λεφπ-

ησρνη θαη απφθιεξνη ηνπ 

«εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο πξνφδνπ», 

θαζψο ε εγθιεκαηηθή ζπκκνξία θπ-

βέξλεζεο, ηνθνγιχθσλ ηξαπεδψλ, 

Δ.Δ. θαη Γ.Ν.Σ. είλαη ήδε κέζα ζηα 

ζπίηηα καο! 

ηε ζπρλφηεηα απηή άιισζηε θηλεί-

ηαη θαζεκεξηλά θαη ν πζηεξηθφο θαη 

δεκαγσγηθφο ιφγνο ησλ ΜΜΔ, νη 

δηαηεηαγκέλεο πέλεο θαη ε «λέα δεκν-

ζηνγξαθία» πνπ κε ην δάρηπιν ζηε 

ζθαλδάιε ρεηξαγσγνχλ ζπλεηδήζεηο, 

επηβάιινπλ θνηλσληθά πξφηππα, απα-

μηψλνπλ δηθαηψκαηα θαη θνηλσληθνχο 

αγψλεο, παξνπζηάδνληαο ηνπο σο 

πεξηηηνχο ή επηθίλδπλνπο, ελζαξξχ-

λνπλ ζρεδφλ αλνηρηά ή ηνπιάρηζηνλ 

αλέρνληαη ηε δξάζε αθξνδεμηψλ ρψ-

ξσλ θαη ζρεκάησλ, ελψ ζηνπο  

χπνπηνπο εκπξεζκνχο θαη επηζέζεηο, 

πνπ ζεκεηψλνληαη θαηά θαηξνχο ζε 

ζηέθηα κεηαλαζηψλ θαη δηαθφξσλ 

ζπιινγηθνηήησλ,  

 Η κεηαηξνπή ηνπ 

«πξνβιήκαηνο ηεο αζθάιεηαο» ζε 

«πξφβιεκα δηθαηνζχλεο», ζε κηα 

εμίζσζε φρη κφλν ζεσξεηηθά κεηέσ-

ξε αιιά θαη πξαθηηθά επηθίλδπλε θαη 

βαζηά αληηδξαζηηθή, ζπληζηά ηξνκαθ-

ηηθή νπηζζνδξφκεζε θαη αηζρξή ιεε-

ιαζία δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, 

κε ηε ζηαζεξή θαη δηαξθή ππνρψξε-

ζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ επη-

βνιή ηεο πνηλήο θαη ηελ απεηιεηηθή 

πξνέιαζε - ζε νιηζζεξή κάιηζηα 

επηθάλεηα - ηεο αξρήο ηεο ζθνπηκφηε-

ηαο. Απηφ εθθξάδεηαη  κε ηε κεηάπ-

ησζε απφ ην άδηθν ηεο πξάμεο ζην 

άδηθν ηνπ θξνλήκαηνο (ή θαη ηνπ 

ελδχκαηνο!), ζηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ 

ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο απφ ην ηεθκή-

ξην ελνρήο, ζηελ αληηζηξνθή ηνπ 

βάξνπο απφδεημήο ηεο, ζηελ πηνζέηε-

ζε πνιηηηθψλ εθηηκήζεσλ ηεο αζηπ-

λνκίαο θαη ζηελ θαζηέξσζε γεληθεπ-

κέλσλ κέηξσλ θαηαζηνιήο, ζπλζέ-

ηνληαο θαη νινθιεξψλνληαο ηελ εη-

θφλα κηαο αληηδξαζηηθήο εμνπζίαο 

πνπ αληηκεησπίδεη ερζξηθά ην ζχλνιν 

ηεο θνηλσλίαο, ζέηνληάο ηελ ζε θα-

ηάζηαζε νκεξίαο. 

Οη ηξνκνλφκνη απηνί, πνπ απνηεινχλ 

ππνπξντφληα ηεο λέαο ηάμεο πξαγκά-

ησλ θαη ηνπ ειιεληθνχ παξαξηήκαηνο 

ησλ ζηαζσηψλ ηεο επξσαηιαληηθήο 

ζηαπξνθνξίαο εθθνβηζκνχ ησλ ίδησλ 

ησλ πνιηηψλ, 

Γίλεηαη νινέλα θαη πην θαλεξφ ινη-

πφλ φηη δελ πξφθεηηαη γηα ζπγθπξη-

αθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ 

ππαγφξεπζαλ ε επίζεζε ζηνπο δίδπ-

κνπο πχξγνπο ή ε εμάξζξσζε δή-

ζελ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

αιιά ΒΑΘΤΣΔΡΔ ΑΝΑΓΚΔ 

ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ: ζηφρνη ησλ 

ηξνκνλφκσλ δελ είλαη νη έλνπιεο 

αληάξηηθεο νκάδεο, αιιά θάζε κα-

δηθφ καρεηηθφ θνηλσληθφ θίλεκα 

θαη άξα θάζε αγσληδφκελνο πνπ 

θαηεβαίλεη ζην δξφκν, αληηδξά, 

ακθηζβεηεί θαη δηεθδηθεί. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηεο πνηληθνπνίε-

ζεο ηνπ θξνλήκαηνο θαη ησλ θνηλσ-

ληθψλ θαη πνιηηηθψλ αγψλσλ, επηρεη-

ξνχλ έλα πξνιεπηηθφ ρηχπεκα ζην 

αλεξρφκελν θίλεκα ηεο θνηλσληθήο 

επαλάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηηζα-

ζεχζνπλ ηε ιατθή δπζθνξία θαη αγα-

λάθηεζε, πνπ ζπλερψο δηνγθψλεηαη 

κπξνζηά ζηελ αληηδξαζηηθή επίζεζε 

πνπ εθδειψλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εθπαίδεπζεο, 

πγείαο θαη εξγαζίαο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηδηαίηεξα ηα ηειεπ-

ηαία ρξφληα, νη αγσληζηηθέο θηλεην-

πνηήζεηο εξγαδφκελσλ θαη θνηηεηψλ, 

αληηκεησπίζζεθαλ κε 

«παξαδνζηαθέο» κεζφδνπο: Αδηάθν-

πε θαηαζθεπή ηξνκνθξαηψλ απφ 

ηνπο δησθηηθνχο κεραληζκνχο, ηξν-

κνλφκνο θαηά αλειίθσλ δηαδεισ-

ηψλ ζηε Λάξηζα, πνηληθνπνίεζε 

καζεηηθψλ θαηαιήςεσλ, ζρεδφλ 

θαζεκεξηλή αζηπλνκηθή βία κε 

ρξήζε ρεκηθψλ, γθινπ θαη ζηδε-

ξνγξνζηέο, «δαξληηληέξεο» πνπ επη-

ηίζεληαη ζε δηαδεισηέο, καδηθέο 

ζπιιήςεηο κε θαηαζθεπαζκέλα 

θαηεγνξεηήξηα, απαξάδεθηεο πξν-

θπιαθίζεηο πνπ αλέβαζαλ ηηο πσ-

ιήζεηο πξάζηλσλ παπνπηζηψλ θαη 

έθαλαλ δηάζεκεο ηηο πηηδάκεο Σνπί-

ηη…

Η Γηθαηνζχλε, κφληκε βνεζφο ηεο 

εθάζηνηε θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, 

εθδίδεη ζε ξπζκνχο πνιπγξάθνπ απν-

θάζεηο, δηαηάμεηο θαη γλσκνδνηήζεηο, 

πνπ θεξχζζνπλ παξάλνκε θαη θαηαρ-

ξεζηηθή θάζε απεξγία, λνκηκνπνηνχλ 

καδηθέο απνιχζεηο ζπκβαζηνχρσλ θαη 

κε, πξνθπιαθίδνπλ κε απίζηεπηε 

επθνιία δηαδεισηέο, πνηληθνπνηνχλ 

ην θξφλεκα ησλ πνιηηψλ. 

Η «αλεμάξηεηε» δηθαζηηθή εμνπζία, 

πξάγκαηη εγγπεηηθή ηνπ πνιηηεχκα-

ηνο (φρη πάληα νχηε κφλνλ ηνπ δε-

κνθξαηηθνχ), δηα ηεο θαηάρξεζεο ηνπ 

πνηληθνχ δηθαίνπ θαη θάησ απφ ην 

ζηεξεφηππν ηνπ «άθακπηνπ» δηθαζ-

ηή, αλαιακβάλεη λα εθαξκφδεη κε 

ηξφπν παλεγπξηθφ αιιά θαη δηαπαη-

δαγσγεηηθφ γηα ην θίλεκα ησλ εξγα-

δνκέλσλ θαη ηεο λενιαίαο – ηελ πνη-

ληθή θαηαζηνιή ησλ θνηλσληθψλ α-

γψλσλ θαη λα δειψζεη φηη πιένλ ην 

ζχζηεκα είλαη αλειαζηηθφ ζε νπνηα-

δήπνηε ακθηζβήηεζή ηνπ. Σα ηειεπ-

ηαία, άιισζηε, ρξφληα είλαη ραξαθ-

ηεξηζηηθφ πφζν ν δηθαζηηθφο κερα-

ληζκφο απέθηεζε αλαβαζκηζκέλν 

ξφιν γηα ηελ πξνψζεζε ζπλνιηθά 

ησλ πην αθξαίσλ θαη αληηδξαζηη-

θψλ λνκνζεηεκάησλ θαη απνκαθ-

ξχλζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ην 

θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα θαη ην 

ιατθφ έιεγρν, θηλνχκελνο ζηαζεξά 

ζηνλ άμνλα κηαο δηαηππσκέλεο πιέ-

νλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηα-

μχ ησλ δνκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ησλ «χπνπησλ» δηθαησκάησλ ησλ 

πνιηηψλ. 
Σν βέβαην είλαη πσο φινη νη ππεξηξν-

θηθνί κεραληζκνί ειέγρνπ θαη ε 

έληαζε ηεο πνηληθήο, λνκνζεηηθήο, 

δηθαζηηθήο θαη αζηπλνκηθήο θαηαζ-

ηνιήο ζπλδένληαη απφιπηα κε ην λέν 

–πνιχ βαζχηεξν γχξν ιεειαζίαο ηεο 

δσήο καο θαη αηκαηεξήο εθκεηάιιεπ-

ζεο: ηελ πιήξε αλαηξνπή ιατθψλ 

θαηαθηήζεσλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαη-

σκάησλ δεθαεηηψλ, ηε δηάιπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο, πγείαο θαη 

εθπαίδεπζεο, ηνπο 200.000 επηπιένλ 

άλεξγνπο κφλν ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, 

ηε κφληκε εξγνδνηηθή απζαηξεζία θαη 

θαζεκεξηλή αζηπλνκηθή βαξβαξφηε-

ηα θαη ηξνκνθξαηία, ην μεπνχιεκα 

νιφθιεξνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πα-

ξαδίδνληαο ηελ ηδησηηθή θεξδνζθνπία 

θάζε θνηλσληθή ππνδνκή, ηε ζηαζεξή 

δηθαζηηθή θαηαζηνιή ηνπ απεξγηαθνχ 

δηθαηψκαηνο, ηε δίσμε θαη θαηαδίθε 

φζσλ δελ ζησπνχλ. 

H ζπλνιηθή αληηδξαζηηθή ζσξάθηζε 

ηνπ θξάηνπο, (κε ηε λνκνζεηηθή ππεξ

-παραγωγή κατασταλτικών νόμων, τη 

λέα δηνηθεηηθή δηάξζξσζε κε ηνλ 

Καιιηθξάηε, ηελ νξγηψδε αζηπλν-

κνθξαηία  θαη ηελ θαζεκεξηλή πνιηηη-

θή πξαθηηθή θπβεξλψλησλ θαη κερα-

ληζκψλ), δελ αθήλνπλ πηα πεξηζψξηα 

γηα απηαπάηεο. 

, ν 

νπνίνο δελ επηηξέπεη ηελ παξακηθ-

ξή ακθηζβήηεζε. Η αλειαζηηθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηέηνηα πνπ 

κφλν κε έλα δηαξθέο απνθαζηζηηθφ 

θίλεκα ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα 

αλαηξαπεί. Κη είλαη αθξηβψο απηφ 

πνπ ηνπο ηξνκάδεη! 

