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Διαλέγουμε τον δρόμο του αγώνα, της σύγκρουσης, της ανατροπής!  

Διεκδικούμε όσα μας αξίζουν!

ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ 

να αγανακτείς με τη σημερινή κατάσταση, τη διαρκή επιδείνωση στη ζωή και στο εισόδημά μας 
να θυμώνεις με την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, τις εξελίξεις στην οικονομία και την κυβερνητική πολιτική, 
που σε συνθλίβουν 
να οργίζεσαι με τις αντιδραστικές αλλαγές στο δίκαιο και τη δικαιοσύνη, την ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού
να ανησυχείς για τις συνολικότερες εξελίξεις και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, τους κινδύνους  από την εμπλοκή 
της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς  σχεδιασμούς.

Έχεις δίκιο που δεν εμπιστεύεσαι την ηγεσία της Ολομέλειας και των μεγαλύτερων Δικηγορικών Συλλόγων, αφού βλέ-
πεις, ότι δεν συμμερίζονται τα δικά σου βάρη και άγχη, δεν υπερασπίζονται τα δικά σου συμφέροντα.

ΔΕΝ είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα θεσμού!

Δ εν είμαστε «όλοι μαζί», ένα ενιαίο «δικηγορικό 
σώμα» με ίδια συμφέροντα. Όπως σε όλη την 

κοινωνία, έτσι και στη δικηγορία, συγκρούονται δυο 
κόσμοι, αντιτιθέμενα συμφέροντα και στρώματα,  
που τα χωρίζει άβυσσος. 

Από τη μια είμαστε εμείς: η μεγάλη πλειοψηφία 
των δικηγόρων, αυτοαπασχολούμενοι με χαμηλά 
εισοδήματα, μισθωτοί και ασκούμενοι.

Από την άλλη είναι οι λίγοι: οι ιδιοκτήτες των με-
γάλων δικηγορικών και πολυ-επαγγελματικών εται-
ρειών, οι μεγαλοδικηγόροι, που συναγελάζονται με 
κυβερνήσεις, τραπεζίτες, εφοπλιστές, βιομήχανους.

Εμείς παλεύουμε για τη ζωή μας κι αυτοί για τα 
κέρδη τους.

Εμείς έχουμε συμφέρον από την ανατροπή της 
αντιλαϊκής πολιτικής κι αυτοί την στηρίζουν.

Εμείς έχουμε ανάγκη από συλλογικές διαδικασί-
ες και αγωνιστικές συσπειρώσεις, στις οποίες θα 
έχουμε λόγο και δύναμη, κι αυτοί από Δικηγο-
ρικούς Συλλόγους προσωποκεντρικούς, συνομι-
λητές και «συνεργάτες» της εκάστοτε κυβέρνησης 
που μας επιτίθεται.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μάς εγκλωβίζουν όλους μαζί κάτω απ’ 
την ίδια «στέγη», για να θυσιάζουν τις ανάγκες μας στα συμφέ-
ροντα και τις επιδιώξεις των λίγων!

Το δικό μας «όλοι μαζί» σημαίνει κάλεσμα συλλογικού αγώνα 
για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας. Σημαίνει «οι 
πολλοί, με τα κοινά προβλήματα, παλεύουμε μαζί, συγκρουόμα-
στε με την πολιτική που μας συνθλίβει».

Δείχνουμε τη δύναμη μας!
Στέλνουμε ηχηρό μήνυμα 

στους Δικηγορικούς Συλλόγους, 

πως δεν θα μείνουμε άπραγοι.

Οργανωνόμαστε και παλεύουμε 
με βάση τα συμφέροντά μας.

Απευθυνόμαστε σε σένα:  
• τον αυτoαπασχολούμενο, που ζεις και δουλεύεις μέσα στο άγχος και την ανασφάλεια, με ρυθμούς εξαντλητικούς και το 
εισόδημά σου καταληστεύεται.

• τον μισθωτό, που σε αποκαλούν «συνεργάτη» για να σου αφαιρούν εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.

• τον ασκούμενο, που βαφτίζεσαι ξανά «μαθητής» για να δουλεύεις ατέλειωτες ώρες, χωρίς δικαιώματα, για ένα μισθό-χαρτζιλίκι.

• τη γυναίκα συνάδελφο, που βιώνεις σε πολλαπλάσιο βαθμό τα παραπάνω, που σου θέτουν το οπισθοδρομικό δίλημμα 
«εργασία ή μητρότητα», ενώ συχνά αντιμετωπίζεις και στη δουλειά απαράδεκτες, σεξιστικές συμπεριφορές.

• που πήρες ελπίδα και δύναμη από την ίδρυση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην Αττική, από τη δράση του 
κινήματος, των Επιτροπών Αγώνα Δικηγόρων σε διάφορες πόλεις της χώρας!

Γιατί, πολύ απλά, δεν είμαστε όλοι το ίδιο!



Να στραφούμε συλλογικά εναντίον του πραγματικού ενόχου!
Δεν αλλάζει κάτι υπέρ μας όσο μένουμε παθητικοί θεατές, όσο εμπιστευόμαστε επίδοξους 

«σωτήρες», που τελικά παζαρεύουν τα δικαιώματά μας με την εκάστοτε κυβέρνηση.
Αλλάζει όμως με αγώνα, με την ενεργό συμμετοχή όλων μας σε συσπειρώσεις με βάση τα συμφέροντά μας, σε 

σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική. Έτσι μετρούσε πάντα ο εργαζόμενος λαός βήματα και ανάσες στη ζωή του, κατα-
κτήσεις και νίκες!

Σ υναδέλφισσα, συνάδελφε, 
σε καλούμε να σκεφτείς: Γιατί, ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία αναπτύσσονται ραγδαία, η θέση μας επιδεινώνεται; Γιατί 

οι ίδιοι που μας «δείχνουν» την ψηφιοποίηση ως διέξοδο για ένα καλύτερο μέλλον, οι ίδιοι αυτοί χαρακτηρίζουν τη διεκδίκηση 
όλων των σύγχρονων αναγκών μας ως «υπερβολή», «έλλειψη ρεαλισμού»; Γιατί αυτοί που μιλούν για δικαιώματα και πρόοδο 
στο «δια ταύτα» προτείνουν μόνο «μπαλώματα» και «μικροπαρεμβάσεις» και όχι ουσιαστική καλυτέρευση της ζωής μας;

Απόρριψε όσους σε καλούν να συμβιβαστείς με λιγότερα από όσα αξίζουμε!
Κάνε κριτήριο ψήφου και δράσης την κάθε σου μέρα, τη ζωή σου, όσα έχεις ανάγκη!
Στήριξε, εμπιστέυσου την ψήφο σου στην Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων!

Για να ακουστεί δυνατά και μέσα στον Δικηγορικό Σύλλογο η φωνή που λέει:

> Είναι η πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων διαχρονικά, που υπηρετεί αποκλει-
στικά  τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και φορτώνει τα βάρη στους αυτοαπα-
σχολούμενους και τους μισθωτούς. 

> Είναι η ίδια η ανάπτυξη για τα κέρδη των λίγων, που, όσο «πράσινη» και ψηφιακή κι αν γίνει, στηρίζεται στην εκμετάλ-
λευση και την καταπίεση της κοινωνικής πλειοψηφίας.
> Είναι οι πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης, όπως η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην 
τους αθωώσεις! Στον ίδιο  αντιλαϊκό δρόμο μας καλούν να συνεχίσουμε, ευαγγελιζόμενοι μια ανάπτυξη με κερδισμένους 
όλους, και το κεφάλαιο και τον λαό, υποσχόμενοι «καλύτερες μέρες»  χωρίς σύγκρουση με τα μονοπώλια αλλά με κυβερ-
νητικές εναλλαγές. Πρόκειται για μύθους που έχουμε ήδη πληρώσει ακριβά! 
> Μαζί με αυτούς, οι δυνάμεις που υψώνουν τη σημαία της διεκδίκησης, στην πραγματικότητα «ξανασερβίρουν» το παρα-
μύθι μιας πιο «φιλολαϊκής», «δημοκρατικής», «προοδευτικής» διαχείρισης του συστήματος. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία 
με τις δυνάμεις της κυβερνητικής εναλλαγής! Είναι η τάχα «αγωνιστική» εκδοχή του ίδιου δρόμου, που καταλήγει στη 
«σφαγή» μας, σε νέες απογοητεύσεις! Έτσι συντηρούν τη μοιρολατρεία, το «δεν αλλάζει κάτι». Μην τους το επιτρέψεις! 
Αυτές οι πολιτικές δυνάμεις εκπροσωπούνται και κυριαρχούν στους Δικηγορικούς Συλλόγους. Είναι μέρος του προβλή-
ματος, όχι της λύσης!

Προοδευτικό, σύγχρονο, ρεαλιστικό  
τον 21ο αιώνα είναι:

• Να δουλεύουμε λιγότερο και να έχουμε περισσότερο 
ελεύθερο, δημιουργικό χρόνο για εμάς,  τους  ανθρώπους 
μας, τα «θέλω» μας. 

• Να έχουμε πρόσβαση σε αναβαθμισμένες δωρεάν πα-
ροχές υγείας - πρόνοιας. 

• Να ζούμε σε σύγχρονες και ασφαλείς κατοικίες, με αντι-
πυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση. 

• Να έχουμε δημόσιο - δωρεάν σύστημα παιδείας, ολό-
πλευρη μόρφωση  της νέας γενιάς. 

• Να έχουμε πρόσβαση στα αγαθά του Πολιτισμού. 

• Να ζούμε σε έναν κόσμο ειρηνικό, χωρίς πολέμους και 
προσφυγιά.

ΔΕΝ είναι:

• Να ζούμε σκλαβωμένοι σε εντατικούς ρυθμούς δου-
λειάς ή στην «μισή» απασχόληση και την ανεργία.

• Να χρυσοπληρώνουμε την υγεία-πρόνοια-ασφάλισή 
μας, να γινόμαστε μάρτυρες του απάνθρωπου εμπορίου 
σε φάρμακα και εμβόλια.