7 

έχουμε μα δούμε από τημ Υούμτα  
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Η  πξαγκαηηθφηεηα ησλ ρψξσλ εξ-

γαζίαο ζην δηθεγνξηθφ επάγγεικα 

κάιινλ απνηειεί έλα θνηλφ κπζηηθφ 

πνπ γηα θάπνηνπο ιεηηνπξγεί σο κηα 

βνιηθή θαηάζηαζε, ελψ γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ λενεηζεξρφκελσλ – 

θαη φρη κφλν – ζπλαδέιθσλ βηψλε-

ηαη σο κηα ζθιεξή εξγαζηαθή ζπλ-

ζήθε, πνπ απνθηά νινέλα θαη πην 

κφληκα ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη αζθνχκελνη δηθεγφξνη, απφθν-

ηηνη λνκηθήο ζην κεηαίρκην ηνπ δη-

θεγνξηθνχ επαγγέικαηνο, δελ ζεσ-

ξνχληαη αξθεηά ηθαλνί γηα λα ππνγ-

ξάθνπλ ηα δηθφγξαθα, αιιά ζεσξν-

χληαη αξθεηά ηθαλνί γηα λα ηα ζπλ-

ηάζζνπλ άλεπ πιεξσκήο. Θεσξνχλ-

ηαη απιά καζεηεπφκελνη, σζηφζν 

απαζρνινχληαη 8, 10 ή 12 ψξεο, 

ελψ ηα 300 € (ζηελ θαιχηεξε πεξίπ-

ησζε) απνηεινχλ αμηνπξεπέο (!) 

πνζφ γηα λα θαιχςεη ηα έμνδα θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπο. Βέβαηα, νη αζθα-

ιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο εμνκνηψλνλ-

ηαη κε απηέο ησλ ππφινηπσλ δηθεγφ-

ξσλ ελψ ππάξρεη πάληα ε «επηινγή» 

λα κείλνπλ αλαζθάιηζηνη. Γελ είλαη 

εξγαδφκελνη, αιιά είλαη ππνρξεσ-

κέλνη λα δηεθπεξαηψλνπλ θάζε λνκη-

θή θαη εμσλνκηθή ππφζεζε πνπ 

ηνπο αλαζέηεη ν δηθεγφξνο ηνπο. 

Πξέπεη λα είλαη επγλψκνλεο ζηνλ 

δηθεγφξν πνπ ηνπο κπεί ζηε γλψζε 

ηνπ επαγγέικαηνο, κηα «γλψζε» κε 

απξνζδηφξηζην πεξηερφκελν, πφζν 

κάιινλ φηαλ νη «ππνδείμεηο» ηνπ 

δηθεγφξνπ παξακέλνπλ αλέιεγθηεο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε άζθεζε 

απνθφπηεη ηνλ απφθνηην λνκηθήο 

απφ ηα επαγγεικαηηθά θαη εξγαζη-

αθά ηνπ δηθαηψκαηα: νη ππνρξεψ-

ζεηο ηνπ είλαη ίδηεο κε απηέο ελφο 

δηθεγφξνπ, αιιά ηα δηθαηψκαηά 

ηνπ δελ θαηνρπξψλνληαη πνπζελά. 

Έλαο αζθνχκελνο θαιχπηεη φιεο ηηο 

ηξέρνπζεο αλάγθεο ελφο γξαθείνπ, 

απφ γξακκαηεηαθέο ειιείςεηο, θνχ-

ξηεξ θαη… baby-sitting έσο θαζαξά 

λνκηθέο εξγαζίεο. Δπηπιένλ, ε 

άζθεζε ζπληειεί ζηελ απνδνρή ησλ 

πιένλ δπζκελψλ φξσλ εξγαζίαο σο 

«θπζηθψλ λφκσλ», ήδε απφ πνιχ 

λσξίο, έηζη ψζηε λα απνηειέζνπλ νη 

αζθνχκελνη έλα πξφζπκν θπηψξην 

ηνπ λένπ κνληέινπ δηθεγνξίαο, πιή-

ξσο εγθισβηζκέλνη ζε κηα ζθιεξή 

εξγαζηαθή ηεξαξρία. 

Μάιηζηα, νη πξνσζνχκελεο αιια-

γέο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

φπνπ ην έλα εμάκελν ηεο άζθεζεο 

ζα κπνξεί λα γίλεηαη ζηηο γξακκαηε-

ίεο ησλ δηθαζηεξίσλ, ζηελ νπζία 

έξρνληαη λα θέξνπλ ηνπο αζθνχ-

κελνπο ζηε ζέζε ησλ απνιπκέλσλ 

stagiers, πξνθαλψο δνπιεχνληαο 

γηα ειάρηζηα ρξήκαηα, ρσξίο αζθά-

ιηζε θαη θπξίσο απνθνκκέλνη απφ 

νπνηαδήπνηε δηθεγνξηθή εξγαζία. 

Γηα φιε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ν 

ΓΘ ηεξεί ζηγή ηρζχνο. Μπνξεί ε 

απφθαζε ηνπ Γ γηα ηελ ειάρηζηε 

ακνηβή ησλ αζθνχκελσλ ζηα 

300 € πνπ πάξζεθε ην 2007 

κεηά απφ ηεξάζηηα θαη ζπλερή 

πίεζε αζθνχκελσλ θαη θνηηε-

ηψλ λνκηθήο λα αλαπξνζάξκν-

ζε ζεηηθά ηα δεδνκέλα, σζηφζν 

ε πιήξεο ηήξεζή ηεο απφ ηνπο 

δηθεγφξνπο παξακέλεη δεηνχ-

κελν. Η αλππαξμία κεραληζ-

κνχ ειέγρνπ απφ ηνλ ΓΘ, ε 

κεδακηλή επηβνιή πεηζαξρη-

θψλ πνηλψλ θαη ε άξλεζή ηνπ 

λα δηαλείκεη απιά θαη κφλν έλα 

ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζηνπο 

λέν-εγγεγξακκέλνπο αζθνχκε-

λνπο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, 

ζπληείλνπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Οη 

αζθνχκελνη, ελ απνπζία ζπιιν-

γηθνχ θνξέα πνπ λα πξναζπίδεη 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο αιιά θαη 

πάληα θάησ απφ ηνλ θφβν ηνπ 

ζηηγκαηηζκνχ θαη ηεο 

«απφιπζεο», ζπάληα πξνβαίλνπλ ζε 

θαηαγγειίεο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγα-

ζίαο θαη ηηο κεησηηθέο θαη πξνζβιε-

ηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ εξγνδφηε – 

πνπ φρη κφλν πξνζθξνχνπλ ζηνλ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο – αιιά δηθαη-

ψλνπλ ηνλ Μπακπηληψηε φηαλ ζην 

ιήκκα «αζθνχκελνο» είρε ζπλψλπ-

κν ηε «Φηιηπηλέδα»… 

Σα δεδνκέλα, φπσο έρνπλ δεκην-

πξγεζεί κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, 

σζνχλ φπνηνλ επηιέμεη λα αζθήζεη 

ην επάγγεικα ζηελ ππαιιεινπνίε-

ζε, δειαδή ηελ απαζρφιεζε ζε 

θάπνην άιιν δηθεγνξηθφ γξαθείν ή 

εηαηξεία, ππνηηζέκελα σο ζπλεξγά-

ηεο αιιά de facto σο ππάιιεινο. Σν 

αλεζπρεηηθφ είλαη φηη απηφ πιένλ 

δελ απνηειεί κηα πξνζσξηλή ιχζε 

γηα ην λέν δηθεγφξν, αιιά εκθαλί-

δεηαη γη’ απηφλ σο ε κφλε ιχζε. 

Η πεπνίζεζε φηη ε απαζρφιεζε 

ζην γξαθείν θάπνηνπ άιινπ είλαη 

πξνζσξηλφ αλαγθαίν θαθφ, ε αδπ-

λακία απνδνρήο ηεο δηάςεπζεο ησλ 

πξνζδνθηψλ, ε εξγαζηαθή αλαζθά-

ιεηα πνπ απεηιεί θαζεκεξηλά ηνπο 

έκκηζζνπο θαη νη ειπίδεο γηα κει-

ινληηθή επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζί-

α ε νπνία ζα επέιζεη 

«λνκνηειεηαθά» κε ηελ αχμεζε ησλ 

λνκηθψλ γλψζεσλ θαη ηεο δηθαζηε-

ξηαθήο εκπεηξίαο, είλαη ν θπξηφηε-

ξνο ιφγνο πνπ ν έκκηζζνο δηθεγφ-

ξνο αλέρεηαη ηηο δπζκελείο ζπλζή-

θεο εξγαζίαο, νη νπνίεο απιά πξνζ-

ηίζεληαη ζηα λέα πξνβιήκαηα ηνπ 

θιάδνπ: Σα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα 

είλαη αλχπαξθηα, εθφζνλ δελ αλαγ-

λσξίδεηαη σο εξγαδφκελνο αιιά σο 

ζπλεξγάηεο. Έηζη, ελψ ν δηθεγφ-

ξνο – κηζζσηφο βξίζθεηαη ππφ 

απφιπηε επηζηεκνληθή θαη νηθν-

λνκηθή εμάξηεζε θαη ππνρξενχλ-

ηαη λα δηεθπεξαηψλεη θάζε εληνιή 

ηνπ εξγνδφηε ηνπ, ν δηθεγφξνο – 

εξγνδφηεο δελ δεζκεχεηαη κε θα-

λέλαλ ηξφπν απέλαληί ηνπ. Η εμνπ-

ζία ηνπ ζηελ εξγαζηαθή θαζεκεξη-

λφηεηα είλαη αλέιεγθηε. Δπνκέλσο, 

νδεγνχκαζηε ζηα αλεμέιεγθηα σξά-

ξηα, ηελ εξγαζία αθφκε θαη ην αβ-

βαηνθχξηαθν, ηηο ππεξβνιηθά ρακε-

ιέο απνδνρέο ρσξίο επηδφκαηα, ηελ 

απνπζία αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηελ απφιπζε 

πνπ γίλεηαη απιά κε ηε δήισζε 

«επραξηζηψ γηα ηε ζπλεξγαζία, δελ 

ζα ζε ρξεηαζηψ άιιν». 

Η εηζαγσγή ΦΠΑ, ε θαηάξγεζε 

ηεο θαηψηαηεο ακνηβήο θαη ησλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ έξρνληαη 

λα ζπκπηέζνπλ πεξαηηέξσ ηνπο ζπ-

λαδέιθνπο πνπ εξγάδνληαη σο π-

πάιιεινη ζε δηθεγνξηθά γξαθεία, 

ελψ ε ίδξπζε θεθαιαηνπρηθψλ λνκη-

θψλ εηαηξεηψλ ζα ζεκάλεη κηα άλεπ 

φξσλ ππαιιεινπνίεζε, κε δηθεγφ-

ξνπο ησλ 600-700 € θαη ζαθψο ρεη-

ξφηεξε παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο. 

’ απηφ ην ηνπίν έξρεηαη λα πξνζ-

ηεζεί ε έθδνζε ηνπ 122/2010 ΠΓ, 

ην νπνίν αιιάδνληαο ην θαζεζηψο 

πνπ ππάξρεη απφ ην 1987, δίλεη ην 

δηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο Γηθε-

γνξηθνχο πιιφγνπο ζε απφθνηην-

πο θνιεγίσλ ρψξαο ηεο ΔΔ θαη 

θαηφρνπο 3εηψλ αθφκα θαη 2εηψλ 

πηπρίσλ, απιά έπεηηα απφ κηα 

δνθηκαζία επάξθεηαο ζε 6 καζή-

καηα. Πέξα απφ ηελ θαηαζηξαηήγε-

ζε ηνπ αξ. 16, ηα πηπρία απηά 

εμηζψλνληαη πιήξσο κε ηα 4εηή ηεο 

Ννκηθήο, ελψ νη απφθνηηνη ησλ θν-

ιεγίσλ – επέιηθηνη, αλαιψζηκνη θαη 

κε θαηαθεξκαηηζκέλεο λνκηθέο γλψ-

ζεηο – ζα απνηειέζνπλ κνριφ πίε-

ζεο γηα ηε ζπκπίεζε πξνο ηα θάησ 

ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ φισλ 

ησλ δηθεγφξσλ. 