• Να μας βαραίνουν υπέρογκα έξοδα στέγασης, ηλεκτρι-
σμού - θέρμανσης, εκτεθειμένοι από τις κυβερνήσεις σε 
πύρινους εφιάλτες και καταστροφικές πλημμύρες, υπό 
την  απειλή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

• Να βλέπουμε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών 
μας ολοένα να περιορίζονται.

• Να μας «κυκλώνουν» εστίες ανταγωνισμών και πολέ-
μου, που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τον λαό.

Δεν συμβιβαζόμαστε με τη βαρβαρότητα!

Τα προβλήματά μας...
...έχουν αιτία, ένοχο!

...έχουν λύση:



Αυτόν τον δρόμο άνοιξε και ανοίγει με τη δράση της η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων. 
Για να ικανοποιήσουμε  τα δίκαια αιτήματά μας, που ανταποκρίνονται στα συμφέροντα 

της πλειοψηφίας των δικηγόρων:

Για την προστασία της υγείας, της ζωής μας:

• Υπογραφή ΣΣΕ για την κατοχύρωση και διεύρυνση των 
δικαιωμάτων των μισθωτών δικηγόρων, ανεξάρτητα από 
τη νομική μορφή απασχόλησής τους. 7ωρο–5ήμερο–35ω-
ρο. Αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης. Υποχρεωτική 
κάλυψη των 2/3 της ασφαλιστικής εισφοράς του μισθωτού 
δικηγόρου και του συνόλου της εισφοράς του ασκούμενου 
από τον εργοδότη. Όχι στις αναστολές συμβάσεων, την εκ 
περιτροπής εργασία και τη μονιμοποίηση της τηλεργασίας. 
Προστασία των δικαιωμάτων των εμμίσθων δικηγόρων 
ενάντια στο νέο Κώδικα Δικηγόρων. 

• Επίδομα ανεργίας για όλο το διάστημα ανεργίας και 
στους άνεργους δικηγόρους, που έχουν αναγκαστεί να 
διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή το 
πραγματικό εισόδημά τους βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επί-
πεδο.

• Κοινωνική Ασφάλιση για όλους, δημόσια, δωρεάν και 
υποχρεωτική με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Κατάργηση 
των εισφορών στον κλάδο υγείας. Κατάργηση όλων των 
αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ 
– ΑΝΕΛ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών. Όχι στα επαγγελματικά Ταμεία. Να πληρώσουν 
το κράτος και η εργοδοσία για τα ελλείμματα. Κάλυψη με 
κρατική χρηματοδότηση όλων των απωλειών των αποθε-
ματικών των  ταμείων από τη διαχρονική καταλήστευσή 
τους. 

• Πλήρη σύνταξη στο ύψος των σύγχρονων αναγκών μετά 
από 30 χρόνια εργασίας ή στα 60 έτη  για τους άνδρες και 
55 για τις γυναίκες. Αποκατάσταση των κύριων και επι-
κουρικών συντάξεων στο ύψος του 2009. Επαναφορά 13ης 
και 14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης. 

• Διαγραφή  χρεών που προέκυψαν κατά την διάρκεια της 
πανδημίας προς ασφαλιστικά ταμεία – τράπεζες – δημόσιο, 
για όλους τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, 
χωρίς προσαυξήσεις - πρόστιμα. Καμία κατάσχεση πρώ-
της κατοικίας – επαγγελματικής στέγης για μισθωτούς και 
φτωχούς αυτοαπασχολούμενους. 

• Κατάργηση κάθε είδους τελών και χαρατσιών. Να φορολο-
γηθεί το μεγάλο κεφάλαιο με 45% σε διανεμόμενα και αδιανέ-
μητα κέρδη. Αφορολόγητο για όλους 20.000 ευρώ ατομικό ει-
σόδημα, 40.000 οικογενειακό και 5.000 επιπλέον για κάθε παιδί.

• Όχι στην αποσύνδεση πτυχίου - επαγγέλματος. Μόνη 
προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος με πλήρη 
δικαιώματα, το πτυχίο. Κατάργηση της άσκησης. Αναβαθ-
μισμένο πρόγραμμα σπουδών που θα συνδέει την θεω-
ρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή της. Μέχρι την 
κατάργησή της, να κατοχυρωθούν τα εργασιακά και ασφα-
λιστικά δικαιώματα των ασκούμενων, όπως και σε όλους 
τους μισθωτούς συναδέλφους.

• Κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν τη λεγόμενη 
«απελευθέρωση» των νομικών υπηρεσιών.

• Ουσιαστική προστασία της μητρότητας. Κρατικό δίκτυο 
υποδομών, με δωρεάν υπηρεσίες για την οικογένεια, το 
παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τα ΑΜΕΑ.

• Εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων και μέτρων 
προστασίας της υγείας για την ομαλή λειτουργία των δι-
καστηρίων και των δημόσιων υπηρεσιών. Καμία σκέψη 
για αποκλεισμό των ανεμβολίαστων συναδέλφων, δικα-
στικών υπαλλήλων, διαδίκων και λοιπών πολιτών από τα 
δικαστήρια. Εβδομαδιαία δωρεάν τεστ σε όλους τους δι-
κηγόρους και όλους τους εργαζόμενους, εμβολιασμένους 
και μη, αποκλειστικά με επιβάρυνση του κράτους και των 
εργοδοτών. Τακτικές απολυμάνσεις όλων των χώρων των 
δικαστηρίων. Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
δικαστικών υπαλλήλων, για να καλυφθούν τα τεράστια 

κενά.  Μόνιμο ιατρικό προσωπικό και προσωπικό καθαρι-
ότητας στα δικαστήρια. Να σταματήσει το αίσχος των εργο-
λαβιών. Καμία Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ). Άμεσα μέτρα αναβάθμισης της κτιριακής και υλικο-
τεχνικής υποδομής των δικαστηρίων. 

• Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με προ-
σλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπι-
κού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Σχέδιο επίταξης 
του ιδιωτικού τομέα και άμεση επίταξη των ιδιωτικών 
διαγνωστικών για μαζικά δωρεάν τεστ στον πληθυσμό. 
Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και 
στα ΜΜΜ. Να εξασφαλιστεί ο δημόσιος και δωρεάν εμ-
βολιασμός του λαού, με ουσιαστική ενημέρωση, πρόλη-
ψη, παρακολούθηση και φαρμακοεπαγρύπνηση.

Για τα εργασιακά - ασφαλιστικά μας δικαιώματα, την προστασία του εισοδήματός μας: 



Για την υπεράσπιση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών,
για μαζικές, συλλογικές διαδικασίες: 

• Να σταματήσει η ποινικοποίηση των εργατικών - λαϊκών 
αγώνων, η συστηματική κήρυξη των απεργιακών αγώνων 
ως παράνομων και καταχρηστικών, η συρρίκνωση και 
καταπάτηση των λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων. 
Κατάργηση του νέου Εργασιακού νόμου Χατζηδάκη. Κα-
τάργηση των νόμων κατά των λαϊκών ελευθεριών (συνα-
θροίσεις, πανεπιστημιακή αστυνομία κλπ).

• Εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής, έμμεση 
ανάδειξη του Προέδρου κάθε Δικηγορικού Συλλόγου από το 
εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεωτική σύγκληση δια 
ζώσης γενικής συνέλευσης των μελών κάθε  Συλλόγου τουλά-

χιστον δύο φορές τον χρόνο. Κατάργηση του ενιαίου ψηφοδελ-
τίου σε όλους τους  Συλλόγους ανεξάρτητα από αριθμό μελών. 

• Δραστική μείωση των δυσβάσταχτων οικονομικών εξό-
δων προσφυγής στη Δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους 
και τα λαϊκά στρώματα, άρση των δικονομικών εμποδίων 
στην πρόσβασή τους. Κατάργηση του δικαστικού ενσήμου 
σε όλες τις εργατικές διαφορές, ανεξάρτητα από το ύψος 
της απαίτησης. Κατάργηση του νέου ΚΠολΔ και του νέου 
Πτωχευτικού Κώδικα. Όχι στους ηλεκτρονικούς πλειστη-
ριασμούς. Πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας για την 
εργατική και λαϊκή οικογένεια.

Δεν δικαιούμαστε τίποτα λιγότερο! Δεν είμαστε μόνοι, έχουμε συμμάχους!
Συγκροτούμε το δικό μας μέτωπο,  με τους άλλους αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς επιστήμονες,

τους εργαζόμενους και τον λαό, για να κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει.

Ενώ δεχόμασταν επίθεση στα δικαιώματά μας, στην υγεία, στο εισόδημά μας

Σ υναδέλφισσα, συνάδελφε 
Η περίοδος που έχει προηγηθεί εν μέσω πανδημίας και σφοδρών αντεργατικών – αντιλαϊκών εξελίξεων είναι 

αποκαλυπτική. Σε καλούμε να μην ξεχάσεις, να κρίνεις, να ψηφίσεις με κριτήριο και την πρόσφατη πείρα, τη δράση 
της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ και τη στάση των άλλων δυνάμεων στον κλάδο.

• Αναδείχτηκαν ακόμα πιο καθαρά οι μεγάλες διαφορές στο δήθεν «ενιαίο δικηγορικό σώμα». Το εισόδημα των αυ-
τοαπασχολούμενων ουσιαστικά εκμηδενίστηκε. Οι μισθωτοί κλήθηκαν να δουλεύουν ατέλειωτες ώρες ή και με τηλεργα-
σία, ή τέθηκαν σε άτυπη υποχρεωτική αναστολή, χωρίς καμία στήριξη λόγω της υποτιθέμενης επαγγελματικής «ανεξαρτη-
σίας» τους. Την ίδια ώρα, οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες διατήρησαν την κερδοφορία τους μέσα από την εκμετάλλευση 
των μισθωτών συναδέλφων, τα μεγάλα γι’ αυτές πακέτα των επιστρεπτέων προκαταβολών κ.λπ. 

• Οι διάφορες παρατάξεις και δυνάμεις στους Δικηγορικούς Συλλόγους αποκαλύφθηκαν για τα συμφέροντα και την 
πολιτική που υποστηρίζουν!