Η δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο 

126/2010 ηνπ Μνλνκεινχο Πξσ-

ηνδηθείνπ Αζελψλ ζίγνπξα απνηε-

ιεί ηνκή ζε ζρέζε κε ην θαζεζηψο 

εξγαζίαο ησλ έκκηζζσλ ζπλεξγα-

ηψλ. Παξά ην φηη ν Κψδηθαο Γηθε-

γφξσλ απαγνξεχεη θαη δελ πξνβιέ-

πεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

κεηαμχ δηθεγφξσλ, ην Γηθαζηήξην 

έθξηλε – κεηά απφ αγσγή έκκηζζνπ 

«ζπλεξγάηε» φηη «ε ζρέζε ησλ 

δηθεγφξσλ πνπ απαζρνινχληαη σο 

βνεζνί ζε δηθεγνξηθά γξαθεία κε 

πάγηα αληηκηζζία ππνρξενχκελνη 

λα εθηεινχλ δηθεγνξηθή εξγαζία 

ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη νδε-

γίεο ηνπ δηθεγφξνπ, πξέπεη λα 

ραξαθηεξηζηεί σο έκκηζζε εληνιή 

κε πάγηα αληηκηζζία». Έηζη, ην 

Γηθαζηήξην θξίλεη σο θαηψηεξε 

ακνηβή ηα 1.350 €, ρνξήγεζε επηδφ-

καηνο Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη 

άδεηαο θαζψο θαη ηελ θάιπςε ησλ 

2/3 ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

απφ ηνλ δηθεγφξν –  

εληνιέα. 

Οπσζδήπνηε ε απφθαζε απηή 

θάλεη έλα κεγάιν βήκα θαη νθείιεη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηζρπξφ επηρε-

ίξεκα απέλαληη ζηελ εξγνδνηηθή 

απζαηξεζία, φκσο ν δξφκνο γηα ηελ 

πξαγκαηηθή θαηνρχξσζε ησλ εξγα-

ζηαθψλ δηθαησκάησλ ζα αλνίμεη 

κέζα απφ ηνλ ζπιινγηθφ αγψλα 

έκκηζζσλ θαη απηναπαζρνινχκε-

λσλ ζπλαδέιθσλ. 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

παξαηάμεσλ ηνπ ΓΘ αξλείηαη αθφ-

κα θαη λα ζπδεηήζεη ην ζέκα ησλ 

έκκηζζσλ εκκέλνληαο ζηνλ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

ζπλχπαξμε εξγνδνηψλ θαη εξγα-

δφκελσλ δηθεγφξσλ, νη νπνίνη 

αλαγθαζηηθά έρνπλ αληηθξνπφκε-

λα ζπκθέξνληα, ζε έλα χιινγν, 

θαζηζηά δνκηθή ηελ αδπλακία ηνπ 

λα παξέκβεη νπζηαζηηθά ππέξ ηεο 

πιεηηφκελεο πιεπξάο. 

 

Ήξζε ε ψξα, φινη εκείο πνπ πθηζηά-

κεζα απηήλ ηελ εθκεηάιιεπζε, πνπ 

ζεσξνχκε φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα 

αιιάμεη θαη σο ηψξα έρνπκε πξνζ-

παζήζεη κφλν αηνκηθά λα ππεξαζ-

πηζηνχκε ηελ αμηνπξέπεηά καο, λα 

απνθηήζνπκε έλαλ θνηλφ βεκαηηζκφ 

θαη κηα ζπιινγηθή δξάζε.  

Ήδθ, από τισ 14 Ιανουαρίου 
2011, ζπειτα από κάλεςμα αςκοφμενων 
και ζμμιςκων δικθγόρων, δθμιουργι-
κ θ κε  ς τ θν  Θ ες ς αλο ν ίκ θ  θ 
«Πρωτοβουλία για τθν αντίκρουςθ του 
ανοίγματοσ του επαγγζλματοσ και για 
τθ δθμιουργία ςωματείου αςκοφμε-
νων, ζμμιςκων και αυτοαπαςχολοφμε-
νων δικθγόρων». Στόχοσ να πλαιςιωκεί 
από ζνα ευρφ δυναμικό ςυναδζλφων 
που υφίςτανται τθν εκμετάλλευςθ και 
να ςυγκροτιςει ζνα μαηικό και διεκδι-
κθτικό φορζα – ςωματείο για τθν διεκ-
δίκθςθ και τθν προάςπιςθ των εργαςι-
ακϊν δικαιωμάτων των δικθγόρων. Η 
Εναλλακτικι Πρωτοβουλία ςτθρίηει με 
όλεσ τισ δυνάμεισ τθσ το εγχείρθμα και 
κα ςυμβάλλει τα μζγιςτα για τθν υλο-
ποίθςθ των ςτόχων τθσ Πρωτοβουλίασ. 

(ζπλέρεηα απφ ζειίδα 5) Σν απζηεξφ πεηζαξρηθφ ζχζηε-

κα αξθείηαη ζε κία αφξηζηε, ζπρλά, αλαθνξά ζσθξνληζ-

ηηθψλ ππαιιήισλ γηα λα επηβάιιεη εμνλησηηθέο πεηζαξ-

ρηθέο πνηλέο πνπ ζπλεπάγνληαη απφξξηςε αδεηψλ θαη πθ΄ 

φξνλ απφιπζεο γηα πνιιά ρξφληα. Η ππέξκεηξε επίζεο, 

γξαθεηνθξαηηθή  θαζπζηέξεζε ρνξήγεζεο εξγαζίαο ζε 

φζνπο ην επηζπκνχλ, ε έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ε παληειήο ζρε-

δφλ, έιιεηςε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (θξαηνχκελνη ρσ-

ξίο θαζφινπ ρξήκαηα δε δηαζέηνπλ νχηε ηα απαξαίηεηα 

γηα ηε δηαβίσζε ηνπο ξνχρα, είδε πγηεηλήο, παξφι΄ απηά  

βαζίδνληαη ζπρλφηαηα ζηελ θαινζχλε θαη αιιειεγγχε 

ησλ ζπγθξαηνπκέλσλ ηνπο γηα λα δνπλ κε ειάρηζηε αμη-

νπξέπεηα ), ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε βάξνο αιινδα-

πψλ, ε ρξήζε παξάλνκεο βίαο ζσκαηηθήο πξνο επηβνιή 

πεηζαξρίαο αθφκε θαη γηα ήζζνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα,  

απνηεινχλ πνιχ γεληθά, ηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ ηαιαη-

πσξνχλ ηνπο θπιαθηζκέλνπο αλζξψπνπο. 

Όια ηα παξαπάλσ, ζα ζπλνςίδακε, θαζεκεξηλά πξνβιή-

καηα ηεο θπιαθήο πξνθαινχλ ζπλζήθεο απάλζξσπεο 

θξάηεζεο ελάληηα ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζηελ πγεία, 

ζηελ πγηεηλή, επηθέξνπλ ππέξκεηξε ςπρνινγηθή θαηαπί-

εζε, σζνχλ ηνπο θξαηνχκελνπο ζηηο εμαξηήζεηο απφ 

ςπρνθάξκαθα θαη λαξθσηηθά, πξνσζνχλ θηλήζεηο δηαθ-

ζνξάο, δεκηνπξγνχλ ζπρλφηαηα θαηλφκελα έληαζεο αλά-

κεζα ζηνπο θξαηνχκελνπο θαη αλάκεζα ζηνπο ηειεπηαί-

νπο θαη ην ζσθξνληζηηθφ πξνζσπηθφ . 

Οη δηθεγφξνη ηεο ελαιιαθηηθήο πξσηνβνπιίαο δηθεγφ-

ξσλ Θεζζαινλίθεο ζπκπαξίζηαληαη θαη έκπξαθηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ αλ-

ζξψπσλ ζηηο Διιεληθέο θπιαθέο ( παξνρή εζεινληηθήο 

βνήζεηαο, ζπκβνπιεπηηθήο, ππνβνιή αλαθνξψλ ζην π-

λήγνξν ηνπ Πνιίηε ). 

Όινη εκείο, ζεσξνχκε πσο θάζε πξαγκαηηθφο ιεηηνπξγφο 

ηεο δηθαηνζχλεο έρεη ρξένο λα αγσλίδεηαη απηφλνκα θαη 

ζπιινγηθά, γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ δί-

θαησλ αηηεκάησλ ησλ θπιαθηζκέλσλ, κέρξη πνπ νη θπ-

ιαθέο θαλεξψζνπλ ηελ βάξβαξε θαηαγσγή ηνπο, κέρξη 

λα μεγπκλσζνχλ απφ ηελ αιήζεηα πσο νη παξαπάλσ δελ 

θαηαζηέιινπλ παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο αιιά παξάγνπλ 

θνηλσληθή βία θαη αδηθία, κεηαηξέπνληαο ην ζεζκφ ηεο 

δηθαηνζχλεο ζε θνξέα εθδηθεηηθφηεηαο θαη ηηκσξίαο ησλ 

ζπλαλζξψπσλ καο, κέρξη, δειαδή, νη θπιαθέο λα γίλνπλ 

έλα ηζηνξηθφ παξειζφλ. 

Τυλακές απάμθρωπης κράτησης αμθρώπωμ 

17/1/09 πκκεηνρή ζηελ Παλειιαδηθή πνξεία ζηε Λάξη-

ζα θαηά ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηξνκνλφκνπ ζε αλήιηθνπο 

δηαδεισηέο ηνπ Γεθέκβξε 
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2008-2011: ΑΠΟΛΟΓΘΜΟ ΔΡΑΗ 

(ζπλέρεηα από ζειίδα 3) 

Δεθέκβξηνο ’09: Πνγθξόκ παξάλνκσλ πξνζαγσγώλ θαη βίαο από ηελ Αζηπλνκία 

ζηελ επέηεην ηεο δνινθνλίαο Γξεγνξόπνπινπ. Η Δλαιιαθηηθή ζπγθξνηεί νκάδα λν-

κηθήο βνήζεηαο θαη παξεκβαίλεη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο. 15 κέιε ηεο (θαη όρη κόλν) 

θαηαζέηνπλ κελπηήξηα αλαθνξά γηα ηηο παξάλνκεο πξνζαγσγέο θαη ηελ παξαβίαζε 

παλεπ. Αζύινπ, ε νπνία βξίζθεηαη γηα 10-11 κήλεο «ζηα ρέξηα εηζαγγειέα». Απν-

θαζηζηηθή ζπκβνιή κειώλ ηεο Δλαιιαθηηθήο ζην απηόθσξν ηνπ Τξηκεινύο, ην νπνί-

ν αζσώλεη δηαδεισηή πνπ παξαπέκθζεθε γηα απείζεηα, γηαηί δελ δέρζεθε δαθηπ-

ινζθόπεζε, σο πξνζαγόκελνο από ηελ Αζηπλνκία. 

Η Ειιάδα θαη νη δηθεγόξνη θάηω από ηε κπόηα ηεο ηξόηθαο, ηνπ κλεκνλίνπ 

θαη ηεο ππνηεινύο Κπβέξλεζεο Σζνιάθνγινπ. Όιν ην έηνο δώζακε ηε κάρε 

ελάληηα ζηελ επηβνιή ΦΠΑ, ην αζθαιηζηηθό θαη ηελ απειεπζέξωζε αιιά θαη 

ην παξώλ ζε όινπο ηνπο θνηλωληθνύο αγώλεο ηωλ εξγαδνκέλωλ. 6-2-10: Μέ-

ινο ηεο Δλαιιαθηηθήο ζπιιακβάλεηαη γηαηί κνίξαδε πξνθεξύμεηο ζηελ Αξηζηνηέινπο 

ελόςεη απεξγίαο. 24-2-10: Σπκκεηνρή ζηελ απεξγία ΓΣΔΔ-ΑΓΔΓΥ. Φεβξ.-Μάξη.-

Απξ.-Μάη: Σπλερήο απνζηνιή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ γηα επηβνιή ΦΠΑ, αιιαγέο ζην 

αζθαιηζηηθό θαη απειεπζέξσζε. Μάδεκα ππνγξαθώλ γηα ΓΣ, θαζώο ε πιεηνςεθία 

ηνπ ΓΣ αξλείηαη λα ηε ζπγθαιέζεη γηα πνιινζηή θνξά. Απξίιηνο ‘10: Δπηηόπηα δπ-

λακηθή παξέκβαζε ηε 2
ε
 κέξα ηνπ Πάζρα ζηελ θαηεδάθηζε ηωλ επηθίλδπλωλ - 

ιόγω ακηάληνπ -   ιπόκελωλ ηνπ ΑΠΘ, κε ηεξάζηηα αζηπλνκηθή επηρείξεζε πνπ 

ζηήζεθε. Υπνβάιακε κήλπζε γηα ηελ επηθίλδπλε θαηεδάθηζε θαη ηελ παξαβίαζε 

αζύινπ θαηά Πξύηαλε, Δηζαγγειέα, αζηπλνκηθνύ Γηεπζπληή θαη ινηπώλ ππεπζύλσλ. 

Μεηά από έλα ρξόλν πεξίπνπ, βξίζθεηαη θαη απηή «ζηα ρέξηα εηζαγγειέα». 5-5-10: 

Μεγάιε απεξγία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηελ Αζήλα πξαγκαηνπνηνύλ έθνδν ζηε Βνπ-

ιή. ηε Θεζλίθε 30 κεραλέο ΔΘΑ θαη ΖΗΣΑ πέθηνπλ κε κεγάιε ηαρύηεηα πά-

λω ζην κπινθ ηνπ ΔΘ. Γιηηώλνπκε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Πξνζάγεηαη δηθεγόξνο 

κέινο ηεο Δλαιιαθηηθήο, ελώ πξνζέθεξε λνκηθέο ππεξεζίεο ζηνπο δηαδεισηέο. Υ-

πνβάινπκε κήλπζε θαηά ζπγθεθξηκέλσλ αζηπλνκηθώλ γηα απόπεηξα αλζξσπνθην-

λίαο, ε νπνία απνξξίπηεηαη κε θαηδξή δηθαην-

ινγία. Μάηνο ‘10: Σπγθξνηείηαη Δπηηξνπή Α-

γώλα Δλάληηα ζηελ Απειεπζέξσζε. Μάη-Θνύλ. 

‘10: Σπκκεηέρνπκε ζηηο κεγάιεο πνξείεο ελάλ-

ηηα ζην αζθαιηζηηθό. 27-5 & 4-6-10: Μαδηθή 

ζπκκεηνρή θαη δπλακηθή παξέκβαζε ζηηο δύν 

Οινκέιεηεο πνπ γίλνληαη ζηελ Αζήλα, ζηνλ 

ΔΑ. Καζνξηζηηθή ε ζπκβνιή καο ζηηο απνθά-

ζεηο ηεο Οινκέιεηαο γηα απνρή δηαξθείαο ελάλ-

ηηα ζηελ απειεπζέξσζε (νδεγία Μπνιθελζηά-

ηλ). Γηθεγόξνη από Αζήλα, Πεηξαηά θαη Θεζζα-

ινλίθε «θπλεγάλε» ηνλ Παμηλό θαη ην Μαλν-

πζάθε κέζα ζηνλ ΔΑ γηα ηνλ ελδνηηζκό ην-

πο θαη ηνλ θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό πνπ αζ-

θνύλ. Οη δύν Πξόεδξνη θπγαδεύνληαη. 17-6-10: 

Οινκέιεηα ζηε Θεζζαινλίθε κε δπλακηθή πα-

ξέκβαζε θαη απόθαζε γηα απνρή δηαξθείαο. 

Απνδνθηκάδεηαη ν Γ.Γ. Δεκήηξαηλαο. Τελ 

ίδηα εκέξα παξέκβαζε ζην Γηαβαιθαληθό Σπλέδξην ζην Βειιίδεην. 28,29-6-10: Δλώ 

ν Λακηδίδεο έρεη ξίμεη εδώ θαη θαηξό ιεπθή πεηζέηα θαη απνδέρεηαη ηελ επηβνιή 

ΦΠΑ, αλ θαη πνηέ δελ έθαλε αγώλα θαηά ηεο επηβνιήο ηνπ, ε Δλαιιαθηηθή, δίλνληαο 

ηνλ ηόλν ηεο αληεπίζεζεο, παξεκβαίλεη δπλακηθά ζηα ζεκηλάξηα ηνπ ΦΠΑ πνπ 

δηνξγαλώλεη ν Λακηδίδεο κε ηδηώηεο θνξνηερληθνύο ηεο αξεζθείαο ηνπ. 19-7-

10: Παξέκβαζε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Καβάιαο. Ο Καζηαλίδεο ππλσηίδεη ηνπο Πξνέδ-

ξνπο, ιέγνληάο ηνπο όηη δελ ζα ζηγνύλ ηα δηθαηώκαηα ησλ δηθεγόξσλ. Σπγθξνύζεηο κε 

ηελ Αζηπλνκία θαη αζηπλνκηθνύο ηεο Αζθάιεηαο, νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηελ είζνδό καο 

ζηελ Οινκέιεηα. 24-11-10: Σπλέληεπμε Τύπνπ ηεο Δλαιιαθηηθήο γηα ηελ θαηαπάηεζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ θαη ησλ δηθεγόξσλ από ηελ Δηζαγγειία θαη ηελ Αζηπλν-

κία. 19-12-10: Παξέκβαζε ζηελ Ηκεξίδα ηνπ ΓΣΘ γηα ηελ απειεπζέξσζε ζην Ηιέθηξα 

Παιιάο.  

Θαλνπάξηνο 2011: Αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ επώδπλσλ αιιαγώλ πνπ πξνηείλεη 

ε Κπβέξλεζε θαη κάδεκα (γηα κία αθόκα θνξά) ππνγξαθώλ γηα ΓΣ.  

ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΞ:  
ΑΟΞ Ζ ΔΘΑΚΣΡΖ ΡΖΜ ΔΜΞΖΑ  

Και όμωσ είναι αλικεια: ο νό-
μοσ Σιοφφα του 1992 ςτθρίχτθκε με-
ταξφ άλλων ςε μια ζκκεςθ του Δ.Ν.Τ. 
Οι υπόλοιποι ςυνικεισ φποπτοι ιταν 
θ τότε ΕΟΚ κακϊσ φυςικά και οι μις-
κοφορικζσ επιτροπζσ τθσ κυβζρνθςθσ 
Μθτςοτάκθ. Το αςφαλιςτικό τθσ κυ-
βζρνθςθσ Παπανδρζου του 2010 δεν 
διαφζρει ςε τίποτα. Αν κανείσ διαβά-
ςει τισ ειςθγθτικζσ εκκζςεισ των δφο 
νόμων κα καταλάβει ότι μάλλον πρό-
κειται για τθν ίδια κυβζρνθςθ ι καλφ-
τερα για το ίδιο πολιτικό και οικονομι-
κό ςφςτθμα. Όπωσ καταλαβαίνουμε 
όλοι είκοςι χρόνια μετά οι ίδιοι εγκλθ-
ματίεσ με τα ίδια ψζματα και τθν ίδια 
κερδοςκοπικι βοφλθςθ ςε όφελοσ 
των επιχειρθματιϊν επιβάλλουν ςυρ-
ρίκνωςθ των ςυντάξεων, αφξθςθ των 
ορίων θλικίασ και μετατρζπουν τα τα-
μεία ςε επενδυτικζσ εταιρίεσ. Το γεγο-
νόσ ότι φζτοσ το αςφαλιςτικό επιβλι-
κθκε από τουσ  δανειςτζσ (ΔΝΤ) είναι 
ζνα ακόμθ ψζμα  

Με το νόμο Σιοφφα οι αυτοα-
παςχολοφμενοι εξομοιϊκθκαν πλι-
ρωσ με τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. 
Η εξομοίωςθ είχε  αρχίςει με τον πα-
τζρα Παπανδρζου ο οποίοσ το 1985 
αφαίρεςε τθν αρμοδιότθτα από το ΤΝ 
να κακορίηει τισ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ 
των ςυνταξιοφχων και όριςε αρμόδιο 
τον Υπουργό Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ. Ζκτοτε οι ςυντάξεισ του 
ΤΑΝ προςαρμόηονται όπωσ και για 
τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. Μάλις-
τα όταν προςβλικθκε αυτό δικαςτικά, 
το ΣτΕ απάντθςε ότι οι δικθγόροι είναι 
άμιςκοι δθμόςιοι λειτουργοί και επο-
μζνωσ πρζπει να ρυκμίηονται τα ηθτι-
ματά τουσ όπωσ των δθμόςιων υπαλ-
λιλων. Βζβαια ςτισ μζρεσ μασ θ δικαι-
οςφνθ και θ κυβζρνθςθ βλζπει αλλιϊσ 
τον δικθγόρο (βλ. υπόλοιπα κείμενα). 

Όταν ανζλαβε ο Καραμανλισ 
κεςπίςτθκε θ ςταδιακι μείωςθ των 
ςυντάξεων κατά 1% το χρόνο για τα 
επόμενα δζκα χρόνια ϊςτε θ ςφνταξθ 
να μειωκεί από το 80% ςτο 70% του 
μιςκοφ. Η ςφνταξθ του δικθγόρου εν-
νοείται ότι κακορίηεται από τον αρμό-
διο υπουργό με βάςει τισ παραπάνω 
μειϊςεισ κακϊσ - αν και δεν μπορεί 
να γίνει ακριβϊσ ίδιοσ υπολογιςμόσ - 
πάντα λαμβάνεται υπόψθ θ ειςοδθ-
ματικι πολιτικι που ακολουκεί θ Κυ-
βζρνθςθ.  

Η ειςοδθματικι πολιτικι 
του ΠΑΣΟΚ ζχει 

διαλφςει ςιμερα τισ ςυντάξεισ όλων 
και αυτό κα επθρεάςει και τισ ςυντά-
ξεισ των δικθγόρων άμεςα και ςτο 
μζλλον αν δεν τουσ ςταματιςουμε. 

 Η κοινωνικι αςφάλιςθ είχε 
και ζχει όμωσ και ζναν άλλο χαρακτι-
ρα: τθν επζνδυςθ των αποκεματικϊν 
και ταυτόχρονα τθ χρθματοδότθςθ 
του δθμοςίου με δανειςμό. Με νόμο 
του Καραμανλι του 2007 κεςπίςτθκε 
θ υποχρεωτικι επζνδυςθ των πλεονα-
ηόντων και θ «δυνθτικι» των διακζςι-
μων κεφαλαίων των ΦΚΑ. Το νζο ςτο 
αςφαλιςτικό του Παπανδρζου είναι 
ότι οι ΦΚΑ μποροφν να ιδρφουν ανϊ-
νυμεσ επενδυτικζσ εταιρίεσ και εται-
ρίεσ διαχείριςθσ ακινιτων. Η ακίνθτθ 
περιουςία του  ΤΝ είχε υπολογιςτεί 
ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ ’90 ςτα 300 
δισ δρχ δθλ. 1δισ ευρϊ. Μιπωσ πθγαί-
νουν να μπουν ςτα ακίνθτα των ταμεί-
ων ιδιϊτεσ από τθν πόρτα του χρθμα-
τιςτθρίου; 

Η κατάςταςθ ςτθν κοινωνικι 
αςφάλιςθ είναι ζκρυκμθ τόςο για το 
παρόν όςο και για το μζλλον είτε πρό-
κειται για αυτοαπαςχολοφμενουσ είτε 
πρόκειται για μιςκωτοφσ του δθμόςι-
ου ι του ιδιωτικοφ τομζα. Η αςφάλι-
ςθ είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα 
για να καταλάβουμε ότι όλοι πλθττό-
μαςτε από τα μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ 
που μαηί με τα μίντια προςπακεί να 
δείξει τθν κάκε κοινωνικι ομάδα ερ-
γαηόμενων ωσ άπλθςτθ και παραςιτι-
κι ςτθν άλλθ ομάδα των εργαηόμε-
νων. Το αςφαλιςτικό είναι ο δρόμοσ 
για να βγοφμε από τθν επιδίωξθ τθσ 
ατομικισ λφςθσ και του καταςτροφι-
κοφ καταφυγίου τθσ απομόνωςθσ. Το 
αςφαλιςτικό είναι ο τόποσ για να ςυ-
ναντθκοφμε οι εργαηόμενοι όλων των 
κλάδων για τθ διαςφάλιςθ του μζλ-
λοντοσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ με 
τουσ άμεςα πλθττόμενουσ  ςυνταξιο-
φχουσ και να ανατρζψουμε τθ διάλυ-
ςθ  τθσ ηωισ, τθσ κοινωνίασ και του 
μζλλοντοσ για να αποκαταςτιςουμε 
αξιοπρεπείσ ςυντάξεισ ςιμερα και 
πραγματικά αποκεματικά αφριο πριν 
τα χαρίςουν ςτουσ κερδοςκόπουσ. 
Καμία κυβζρνθςθ δεν κα μασ χαρίςει 
τίποτα. Διαλφουν τα ταμεία αν και 
ξζρουν ότι αυτό είναι καταςτροφικό 
και για τθ χρθματοδότθςθ του δθμο-
ςίου από δανειςτζσ που δεν ηθτοφν 
λιτότθτα.   