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων 
βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή για:

• Την ίδρυση του Σωματείου Μισθωτών Δικη-
γόρων στην Αττική, που έγινε πράξη!

• Μέτρα προστασίας της υγείας και του εισο-
δήματός μας, σε συντονισμό με τους άλλους 
αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς επιστή-
μονες.

• Την αναγκαία στήριξη του δημόσιου συστή-
ματος υγείας, την επίταξη της ιδιωτικής υγείας, 
μαζί με τους γιατρούς και υγειονομικούς.

• «Φέραμε» τα δίκαια αιτήματα των μισθωτών 
και αυταπασχολούμενων συναδέλφων  μέσα 
στους Συλλόγους, για να συζητηθούν, να πά-
ρουν όλοι θέση. 

Τι έκαναν οι άλλες δυνάμεις;

• Ήταν εξαφανισμένοι, κρυμμένοι πίσω από τη λογική “θα λογαρια-
στούμε μετά”. 

• Αρνούνταν κάθε κινητοποίηση, παζάρευαν την κοροϊδία των 
voucher.

• Υπονόμευαν τον αγώνα των μισθωτών ενάντια στις απολύσεις και 
τους εκβιασμούς, αφού δεν τους αναγνωρίζουν ως τέτοιους!

• Χειροκροτούσαν τους ήρωες γιατρούς από τα μπαλκόνια τους, 
αλλά καταψήφιζαν το αίτημά τους  για πραγματική,  χωρίς αστερί-
σκους και δωράκια, επίταξη της ιδιωτικής υγείας.

• Αποδέχονταν την εγκατάσταση επικίνδυνων «πυλών απολύμανσης» 
στα δικαστικά μέγαρα, η οποία αποτράπηκε μετά από παρεμβάσεις της 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ! Όλοι σχεδόν επιδόθηκαν στο αποπροσα-
νατολιστικό δίλημμα «ανοιχτά ή κλειστά δικαστήρια» χωρίς να διεκδικούν 
κανένα  μέτρο προστασίας της υγείας σε αυτά και τους χώρους δουλειάς.



• Υπερασπίζονται την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, που έδωσε και δίνει ώθηση μόνο στην 
κυριαρχία των μεγάλων δικηγορικών και πολυεπαγγελματικών εταιρειών σε όλη την Ελλάδα

• Αρνούνται κάθε συζήτηση για τα δικαιώματα των μισθωτών συναδέλφων στο όνομα της «επιστημονικής αυτοτέλειας», θέτουν 
εμπόδια στον αγώνα τους για συγκροτημένα  δικαιώματα μέσα από  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
• Υπεραμύνονται της άσκησης των νέων συναδέλφων, αυτής της αναχρονιστικής απαράδεκτης μαθητείας, που το μόνο 
που εξασφαλίζει είναι  ένα μόνιμο, φθηνό και αναλώσιμο εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, είτε για τα συμφέροντα 
των εταιρειών – εργοδοτών είτε για την κάλυψη κενών στον κρατικό μηχανισμό.
• Στο όνομα του «υπερπληθωρισμού» των δικηγόρων ζητούν  αυστηροποίηση των εξετάσεων για  απόκτηση της άδειας, 
όπως και μέτρα στέρησης επαγγελματικών δικαιωμάτων! Δηλαδή, μια δικηγορία για λίγους κι εκλεκτούς για τους λίγους 
κι εκλεκτούς πελάτες τους…
• Επιδίδονται σε έναν ακραίο συντεχνιασμό.   Υπονομεύουν την κοινή δράση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους ακόμα 
και στον ίδιο τον χώρο της δικαιοσύνης! Αντί να διεκδικούν μέτρα βελτίωσης και προσλήψεις, η Ολομέλεια έφτασε να 
καλεί σε κατάθεση μηνύσεων κατά των δικαστικών υπαλλήλων!
• Θέλουν τις κλειστές πόρτες των Δικηγορικών Συλλόγων, που αφήνουν εκτός τα συμφέροντα της πλειοψηφίας. Προ-
ωθούν όχι ζωντανές συλλογικές διαδικασίες αλλά αντιδραστικές και αντιδημοκρατικές πρακτικές, όπως οι ηλεκτρονικές 
ψηφοφορίες, το ενιαίο ψηφοδέλτιο κ.ά.

Όταν δεχόμασταν μαζί με τον υπόλοιπο λαό πλήγμα στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα:

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων 
παλέψαμε μαζί με τους συμμάχους μας!

• Με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τα σωματεία τους 
στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις, στη μεγαλειώδη συ-
γκέντρωση της Πρωτομαγιάς 2020, εκεί που θριάμβευσε το 
δίκιο του αγώνα κόντρα στις απαγορεύσεις και την τρομοκρα-
τία!

• Απέναντι στον εκτρωματικό νόμο ενάντια στο 8ωρο, στα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα και στην απεργία.

• Με τους άλλους αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς επι-
στήμονες, ενάντια στους αντιασφαλιστικούς νόμους: τόσο τον 
νόμο «Βρούτση – Κατρούγκαλου», όσο και το τερατούργημα 
της ΝΔ για την επικουρική ασφάλιση, που «τζογάρει» τα ασφα-
λιστικά μας δικαιώματα συνεχίζοντας το «έργο» του ΣΥΡΙΖΑ.

• Με τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία για προσλή-
ψεις, ώστε οι συντάξεις να εκδίδονται γρήγορα, με αποκλειστική 
ευθύνη του κράτους, χωρίς επιβάρυνση των ασφαλισμένων.

Τι έκαναν οι υπόλοιπες δυνάμεις που άλλοτε 
ανέμιζαν τις πολύχρωμες γραβάτες τους;

Τα πάντα για να μην δράσουμε μαχητικά, σε συμπό-
ρευση με το εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά να μείνου-
με μόνοι και έκθετοι, εγκλωβισμένοι στον επιζήμιο 
συντεχνιασμό! 

• Η Ολομέλεια και οι κυρίαρχες δυνάμεις στους με-
γάλους Συλλόγους αρνήθηκαν τη συμμετοχή με απο-
χή στις μεγάλες απεργιακές μάχες.

• Κάποιοι υπερθεμάτισαν στην εξοργιστική κυβερνητι-
κή προπαγάνδα περί «προστασίας της εργασίας», άλλοι 
ζητούσαν επιμέρους διορθώσεις βλέποντας και «καλά» 
άρθρα στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Ορισμένοι εκτόξευ-
αν μύδρους αλλά τώρα περιδιαβαίνουν στα σωματεία 
για τις αναγκαίες αλλαγές στα Καταστατικά τους!

• Στήριζαν την αναλογικότητα και ανταποδοτικότητα, 
δηλαδή το σπάσιμο του ενιαίου χαρακτήρα της κοινω-
νικής ασφάλισης. Επικρότησαν τον νέο αντιασφαλιστι-
κό νόμο για την επικουρική ασφάλιση, συνεχίζοντας να 
πλασάρουν πακέτα ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης!

• Παζαρεύουν την έκδοση συντάξεων από τους δικη-
γόρους, δηλαδή το «τυράκι» που πέταξε στον κλάδο 
μας το κράτος για να μετακυλίσει την ευθύνη του, ένα 
αντικείμενο που θα καταληφθεί συντριπτικά από με-
γαλογραφεία και εταιρείες.

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, οι δυνάμεις που κυριαρχούν στους μεγαλύτερους από αυτούς 
έχουν επικίνδυνες, αντιδραστικές θέσεις και στάση σε όλα τα κομβικά ζητήματα για τον κλάδο μας. 

Ο λόγος; Επειδή υπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα στον κλάδο μας και συνολικά, συμβάλλουν στην 
υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, όπως εφαρμόζεται και στον χώρο της δικαιοσύνης.

Γι’ αυτό:

Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε!
Η κατάργηση του  κατάπτυστου νόμου Χατζηδάκη πα-
ραμένει στην προμετωπίδα της πάλης μας. Στηρίζουμε 
αδιαπραγμάτευτα το δικαίωμα των μισθωτών συνα-
δέλφων μας να απεργούν.

• Ακόμα και κάποιοι που βροντοφωνάζουν δήθεν για τα δικαιώματα, αναπαράγουν την επικίνδυνη λογική του «ενιαίου 
σώματος των δικηγόρων», υπερασπίζονται το λεγόμενο «κράτος δικαίου» του συστήματος της εκμετάλλευσης, αναθερ-
μαίνουν την αυταπάτη της «καλύτερης διακυβέρνησης». Στην πράξη λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία με κόμμα-
τα διαχείρισης, ενόψει κυβερνητικής εναλλαγής. Με τη μάσκα του «φίλου» μας οδηγούν στην αγκαλιά των «λύκων» που 
θα συνεχίσουν την επίθεση σε βάρος μας!



Καμιά αναμονή! 
Οι εξελίξεις και αλλαγές στο δίκαιο και στην απονομή της δικαιοσύνης είναι συνεχείς, αντιδραστικές.

Σε καλούμε να προβληματιστείς, να πάρεις κι εσύ θέση.

Ό λους μας απασχολεί η ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού,  το δόγμα «νόμος και τάξη» ενάντια σε όποιον 
αντιδρά. Όλοι προβληματιζόμαστε, που μέσα στην πανδημία πέρασαν τόσο αντιδραστικοί νόμοι (εργασιακά, παιδεία), 

επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί σε εργατικά δικαιώματα και λαϊκές ελευθερίες (π.χ. διαδηλώσεις). 
Τώρα ακόμη και το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού από δικαίωμα, γίνεται απειλή και τιμωρία, μέσο διαίρεσης των εργα-

ζομένων σε εμβολιασμένους και μη. Αυτό εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας καθημερινά στα δικαστήρια, που άνοιξαν 
χωρίς την αναγκαία δέσμη μέτρων προστασίας της υγείας, αλλά με «σκανάρισμα» ως μέσο διαχωρισμού, εκβιασμών και 
προσβολής δικαιωμάτων των εργαζομένων στη δικαιοσύνη και όσων ζητούν πρόσβαση σε αυτή. 