5/5/10 

Μεγαιεηψδεο 

πνξεία ζηε  

Θεζζαινλίθε 

θαη δνινθνληθή 

επίζεζε ηεο  

αζηπλνκίαο ζην 

κπινθ ησλ  

Γηθεγφξσλ 

7/4/08 Δπίζεζε ησλ ΜΑΣ ζε Γη-

θεγφξνπο ζηελ είζνδν ηνπ   

Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ 



 

 

10 Εναλλακτική Πρωτοβουλία 

Η άξρνπζα ηάμε ζηελ Δι-

ιάδα θάλεη θάζε δπλαηή ηδενινγηθή 

πξνζπάζεηα γηα λα πξνθαιέζεη ζχγ-

ρπζε θαη απνπξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

νινέλα απμαλφκελε νξγή θαη καρε-

ηηθφηεηα ησλ απφ θάησ, πνπ πιήη-

ηνληαη απφ ηα κέηξα ηνπ Μλεκνλίνπ. 

Γη' απηφ θαη ε επηηπρία ή φρη ηνπ 

θηλήκαηνο δελ ζα θξηζεί κφλν ζηηο 

απεξγίεο θαη ηνπο δξφκνπο, αιιά θαη 

ζην θξίζηκν πεδίν ησλ ηδεψλ θαη ηεο 

πνιηηηθήο.  

Ο ξαηζηζκφο είλαη απφ απηή 

ηελ άπνςε ην ζεκαληηθφηεξν φπιν 

ζηε θαξέηξα ησλ απφ πάλσ. Σν ξαη-

ζηζηηθφ δειεηήξην θαηά ησλ κεηα-

λαζηψλ απεηιεί λα μεζηξαηίζεη ηελ 

νξγή ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηεο λεν-

ιαίαο θαηά ηεο θνηλσληθήο θαη πνιη-

ηηθήο ζπκκαρίαο πνπ ζηεξίδεη ην 

Μλεκφλην - ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑ-

ΟΚ, ηνπο θαπηηαιηζηέο θαη ηα θφκ-

καηά ηνπο, ηε Νέα Γεκνθξαηία θαη 

ην ΛΑΟ. Η θπβέξλεζε ηνπ ΠΑ-

ΟΚ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νηθνλνκη-

θά εγθιήκαηα ηνπ κλεκνλίνπ, εληεί-

λεη ηηο ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο θαη ηελ 

πζηεξηθή πξνπαγάλδα  ελάληηα ζηνπο 

κεηαλάζηεο, ηελ ίδηα ψξα πνπ θα-

ιχπηεη κε ηε ζπλδξνκή ηεο αζηπλν-

κίαο ηελ ηξνκνθξαηηθή δξάζε ηεο 

λαδηζηηθήο ζπκκνξίαο "Υξπζή Απ-

γή", φπσο ην είδακε ζηηο 15-1-2011 

ζηνλ Αγ. Παληειεήκνλα θαη ζηνπο 

λαδηζηηθνχο ραηξεηηζκνχο κέζα ζην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηε Αζήλαο. Γη' 

απηφ θαη ε ζχγθξνπζε κε ηνλ ξαη-

ζηζκφ απνηειεί φρη πεξηερφκελν θά-

πνησλ "αληηξαηζηζηψλ εηδηθψλ", αι-

ιά θνκβηθφ πεδίν απηήο ηεο ζπλνιη-

θήο κάρεο.  

Οη ζπζηεκαηηθέο δηαθξίζεηο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ θνκκάηηα ηνπ 

πιεζπζκνχ κε βάζε ηελ εζληθφηεηα, 

ην ρξψκα, ηε γιψζζα ή ηε ζξεζθεία 

ηνπο - δελ είλαη απνηέιεζκα ησλ 

ιάζνο ηδεψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα θε-

θάιηα ησλ αλζξψπσλ, αιιά ηεο δξά-

ζεο ησλ ίδησλ ησλ ζεζκψλ ηεο αζηη-

θήο θνηλσλίαο, πξψηα θαη θχξηα ηνπ 

αζηηθνχ θξάηνπο. Οη ξαηζηζηηθέο 

δηαθξίζεηο θαηά ησλ κεηνλνηήησλ 

θαη ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ζήκεξα 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εζληθψλ 

θξαηψλ ζε φινλ ηνλ πιαλήηε.  

 Ρατσιστική κλιμάκωση 

Σα ηξία ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπκε κηα αλακθηζβήηεηε θιηκάθσ-

ζε ηνπ ξαηζηζκνχ. Μνλάρα νη λνκν-

ζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ θπβεξλή-

ζεσλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

ΠΑΟΚ είλαη ελδεηθηηθέο: νη δηαθε-

κηδφκελεο "επθαηξίεο γηα λνκηκνπνί-

εζε" ηνπ 2001 θαη ηνπ 2005 έδσζαλ 

ηε ζέζε ηνπο ζε έλα αζθπθηηθφ πιαί-

ζην παξαλνκίαο γηα φινπο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζήκεξα δελ π-

πάξρεη ζηελ Διιάδα θακία δηαδηθα-

ζία λνκηκνπνίεζεο (ζηελ νπζία δελ 

ππάξρεη απφ ην 2004 θαη πέξα), ελψ 

ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αζχινπ 

είλαη, ζχκθσλα θαη κε ηηο πην ζεζκη-

θέο πεγέο, κηα παξσδία (0,3% παξν-

ρή αζχινπ ην 2010 θαη ελψ 60.000 

αηηήζεηο εθθξεκνχλ γηα ρξφληα). Ο 

λφκνο πνπ έθεξε ν Παπνπηζήο ζηε 

Βνπιή φρη κφλν δελ ιχλεη ην πξφβ-

ιεκα, αιιά ζθξαγίδεη ηελ πξφζεζε 

ηεο θπβέξλεζεο λα κελ πξνρσξήζεη 

ζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ λνκηκνπνίε-

ζε γηα ρηιηάδεο κεηαλάζηεο 

(αλάκεζά ηνπο θαη 160 ρηιηάδεο απφ 

ηνπο 460 ρηιηάδεο, πνπ είραλ ραξηηά 

θαη ηα έραζαλ ιφγσ αλεξγίαο θαη 

αδπλακίαο λα ζπγθεληξψζνπλ ηα 

απαξαίηεηα έλζεκα). 

ην πεδίν ηνπ ζθιεξνχ ππ-

ξήλα ηνπ θξάηνπο, ηα πξάγκαηα εί-

λαη αθφκα ρεηξφηεξα. Η ΔΛΑ είλαη 

πιένλ δηαβφεηε γηα ηηο ξαηζηζηηθέο 

ηεο κεζφδνπο. Οη θαηαγγειίεο δελ 

έξρνληαη απφ θάπνηεο αληηξαηζηζηη-

θέο νξγαλψζεηο: νη γεξκαλνί αζηπλν-

κηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα επξσπατ-

θά θιηκάθηα ηεο FRONTEX έθηαζαλ 

λα δεηήζνπλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπο 

απφ ην ζψκα, αλ δελ ζηακαηήζεη ε 

ξαηζηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ κεηα-

λαζηψλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο!  

Γελ είλαη φκσο κφλν ζηελ 

αζηπλνκία πνπ εληνπίδεηαη ην πξφβ-

ιεκα. χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηε-

μήγαγε ν θαζεγεηήο εγθιεκαηνινγί-

αο θαη βνεζφο ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε Βαζίιεο Καξχδεο ζηα αξρεί-

α ηνπ Δθεηείνπ Καθνπξγεκάησλ 

Αζήλαο ην θαινθαίξη ηνπ 2008, ε 

πνηληθή κεηαρείξηζε ησλ θαηεγνξνπ-

κέλσλ απφ ηνπο δηθαζηέο δηαθνξν-

πνηείηαη ζπζηεκαηηθά κε βάζε θπιε-

ηηθά θξηηήξηα. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα 

ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη «νη αιινδαπνί 

κεηαλάζηεο θαηεγνξνχκελνη, ηδηαίηε-

ξα φζνη ζπγθεληξψλνπλ ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά αιινδαπφο - άληξαο - ειηθί-

αο 35 έσο 50 εηψλ - εξγάηεο, πθίζ-

ηαληαη ζαθψο δπζκελέζηεξε κεηαρε-

ίξηζε θαηά ηελ επηκέηξεζε ησλ πνη-

λψλ» ζπγθξηηηθά κε ηνπο Έιιελεο 

θαηεγνξνπκέλνπο. 

Δπεηδή αθξηβψο ην ξαηζηζ-

ηηθφ νηθνδφκεκα ιεηηνπξγεί ζαλ 

ππξακίδα, νη θνξπθέο ηεο θπβέξλε-

ζεο θαη ηνπ θξάηνπο ζηέιλνπλ ην 

κήλπκα ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο 

ησλ κεηαλαζηψλ ζε φιεο ηηο βαζκί-

δεο ηνπ θξάηνπο θαη θαηφπηλ ζην 

ζχλνιν  

ηεο θνηλσλίαο.   Έηζη, γηα παξάδεηγ-

κα, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θα-

ινχληαη πιένλ λα ειέγρνπλ ηελ λνκη-

κφηεηα ησλ ραξηηψλ ησλ αλήιηθσλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ, απφ ηελ εηζ-

δνρή ηνπο ζην ζρνιείν κέρξη ηελ 

ζπκπιήξσζε Μεραλνγξαθηθνχ δει-

ηίνπ γηα ηελ είζνδν ζην Παλεπηζηή-

κην. Σν ίδην κήλπκα ζηέιλεηαη πιένλ 

ζηνπο δηεπζπληέο ησλ λνζνθνκείσλ: 

ε απνκάθξπλζε ησλ κεηαλαζηψλ 

αζζελψλ ζα απνηειεί πιένλ δείθηε 

ηεο ππαγσγήο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

κνλάδσλ ζηηο επηηαγέο ηνπ Μλεκνλί-

νπ θαη ησλ πεξηθνπψλ. Ο Λνβέξδνο 

σο ππνπξγφο Τγείαο, κε ηελ ππνζηή-

ξημε ηνπ Γεσξγηάδε ηνπ ΛΑΟ, 

θνζηνιφγεζαλ ζε δήζελ 150 εθαηνκ-

κχξηα επξψ ηε "ζπαηάιε" πνπ πξν-

θαινχλ νη κεηαλάζηεο ζην ΔΤ. Γελ 

θνζηνιφγεζαλ βέβαηα ηε δεκία ησλ 

εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ αλαζθάιηζ-

ησλ εξγαηψλ, ληφπησλ θαη κεηαλαζ-

ηψλ, γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 

ην ζχζηεκα πγείαο, πξνο φθεινο ησλ 

εξγνδνηψλ, πνπ ηζεπψλνπλ ηηο αλε-

ίζπξαθηεο εηζθνξέο. 

Η ζεζκνπνηεκέλε ξαηζηζηη-

θή πνιηηηθή ζηελ εξγαζία είλαη κηα 

ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα. Οη κεηα-

λάζηξηεο θαη νη κεηαλάζηεο, πνπ εί-

λαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθί-

α εξγάηεο, είλαη έλα ρξπζσξπρείν γηα 

ηελ εξγνδνζία: είλαη θηελφηεξνη απφ 

ηνπο ληφπηνπο, ζπλήζσο αλαζθάιηζ-

ηνη θαη έρνπλ έλα επηπιένλ εκπφδην 

αλ επηζπκνχλ λα ζπλδηθαιηζηνχλ - 

ηελ παξαλνκία θαη ηελ ξαηζηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ θξαηηθψλ αξρψλ. 