Λένε ψέματα όσοι μιλούν για μέτρα προσωρινά, λόγω της «έκτακτης κατάστασης», όσοι δήθεν τα καταγγέλλουν ως 
ιδεοληπτικές επιλογές «συντηρητικών» προσώπων και κυβερνήσεων.

Η καταστολή, ο αυταρχισμός, οι περιορισμοί στα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού δεν είναι νέα φαινόμενα. 
Ήταν και είναι το αναγκαίο συμπλήρωμα των αντιλαϊκών μέτρων κάθε κυβέρνησης, για να υπηρετηθούν «δια πυρός 
και σιδήρου» τα σχέδια της αστικής τάξης.

Ας αναρωτηθούμε, 
ποιον υπηρετούν όλες οι αλλαγές 
στη νομοθεσία και στο σύστημα 
απονομής δικαιοσύνης;

Τα κέρδη των λίγων (εργοδοσία, τράπεζες, επενδυτές κ.ά.) σε βάρος 
των αναγκών και δικαιωμάτων των πολλών: αυτός είναι ο γνώμονας 
όλων των μεταρρυθμίσεων, των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων στον 
«Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης». Γι’ αυτό και:

• Ο πρόσφατος νόμος Χατζηδάκη, σε συνέχεια των προη-
γούμενων, καταργεί ουσιαστικά τις όποιες συνδικαλιστι-
κές ελευθερίες, επιβάλλει αμέτρητες ώρες απλήρωτης 
δουλειάς, επιτρέπει την επέμβαση του κράτους στην δρά-
ση και λειτουργία των σωματείων, επεκτείνει την επίθεση 
στο απεργιακό δικαίωμα.

• Ο νέος Περιβαλλοντικός Νόμος παραδίδει το φυσικό πε-
ριβάλλον, δάση, βουνά και αιγιαλούς στους επενδυτές των 
ΑΠΕ και του τουρισμού. 

• Αφού ο νέος ΚΠολΔ, που διατήρησε η προηγούμενη κυ-
βέρνηση, άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για μαζικές κατασχέ-
σεις και πλειστηριασμούς στη λαϊκή κατοικία, ο νέος Πτω-
χευτικός Κώδικας κάνει τους βιοπαλαιστές εργαζόμενους 
και επαγγελματίες «νοικάρηδες» στο ίδιο τους το σπίτι.

• Οι νέοι Ποινικοί Κώδικες περιέχουν προκλητικές και επικίν-
δυνες διατάξεις, όπως η ποινική διαπραγμάτευση και συνδιαλ-
λαγή, ενισχύουν τον τρομονόμο με βάση τις κατευθύνσεις της 
ΕΕ που βάζουν στο στόχαστρο ακόμα και τη σκέψη! 

• Στήνονται νέα δικαστικά τμήματα, τα «επενδυτικά δικαστή-
ρια» με διαδικασίες «fast track» για τις υποθέσεις μεγάλου οι-
κονομικού ενδιαφέροντος, την ώρα που οι υποθέσεις των ερ-
γατικών - λαϊκών οικογενειών χρονίζουν και κοστίζουν, ενώ 
χιλιάδες κενά παραμένουν στους δικαστικούς υπαλλήλους. 

• Η Διαμεσολάβηση επιβάλλεται κατ’ εξοχήν σε βάρος του 
αδύναμου μέρους της διαφοράς, διαμορφώνεται σε νέο με-
γάλο πεδίο κερδοφορίας για τις εταιρείες διαμεσολαβητών.

• Η ψηφιακή δικαιοσύνη γίνεται  άλλοθι και  μέσο για  πά-
γωμα των αναγκαίων προσλήψεων και εντατικοποίηση της 
εργασίας  τόσο των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 
δικηγόρων όσο και των δικαστικών υπαλλήλων. Η προώ-
θηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. αλγόριθμοι για επί-
λυση μικροδιαφορών κ.ά.) γίνεται όχημα για να φαλκιδεύ-
ονται δικαιώματα και αρχές, όπως τα προσωπικά δεδομένα 
ασφαλιστικές δικλείδες της αποδεικτικής διαδικασίας κ.ά.

Το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες του κεφαλαίου. 
Η «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη κρατά μία ζυγαριά που τελικά γέρνει πάντα στη μία πλευρά.

Ο ι λίγοι ευνοούνται και στο εσωτερικό του κλάδου μας, αφού  ικανοποιούν τους πλούσιους πελάτες τους, απολαμβάνουν 
σύγχρονα  τεχνολογικά συστήματα για τη λειτουργία  τους, έχουν το ελεύθερο στην εκμετάλλευση των «συνεργατών» τους, 

μισθωτών συναδέλφων. Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης ευνοεί αντικειμενικά τις ισχυρές εταιρείες και τα μεγαλογραφεία, που 
διαθέτουν την υποδομή και το προσωπικό, ώστε να συγκεντρώσουν παραπέρα την ύλη, να διευρύνουν το συγκριτικό πλεο-
νέκτημά τους σε βάρος των μικρών αυτοαπασχολουμένων. Ακόμα, η νέα Πολιτική Δικονομία, με τις ασφυκτικές προθεσμίες 
και τα αμέτρητα έγγραφα, μπορεί να έχει γίνει βραχνάς για την πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων, όχι όμως για τη μεγάλη 
δικηγορική εταιρεία που διαθέτει κακοπληρωμένους μισθωτούς συναδέλφους για να κλείνουν τον φάκελο του πελάτη της.