Έλα παξφκνην πεδίν είλαη θη απηφ 

ηεο θαηνηθίαο: εθαηνληάδεο ηδηνθηή-

ηεο ζπηηηψλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο 

εθκηζζψλνπλ ξεκαγκέλα δηακεξίζ-

καηα ζε κεηαλάζηεο πνπ είλαη θαη νη 

κφλνη πνπ ζα δέρνληαλ λα ηα κηζζψ-

ζνπλ. ηηο "θαιέο" πεξηνρέο, αληίζε-

ηα, ηα ελνηθηαζηήξηα ζπλήζσο πεξηέ-

ρνπλ ηελ έλδεημε "φρη κεηαλάζηεο". 

Έηζη, ε παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ - 

σο απνηέιεζκα ηεο παξαλνκίαο θαη 

ηεο θηψρεηαο - είλαη κεγαιχηεξε ζηηο 

πην ππνβαζκηζκέλεο θαη θησρέο πε-

ξηνρέο ησλ πφιεσλ. Η ζπζρέηηζε ηεο 

«ιαζξνκεηαλάζηεπζεο» κε ηελ 

«ππνβάζκηζε» γίλεηαη έηζη κηα απην-

εθπιεξνχκελε πξνθεηεία. 

Αντιρατσιστική απάντηση 

Παξ' φιεο ηηο ζεξηψδεηο 

πξνζπάζεηεο, ν ξαηζηζκφο ζηελ Δι-

ιάδα δελ έρεη θαηαθέξεη λα δηαζηξέ-

ςεη καδηθά ηε ζπλείδεζε ησλ εξγα-

δφκελσλ θαη ηεο λενιαίαο. Η φμπλζε 

ηεο ηαμηθήο πάιεο ην 2010, αιιά θαη 

φιεο νη εκπεηξίεο ζχγθξνπζεο κε ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο 

ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία (κε θν-

ξχθσζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2008) 

ζήκαλαλ φηη ε αληηκεηαλαζηεπηηθή 

πζηεξία πνπ ελνξρήζηξσζαλ ην θξά-

ηνο θαη νη θπβεξλήζεηο καδί κε ηα 

δεθαλίθηα ηνπο δελ απέθηεζε πνηέ 

πιεηνςεθηθή επηξξνή θαη 

ππνζηήξημεΣν ζεκαληηθφηεξν ζεκεί-

ν φκσο πνπ πξέπεη λα αλαδεηρηεί – 

γηαηί ζπλήζσο απνζησπάηαη – είλαη ν 

ξφινο πνπ έπαημαλ νξγαλσκέλα εξ-

γαηηθά θνκκάηηα ζηελ θφληξα κε ηνλ 

ξαηζηζκφ. Η θπξίαξρε ζπδήηεζε 

ζέιεη ηνλ πνιππνιηηηζκφ λα είλαη 

θηήκα κηαο θηιειεχζεξεο ειίη, ζε 

αληίζεζε κε ηα ξαηζηζηηθά αληαλαθ-

ιαζηηθά πνπ είλαη δήζελ «απηφκαηα» 

ζηηο θαηψηεξεο ηάμεηο. Πξφθεηηαη γηα 

αζπγρψξεηε άγλνηα, αλ φρη εζειεκέ-

λε δηαζηξνθή, πνπ ζίγνπξα δελ ηζρχ-

εη ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν 

αληηξαηζηζκφο ζηελ Διιάδα, θαη 

κάιηζηα ζηελ πην εθαξκνζκέλε ηνπ 

κνξθή, είρε λα θάλεη κε νξγαλσκέλα 

θνκκάηηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Σα 

ζπλδηθάηα ζηελ Διιάδα δελ απνδέρ-

ηεθαλ πνηέ πνιηηηθέο 

«πνζνζηψζεσλ» ή «εζληθήο πξνηε-

ξαηφηεηαο» (φπσο ην έθαλαλ γηα πα-

ξάδεηγκα ηα ζπλδηθάηα ζηελ Απζηξί-

α, πνπ έζεζαλ δήηεκα πξνηεξαηφηε-

ηαο ζηελ εχξεζε εξγαζίαο γηα ηνπο 

Απζηξηαθνχο εξγάηεο, κε απνηέιεζ-

κα ην δπλάκσκα ησλ θαηλνκέλσλ 

ηχπνπ Υάηληεξ). Σα ζπλδηθάηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γηαηξψλ θαη 

λνζειεπηψλ ζηελ Διιάδα εμαζθάιη-

ζαλ ηελ παηδεία θαη ηελ πγεία ησλ 

κεηαλαζηψλ, παξά ηηο ζπζηεκαηηθέο 

ξαηζηζηηθέο ληηξεθηίβεο, κε απνηέ-

ιεζκα ην θχκα ηεο αιβαληθήο – θαηά 

βάζε – κεηαλάζηεπζεο ησλ αξρψλ 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 λα κελ απνηε-

ιεί πιένλ θνκκάηη ηεο δεκφζηαο αλ-

ηηπαξάζεζεο γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ. 

Οη ίδηνη νη κεηαλάζηεο 

έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα 

κπξνζηά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νξγαλψλνληαη θαη δηεθδηθνχλ ηε 

λνκηκνπνίεζε θαη ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο. Οη πξφζθαηεο θηλεηνπνηήζεηο 

ησλ Ιξαλψλ θαη ησλ Αθγαλψλ πνιη-

ηηθψλ πξνζθχγσλ γηα ηελ ρνξήγεζε 

πνιηηηθνχ αζχινπ θαη ε απεξγία 

πείλαο ησλ 300 κεηαλαζηψλ γηα λν-

κηκνπνίεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθέο. 

Η καδηθή ζπκκεηνρή κεηαλαζηψλ ζε 

αληηξαηζηζηηθέο πνξείεο δελ είλαη 

θαηλνχξγηα: σζηφζν ε ζπκκεηνρή 

νξγαλσκέλσλ κπινθ κεηαλαζηψλ 

εξγαηψλ ζηηο παλεξγαηηθέο απεξγίεο 

ηνπ 2010 ήηαλ πξαγκαηηθά πξσην-

θαλήο.  

Οη κεηαλάζηεο είλαη γπλαί-

θεο θαη άληξεο θπλεγεκέλνη απφ πν-

ιέκνπο, ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο, 

θαηαζηξνθέο θαη δηθηαηνξηθά θαζεζ-

ηψηα θαη νη δελ πξέπεη λα βξνπλ 

θξάρηεο, FRONTEX θαη ζπλνξηνθχ-

ιαθεο πιεζηάδνληαο ηα ζχλνξα ηεο 

Δπξψπεο, αιιά θαηαθχγην θαη ειεχ-

ζεξε πξφζβαζε. 

Απηφο πνπ κπνξεί λα ηνπο 

απιψζεη ην ρέξη είλαη ην εξγαηηθφ 

θίλεκα. Οη εκπεηξίεο ησλ καρψλ ηεο 

ηειεπηαίαο ρξνληάο έρνπλ ζπζζσξεχ-

ζεη ηαμηθή νξγή θαη δηάζεζε γηα ζχγ-

θξνπζε, πνπ δχζθνια απνπξνζαλα-

ηνιίδνληαη κε ηα ξαηζηζηηθά παξακχ-

ζηα γηα ηνπο κεηαλάζηεο. Σαπηφρξν-

λα, νη πξσηνβνπιίεο ηνπ αληηξαηζηζ-

ηηθνχ θηλήκαηνο ("Κίλεζε Δλσκέλνη 

Δλάληηα ζην Ραηζηζκφ θαη ηε Φαζηζ-

ηηθή Απεηιή", ηνπηθέο Αληηξαηζηζηη-

θέο Πξσηνβνπιίεο) έρνπλ δεκηνπξ-

γήζεη κηα καρεηηθή κεηνςεθία πνπ 

αληηζηέθεηαη ελεξγεηηθά ζηνλ ξαη-

ζηζκφ θαη κε ηελ θαηάιιειε πνιηηη-

θή κπνξεί λα μεζεθψλεη πιεηνςεθίεο 

ζην πιεπξφ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

πξνζθχγσλ. ήκεξα, πεξηζζφηεξν 

απφ πνηέ, είλαη επίζεο θξίζηκν ην 

ρηίζηκν ηνπ αληηξαηζηζηηθνχ θηλήκα-

ηνο λα ζπλδπάδεηαη κε ελαιιαθηηθή 

πνιηηηθή πξφηαζε γηα ηελ αληηθαπη-

ηαιηζηηθή έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη 

ηελ ελίζρπζε κηαο λέαο αληηθαπηηα-

ιηζηηθήο Αξηζηεξάο, πνπ βιέπνπκε 

λα αλαδχεηαη ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

Απ’ απηή ηελ άπνςε, ην 

ηείρνο πνπ ρηίδεη ν Παπνπηζήο ζηνλ 

Έβξν είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ ηείρνπο 

πνπ ρηίδεη ε ζπκκαρία ηνπ Μλεκνλί-

νπ αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ηνπο κηζζνχο ηνπο, ζηνπο δηθεγφξνπο 

θαη ηηο ειάρηζηεο ακνηβέο ηνπο, ζην-

πο άλεξγνπο θαη ηηο δνπιεηέο ηνπο, 

ζηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ηηο ζπληά-

μεηο ηνπο, ζηνπο λένπο θαη ην κέιινλ 

ηνπο. Νηφπηνη θαη κεηαλάζηεο εξγα-

δφκελνη, πξέπεη λα ελσζνχκε γηα λα 

γθξεκίζνπκε απηά ηα ηείρε φινη κα-

δί. Η ηχρε ησλ κεηαλαζηψλ είλαη 

δεκέλε κε ηελ ηχρε ηνπ εξγαηηθνχ 

θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα. Μλεκφλην 

θαη ξαηζηζκφο ζα επηθξαηήζνπλ καδί 

ΜΑ ΓΙΠΔΛΘΡΞΣΛΔ Α ΠΑΡΘΡΘΙΑ ΔΘΥΖ 

  Μεηά ηνλ εξγαζηαθφ θαη αζθαιηζηη-

θφ κεζαίσλα πνπ επέβαιιαλ  ζηε 

ρψξα καο   ΠΑΟΚ θαη ΣΡΟΨΚΑ  

ζην θξεβάηη ηνπ Πξνθξνχζηε νδεγε-

ίηαη θαη ε πεξηβαιινληηθή  

λνκνζεζία. 

    Η πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία  

αλαπηχρζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ ’70, 

ζηε δηάξθεηα ηεο κεηάιιαμεο  ησλ 

βηνκεραληθψλ δπηηθψλ νηθνλνκηψλ  

ζε νηθνλνκίεο ππεξεζηψλ, κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηε κεηαλάζηεπζε 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ  ζε ρψξεο 

ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, φπνπ ε λνκνζεηη-

θή πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ θαη θχ-

ζεο, ήηαλ αλχπαξθηε. 

Παξάιιεια ζηηο απνβηνκεραλνπνηε-

κέλεο πιένλ δπηηθέο κεηξνπφιεηο 

αλαδχζεθαλ  νηθνινγηθά θηλήκαηα, 

πνπ δηεθδίθεζαλ  πνηφηεηα δσήο θαη 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινλ-

ηνο. 

Ήδε απφ  ην 1972 ζε αλαθνξά ηνπ 

CLUB DE ROME γίλεηαη ιφγνο γηα 

ηα φξηα ηεο αλάπηπμεο (les limites de 

la croissance),ελψ ν φξνο «αεηθφξνο 

αλάπηπμε» πηνζεηείηαη ζην ζπλέδξην 

ηνπ ΟΗΔ ζην Rio de janeiro ην 1992. 

ε επίπεδν Δ.Δ. εθδίδεηαη ε νδεγία 

85/337/ΔΟΚ θαη ε Διιάδα ελζσκα-

ηψλεη ηελ νδεγία απηή ζην λφκν 

1650/1986 γηα ηε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο λφκνο  ζα 

γίλεη ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα 

ηε παξαγσγή ηεο πινχζηαο πεξηβαι-

ινληηθήο λνκνινγίαο ηνπ  Δ΄ηκήκα-

ηνο  ηνπ ηΔ. 

    Σε παξαπάλσ εηδπιιηαθή εηθφλα 

έξρεηαη βίαηα λα αλαηξέςεη ε θπβέξ-

λεζε ηεο «πξάζηλεο αλάπηπμεο» κε 

ηε πξνψζεζε πξνο ςήθηζε ηνπ επα-

ίζρπληνπ πεξηβαιινληνθηφλνπ 

Ν.3894/2010 γηα ηελ   «Δπηηάρπλζε 

θαη δηαθάλεηα πινπνίεζεο ζηξαηεγη-

θψλ επελδχζεσλ», γλσζηνχ ζηελ 

παζνθηθή αξγθψ  θαη σο fast track, 

λενινγηζκνχ πνπ απνηειεί ινγνθιν-

πή ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο ελφο 

ηληεξλεηηθνχ πξσηνθφιινπ αληαιια-

γήο αξρείσλ mp3.    

ην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

αλειεψλ δαλεηζηψλ καο  θαη ηεο 

ηξφηθαο ε θπβέξλεζε ησλ 

«αληηεμνπζηαζηψλ ηεο εμνπζίαο», 

ππεξβάιινληαο εαπηφλ ζε λνκνζεηη-

θή παξαγσγή, επηβάιιεη ζηνπο 

«θνπξίηεο» ππεθφνπο ηεο λεναπνηθη-

αθνχο λφκνπο πνπ ζα δήιεπε θαη ν 

ζηπγλφηεξνο δηθηάηνξαο ηξηηνθνζκη-

θήο ρψξαο, επηδηψθνληαο ηε κεηαη-

ξνπή ηνπο  ζε ζχγρξνλνπο ζθιάβνπο 

ησλ ππεξεζληθψλ θαη εζληθψλ  νηθν-

λνκηθψλ ειίη νη νπνίεο  αλαδεηνχλ 

απεγλσζκέλα επελδπηηθέο επθαηξίεο 

πνπ κεηαθξάδνληαη ζε θαηάξγεζε 

θάζε πεξηνξηζκνχ  ζηε καληψδε επη-

δίσμε θέξδνπο. . 

    Έηζη επηβιαβείο πεξηνξηζκνί  ζηε 

ιχζζα ηνπ Κεθάιαηνπ  γηα νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξα θέξδε αλαθεξχζ-

ζνληαη  απφ ηε  ρνξσδία ηεο θαηνρη-

θήο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ θαη 

ησλ ΜΜΔ νη λνκνζεζίεο πξνζηαζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θχζεο θαη 

επηζπεχδεηαη ε θαηάξγεζή ηνπο, έηζη 

ψζηε ε ρψξα καο λα γίλεη αληαγσληζ-

ηηθή κε ηηο ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνπο μέλνπο επελδπηέο 

αλζξψπηλνπο θαη θπζηθνχο πφξνπο 

πξνο ιεειαζία θαη ην θπζηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ πξνο θαη’ εμαθνινχζεζε 

αζέιγεηα. 

(ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 11) 
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   (ζπλέρεηα απφ ζειίδα 10)  Η κε-

ηαηξνπή ηεο ρψξαο ζε «θαηαθχγην 

ξχπαλζεο» (haven pollution country)  

είλαη πέξαλ θάζε ακθηβνιίαο βέβαηε  

εάλ ν επαίζρπληνο Ν.3894/2010 ε-

θαξκνζζεί γηα λα πξνζειθχζεη επελ-

δχζεηο ηχπνπ «Διιεληθφο Υξπζφο» 

ζηηο θνπξηέο Υαιθηδηθήο, επέλδπζε 

πνπ  θηινδνμεί,    αθνχ εμαθαλίζεη 

έλα θαηαπξάζηλν βνπλφ, θαηαπηεί ηα 

λεξά ελφο πνηακνχ, κνιχλεη ηνλ πδ-

ξνθφξν νξίδνληα κε θπάλην θαη πξν-

θαιέζεη αλήθεζηεο βιάβεο ζηε ρισ-

ξίδα θαη παλίδα ηνπ ηφπνπ, αιιά θαη 

ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξην-

ρήο, λα εμνξχμεη κεξηθνχο ηφλνπο 

ρξπζνχ θαη ραιθνχ πξνο ηέξςε θαη 

αγαιιίαζε ησλ ζπιαθίσλ  ησλ  κεηφ-

ρσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

 

    Σν grosso colpo γηα ηελ θαηάηαμε 

ηεο επέλδπζεο ζην επίπεδν ηεο πεξη-

βαιινληηθήο αζπιίαο είλαη ν ραξαθ-

ηεξηζκφο ηεο σο «ζηξαηεγηθή επέλ-

δπζε».     

    Σν ραξαθηεξηζκφ κηαο επέλδπζεο 

σο ζηξαηεγηθήο αλαιακβάλεη δηπ-

πνπξγηθή Δπηηξνπή, θαηφπηλ γλσκν-

δνηήζεσο ηεο ηδησηηθψλ ζπκθεξφλ-

ησλ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«INVEST IN GREECE Α.Δ.». 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα επέλδπζε 

ραξαθηεξηζηεί ζηξαηεγηθή : 

 Απαιιάζζεηαη ησλ γλσκνδνηή-

ζεσλ ππνπξγείσλ ή θνξέσλ ηνπ Γε-

κνζίνπ φπσο π.ρ. Τπνπξγείνπ Αγξν-

ηηθήο Αλάπηπμεο ή δαζηθψλ ππεξε-

ζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη πεξηβαι-

ινληηθή αδεηνδφηεζε. 

 Η έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ εθδίδεηαη απφ ην ΤΠΔΚΑ ελ-

ηφο 2 κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

Αίηεζεο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. ε  

πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο  ζεσξείηα-

η, θαηά πιάζκα ηνπ λφκνπ, φηη ε 

έγθξηζε δφζεθε ζησπεξά. 

 Η απφθαζε έγθξηζεο Πεξηβαι-

ινληηθψλ φξσλ δελ πξνζβάιιεηαη 

ζην Δ΄ ηκήκα ηνπ  ηΔ, αιιά ζην 

Γηνηθεηηθφ Δθεηεην. 

 Σα «ζηξαηεγηθά επελδπηηθά» 

ζρέδηα κπνξνχλ λα ρσξνζεηεζνχλ 

νπνπδήπνηε ζηε ρψξα ρσξίο θαλέλα 

πεξηνξηζκφ, πέξαλ ησλ πεξηνρψλ 

απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, 

πνπ  ζηελ Διιάδα κεηξνχληαη ζηα 

δάρηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ. (π.ρ. δάζνο 

Γαδηάο) 

 Γηα ηνπο ζηξαηεγηθνχο επελδπ-

ηέο ζπγρσξνχληαη παξεθθιίζεηο απφ 

ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία (π.ρ. 

αχμεζε ζπληειεζηή δφκεζεο)  κε 

απιφ π.δ. πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ηνπ ΤΠΔΚΑ 

 Γηα ηνπο ζηξαηεγηθνχο επελδπ-

ηέο δίλεηαη δπλαηφηεηα, πάιη κε πδ, 

λα κεηαηνπίδνπλ ζηε ζάιαζζα ην 

φξην ηνπ αηγηαινχ, ή  πην απιά λα 

κπαδψλνπλ ιηκάληα θαη παξαιίεο θαη 

λα δεκηνπξγνχλ λέα αθίλεηα, ηα νπν-

ία ζα ηνπο ηα κηζζψλεη ζηε ζπλέρεηα 

ην δεκφζην. 

 Σν Γεκφζην ζα αλαιακβάλεη 

θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

επελδπηψλ, ηε ζχλδεζε ησλ εξγνηα-

μίσλ κε ηα δίθηπα ΓΔΗ, χδξεπζεο, 

θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ηε θα-

ηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο θαη 

θφκβσλ ζχλδεζεο κε ην νδηθφ δίθηπ-

ν, πξνθαλψο ρσξίο εθπφλεζε ΜΠΔ. 
Πξνβιέπεηαη αθφκε απαιινηξίσζε, 

ράξηλ ησλ επελδπηψλ δαζηθψλ εθηά-

ζεσλ αιιά  θαη θνηλνρξήζησλ θαη 

θνηλσθειψλ ρψξσλ εληφο ηνπ ξπκν-

ηνκηθνχ ζρεδίνπ πφιεσλ θαη ρσξηψλ. 
 

    Σνπο αλέκεινπο παηαληζκνχο  ηεο 

θπβέξλεζεο πεξί πξάζηλεο αλάπηπ-

μεο έρεη αληηθαηαζηήζεη  ν βινζπξφο 

Hayekikou ηχπνπ ιφγνο πεξί   

«βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο» θαη ηνλ 

πξν-κλεκνλίνπ ζηφρν ηεο «αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο», ν ζπληξηπηηθφο  γηα ηε 

θνηλσλία θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ζηφρνο «ηεο άλεπ νξίσλ θαη φξσλ 

αλάπηπμεο  γηα ηε πιεξσκή ησλ δα-

λεηζηψλ καο».  

    Σνλ  θνηλσληθφ θαηάδα πνπ έρεη 

ζθάςεη  ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα 

ηνλ εληαθηαζκφ ησλ δηθαησκάησλ 

καο ζπλάδνληαο κε ηε πην ζθιεξή 

εθδνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο 

πνπ πξέζβεπαλ νη εγέηεο ηεο ζρνιήο 

ηνπ ηθάγνπ θαη νηθνλνκηθνί ζχκβν-

πινη ηνπ Πηλνζέη, Φξηληκαλ θαη θνλ 

Υάγηεθ,  πξέπεη λα θιείζνπκε ην 

ζπληνκφηεξν, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

ξίμνπκε κέζα ζε απηφλ ηε  θπβέξλε-

ζε θαη ηνπο ζπλνδνηπφξνπο ηεο   πξηλ 

λα είλαη πνιχ αξγά γηα φινπο καο. 

.  
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Με ηε δεκνζίεπζή ηνπ 

ζην Φ.Δ.Κ. Α΄ 

211/16.12.2010, ν Ν. 

3898/2010 γηα ηε 

«Γηακεζνιάβεζε ζε αζηηθέο 

θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο» εη-

ζήγαγε ζην εζσηεξηθφ δίθαην 

ηελ θνηλνηηθή νδεγία 2008/52/

ΔΚ. Γηακεζνιάβεζε, ζεζκφο 

μελφθεξηνο, εηζαγφκελνο απφ 

ην αηαίξηαζην πξνο ηελ ειιε-

ληθή δηθαηηθή παξάδνζε αγ-

γινζαμνληθφ δίθαην, είλαη ε-

πηγξακκαηηθά η εξώδικη διαπ-

θπυμένη διαδικαζία καηά ηην 

οποία ηα μέπη πποζθεύγοςν 

ενώπιον ηος διαμεζολαβηηή, ο 

οποίορ είναι μη δικαζηικόρ λει-

ηοςπγόρ, με ζκοπό ηην ζςναινε-

ηική επίλςζη ηηρ διαθοπάρ, ηο 

ππακηικό ηηρ οποίαρ θα αποηε-

λεί ηίηλο εκηελεζηό. 

ηελ αηηηνινγηθή 

έθζεζε ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, 

αλαθέξεηαη κε έθδειε απνιν-

γεηηθή δηάζεζε θαη πξνζπάζε-

ηα λα πείζεη κε νξγνπειηθφ 

ηξφπν, φηη «κε ηε δηακεζνιά-

βεζε, ε θξαηηθή δηθαηνζχλε 

δελ ακθηζβεηείηαη θαη δελ ηδη-

σηηθνπνηείηαη», «νπδείο δηθαη-

νχηαη λα επηβάιιεη ηε δηακε-

ζνιάβεζε», «ζα απνβεί πξνο 

φθεινο φισλ, δηθαζηψλ, δηθε-

γφξσλ, πνιηηψλ», «νη δηθεγφ-

ξνη δε ζα απνιέζνπλ ηελ ε-

παγγεικαηηθή χιε ηνπο». Κη 

φκσο, κηα απιή παξάζεζε ησλ 

θαίξησλ ζεκείσλ ηνπ λφκνπ 

αξθεί γηα λα αληηιεθζεί θαλείο 

ην πξαγκαηηθφ λφεκα θαη ζηφ-

ρν ηνπ λένπ απηνχ ζεζκνχ. 

Απφ ηα άξζξα 3,8,9,10 

θαη 12 πξνθχπηεη φηη εθηφο 

απφ ηελ νηθεηνζειή πξνζθπγή 

ησλ κεξψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηακεζνιάβεζεο, απηή κπνξεί 

επηβιεζεί αλαγθαζηηθά κε λφ-

κν ή δηαηαγή ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

απνθιείνληαο έηζη ηε δηθαζ-

ηηθή επηδίσμε ηεο αμίσζεο. 

Ο δηακεζνιαβεηήο - ηδηψηεο, 

πνπ νξίδεηαη θαη ακείβεηαη 

απφ ηα κέξε, κπνξεί λα πξαγ-

καηνπνηεί κπζηηθέο ζπλαληή-

ζεηο κε ην θαζέλα απφ απηά 

ρσξηζηά, επζχλεηαη κφλν γηα 

δφιν, ελψ αλ επηηεπρζεί ζπκ-

θσλία απηή θξαηείηαη απφξ-

ξεηε θαη εθηειείηαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο κε ζπλνπηηθέο δηα-

ηππψζεηο. Γηα φιε δε απηή ηελ 

«ζπλσκνηηθή» δηαδηθαζία, δελ 

ηεξνχληαη πξαθηηθά! 

Καηφπηλ ηνχηνπ, ν πν-

ιίηεο ράλεη ηα ερέγγπα ηνπ 

ακεξφιεπηνπ δηθαζηηθνχ ιεη-

ηνπξγνχ θαη θηλδπλεχεη λα πέ-

ζεη ζχκα ζπκπαηγλίαο θαη ζπκ-

θεξφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα 

εμππεξεηεί έλαο δηακεζνιαβε-

ηήο, αθνχ σο ηδηψηεο, ζα έρεη 

ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θχθιν δηα-

ζπλδέζεσλ θαη εμαξηήζεσλ. Ο 

λένο ζεζκφο θαηαιχνληαο ηελ 

αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο, επη-

δηψθεη λα καο βάιεη ζε κία 

πεξίνδν κπζηηθψλ ζπκθσληψλ 

θάησ απφ ην ηξαπέδη, φπνπ 

κεγάια ζπκθέξνληα ζα κπν-

ξνχλ, πξνζθεχγνληαο ζηελ 

«ερεκχζεηα» ηεο δηακεζνιά-

βεζεο, λα θαιχπηνπλ ηηο α-

ηαζζαιίεο ηνπο. Δπίζεο δελ 

πξνβιέπεηαη ε πξνζβνιή ηεο 
επηηεπρζείζαο ζπκθσλίαο κε 

έλδηθα κέζα. Αο ζεκεησζεί 

θαη ε ηδηαίηεξε πεξίπησζε θα-

ηά ηελ νπνία ν πνιίηεο ζα α-

λαγθαζηεί λα αθνινπζήζεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβε-

ζεο φρη κφλν απφ ην λφκν αι-

ιά θαη γηαηί ζα έρεη ππνγξάςεη 

ζπκβάζεηο πξνζρψξεζεο κε 

ηζρπξά κέξε (π.ρ. Σξάπεδεο), 

φπνπ ε ζρεηηθή πξφβιεςε, 

ζηελ νπνία κάιηζηα ζα δηνξί-

δεηαη ζπγθεθξηκέλνο δηακεζν-

ιαβεηήο, ζα βξίζθεηαη ζηα 

«ςηιά γξάκκαηα». 

Δίλαη άξαγε απηφ ην πξψην 

βήκα γηα ην ηέινο κηαο επνρήο 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο 

φπσο ηελ μέξακε; Η θα Ρσμά-

λε Κσζηαηδίθε, κέινο ηνπ 

Γ.. ηνπ Γ..Θ., εηζεγήηξηα 

ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζηελ εκε-

ξίδα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

Γ..Θ. ζηηο 19.12.2010, ρα-

ξαθηήξηζε ζηελ εηζήγεζή ηεο 

ην ζεζκφ ηεο δηακεζνιάβεζεο 

ζαλ «ελαιιαθηηθή κνξθή 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο»! 

Μεγάιν ηκήκα, ινηπφλ, απφ 

ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ζπληαγ-

καηηθά θαηνρπξσκέλεο δεκφ-

ζηαο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, 

έθθαλζε ηεο ιατθήο θπξηαξρί-

αο, ηδησηηθνπνηείηαη, ρσξίο 

θαλείο λα κπνξεί λα πξνβιέ-

ςεη θαη ζε πνηνπο άιινπο ην-

κείο κπνξεί λα επεθηαζεί ε 

ηδησηηθνπνίεζε απηή ζην κέι-

ινλ. Ήδε ζην πξψην Γηεζλέο 

πλέδξην Γηακεζνιάβεζεο 

«Ληζζαβψλα, Οθηψβξηνο 

2010», αθνπζηήθαλ εηζεγήζε-

ηο γηα εθαξκνγή ηεο δηακεζν-

ιάβεζεο θαη ζε πνηληθέο, ζρν-

ιηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο π-

πνζέζεηο, θαζψο θαη ζε πάζεο 

θχζεσο ππνζέζεηο κεηαμχ 

θξαηνπκέλσλ ζε ζσθξνληζηη-

θά ηδξχκαηα. Όκσο θαη γηα 

καο ηνπο δηθεγφξνπο, ε δηακε-

ζνιάβεζε, φρη κφλν δελ απν-

ηειεί επθαηξία γηα έλα επξχηε-

ξν πεδίν επαγγεικαηηθήο δξά-

ζεο, αιιά αληίζεηα αθαηξεί 

δηθεγνξηθή χιε θαη ζπξξηθ-

λψλεη ην ζεζκηθφ καο ξφιν. 

ην άξζξν 4γ’, φπνπ δίλεηαη ν 

νξηζκφο ηνπ δηακεζνιαβεηή 

θαη κε επρνιφγην κφλν ζεζπί-

δεηαη ε ακεξνιεςία ηνπ, 

πξνβιέπεηαη φηη γηα έλα ζε-

καληηθφ κέξνο, δειαδή απηφ 

ησλ δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ, 

ν δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα 

κελ είλαη θαλ λνκηθφο, θάηη 

πνπ εχθνια κπνξεί λα επεθηα-

ζεί θαη ζηηο εζσηεξηθέο δηαθν-

ξέο, φπσο άιισζηε πξνβιέπεη 

ην άξζξν 3β’ ηεο ελζσκαησ-

ζείζαο νδεγίαο. Η δηάζεζε γηα 

ηνλ ηχπν ηνπ δηακεζνιαβεηή 

πνπ επηζπκνχλ νη εκπλεπζηέο 

ηνπ λφκνπ, αιιά θαη γηα ηνλ 

ηξφπν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

θηήζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηίηινπ 

απνηππψλεηαη μεθάζαξα ζηα 

άξζξα 5,6 θαη 7. Φοπείρ κα-

ηάπηιζηο ησλ επίδνμσλ δηακε-

ζνιαβεηψλ ζα είλαη έλαο ηνπ-

ιάρηζηνλ Γηθεγνξηθφο χι-

ινγνο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψ-

ξαο, ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ 

νπνίσλ επηβεβαηψλεη φηη δηα-

κεζνιαβεηέο δε ζα είλαη κφλν 

δηθεγφξνη. Όινη δε νη εηδηθφ-

ηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο ζα 

ξπζκηζηνχλ ζην κέιινλ κε 

Π.Γ., αθήλνληαο πνιιά βαζη-

θά ζεκεία απηήο ηεο δηαδηθα-

ζίαο εζθεκκέλα αξξχζκηζηα. 

Καη ελψ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο ίδξπζεο νη θνξείο θα-

ηάξηηζεο ζα θαηαζέηνπλ παξά-

βνιφ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ( ε-

πίζεο ην χςνο ηνπ νπνίνπ κέ-

ιεη λα θαζνξηζηεί κε Τ.Α.), ηα 

δίδακηπα ησλ ππνςεθίσλ ζα 

θαηαβάιινληαη ζε ηδηψηε ζπ-

λεξγάηε – εθπαηδεπηή ηνπ 

ζρεηηθνχ θνξέα, θαζψο ν ζεζ-

κφο είλαη ηφζν θαηλνχξγηνο 

ψζηε θαλέλα Τπνπξγείν, Γη-

θεγνξηθφο χιινγνο ή Δπηκε-

ιεηήξην δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαξηίζεη ηνπο ππνςήθηνπο 

δηακεζνιαβεηέο θαη ρξεηάδνλ-

ηαη βνήζεηα έμσζελ. Σν θφζ-

ηνο ησλ δηδάθηξσλ απηψλ 
αζθαιψο θαη δε ζα είλαη επθα-

ηαθξφλεην. Γηα παξάδεηγκα, ε 

εγεζία ηνπ Γ..Θ., αξρηθά είρε 

εμαζθαιίζεη ζπλεξγαζία, πνπ 

ηειηθά δελ επδνθίκεζε, κε ηδη-

ψηε απφ ην εμσηεξηθφ πνπ ζα 

αλαιάκβαλε ηελ θαηάξηηζε 

ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ, κε 

θφζηνο δηδάθηξσλ 2.500 επξψ 

γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. 

Γηα ηελ πιζηοποίηζη ηνπο, νη 

θαηαξηηζκέλνη δηακεζνιαβε-

ηέο ζα δίλνπλ εμεηάζεηο, θαηα-

βάιινληαο εμέηαζηξα αγ-

λψζηνπ πνζνχ - αθνχ θαη απ-

ηφ ζα θαζνξηζηεί ζην κέιινλ 

κε Τ.Α. - ελψπηνλ ελφο δηθαζ-

ηηθνχ ιεηηνπξγνχ θαη πεληακε-

ινχο επηηξνπήο, απαξηηδφκελε 

απφ ηξεηο δηαπηζηεπκέλνπο 

δηακεζνιαβεηέο θαη δχν δηθε-

γφξνπο, αθφκα κηα ηξαλή απφ-

δεημε φηη νη δηακεζνιαβεηέο 

δε ζα είλαη κφλν δηθεγφξνη. 

εκεηψλεηαη ηέινο φηη, αλ θαη 

ζεζπίδεηαη ε ππνρξεσηηθή πα-

ξάζηαζε δηθεγφξνπ ζηε δηαδη-

θαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο, 

πνπζελά δελ γίλεηαη κλεία γηα 

ην χςνο ηεο ακνηβήο νχηε 

ηνπ δηακεζνιαβεηή, νχηε θαη 

ησλ παξηζηακέλσλ δηθεγφ-

ξσλ. 

Ση ρξεηαδφηαλ, ινηπφλ ε δηακε-

ζνιάβεζε αλ φρη γηα λα αλνί-

μεη ην δξφκν γηα ηελ ηδησηη-

θνπνίεζε ηεο δηθαηνζχλεο; 

Οη ήδε ηζρχνπζεο δηθνλνκηθέο 

δηαηάμεηο, φπσο δηαηηεζία, 

άξζξα 208 επ., 233 παξ. 2 ηνπ 

ΚΠνιΓ θ.α., εμππεξεηνχζαλ 

επαξθψο ηελ εθνχζηα πξνζθπ-

γή ζε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε 

ηεο δηαθνξάο. Πιένλ ν 

«θαιφο» δηθεγφξνο – δηακεζν-

ιαβεηήο, δε ζα είλαη απηφο 

πνπ έρεη βαζεηά γλψζε ηνπ 

λφκνπ, αιιά απηφο πνπ ζα δη-

απξέπεη κε δηαπξαγκαηεπηηθά 

θαη θαηξνζθνπηθά ηεξηίπηα, 

επγελψο νλνκαδφκελα σο 

«ηερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο». 

Άιισζηε φπσο γιαθπξά πεξη-

έγξαςε ε θα Γήκεηξα Σξηαλ-

ηαθχιινπ, δηθεγφξνο Γ..Θ., 

ζηα ζεκηλάξηα πνπ δηεμήγαγε 

ν χιινγνο ζηηο 6/7.10.2010, 

«ν δηθεγφξνο ηνπ 21νπ αηψλα 

είλαη λνκηθφο επηρεηξεκαηίαο, 

δελ δηεθδηθεί παξά επηηειεί 

ξφιν ρνξνγξάθνχ»! 

ΙΓΙΩΤΙΚΗ ΓΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΛΛΩΣ ΓΙΑΜΔΣΟΛΑΒΗΣΗ 



 

 