Σ υναδέλφισσα, συνάδελφε 
Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων δεν κρύβει την αλήθεια! 

Δεν φοράμε το βολικό προσωπείο της παράταξης για «όλους τους δικηγόρους» ούτε της δύναμης που θα λύσει «μαγικά» 
τα προβλήματα. Λέμε ανοιχτά: χρειάζεται συλλογική οργάνωση με τη συμμετοχή όλων μας σε αγωνιστικές συσπειρώσεις, 
πεισματικός αγώνας των δικηγόρων με τα χαμηλά εισοδήματα.

Δεν μας ταιριάζουν τα βαρύγδουπα ευχολόγια για τη «δημοκρατία» και το «κράτος δικαίου», που δεν ήταν και δε θα γίνουν 
ποτέ «ουδέτερα», που χώρεσαν στους κόλπους τους επί χρόνια ακόμα και την εγκληματική φασιστική – ναζιστική Χρυσή Αυγή.

Δεν μας εκφράζουν οι «μάχες για την καρέκλα», οι προσωπικές φιλοδοξίες και αντιπαραθέσεις, η μετατροπή των δικηγορι-
κών εκλογών σε γενική πρόβα για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές,  την κατάληψη «θέσεων» στη μία ή στην άλλη κυβέρνηση.
Έχουμε πείρα χρόνων! 

Πίσω από  «άφθαρτα» πρόσωπα κρύβονταν πάντα φθαρμένες ιδέες και πολιτικές, αυτές που μας έφεραν ως εδώ. Πίσω 
από τους «ανεξάρτητους» υποψήφιους κρυβόταν πάντα η «εξάρτηση» από τα μεγάλα συμφέροντα και στον χώρο μας. 
Άλλωστε, ο καθένας από εμάς «εξαρτάται» από την θέση του στη δικηγορία, από τις αντιλήψεις και τα ιδανικά του για την 
προοπτική της κοινωνίας. 

Όχι άλλος χαμένος χρόνος, όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες σε αυταπάτες για “εύκολες” αλλαγές χωρίς σύγκρουση με τον 
πραγματικό αντίπαλο.

Παίρνουμε ξεκάθαρη θέση!
Με τον εργαζόμενο λαό, για την ουσιαστική κατοχύρωση του δίκιου των πολλών, αυτών που με την εργασία τους πάνε 

τον τροχό της ιστορίας και της ανθρωπότητας μπροστά.
Στα έδρανα και στους «μεγάλους δρόμους κάτω απ’ τις αφίσες», με σθένος και ήθος κάνουμε πράξη το καθήκον του 

ριζοσπάστη – αγωνιστή δικηγόρου:

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των εργαζομένων, των νέων, όλου του λαού, κόντρα 
στην περιστολή τους. 
Συγκρουόμαστε με τη «νομιμότητα» που αναγνω-
ρίζει ως «ιερό και απαράβατο» μόνο το κέρδος των 
επιχειρηματικών ομίλων και στον βωμό του θυσιάζει 
τις λαϊκές ανάγκες.
Εναντιωνόμαστε στην καταστολή και τις αυταρ-
χικές απαγορεύσεις, τις «σπάμε» στην πράξη, όπως 
στον εορτασμό του Πολυτεχνείου 2020.
Είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια 
στον φασισμό, τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, την ανι-
σοτιμία, κάθε είδους διακρίσεις.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Το αποτέλεσμα των δικηγορικών εκλογών 
να μας βρει πιο δυνατούς!

Ενισχύουμε τη δική μας φωνή 
μες στους Συλλόγους, 

στέλνουμε τους δικούς μας «εκπροσώπους», 
για τα δικά μας συμφέροντα και ανάγκες!

Ο ι αυτοαπασχολούμενοι με τα χαμηλότερα εισοδήματα, μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι βαδίζουμε μπροστά 
στον δρόμο του αγώνα.

Ενωμένοι, με πίστη στη δική μας δύναμη και την αλληλεγγύη. Οργανώνουμε τους αγώνες μας για την ικανοποίηση 
των σύγχρονων αναγκών μας,  με μαζικές συλλογικές διαδικασίες και αγωνιστικές συσπειρώσεις στη βάση των κοι-
νών μας συμφερόντων. Ιδρύουμε συλλόγους, επιτροπές αγώνα, άλλες κατάλληλες μορφές σε όλη την Ελλάδα.

Αντλούμε ελπίδα, δύναμη και πείρα και στηρίζουμε το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ που συγκροτήθηκε στην Αττική.

Υπάρχει διέξοδος! Στη σύγκρουση με αυτή την πολιτική κι όσους την υπηρετούν
ή καλλιεργούν ψεύτικες ελπίδες πως θα τη βελτιώσουν!

Έ τσι δώσαμε τόσα χρόνια τη μάχη για την καταδίκη της 
εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυ-

γής: από τα έδρανα του δικαστηρίου ως Πολιτική Αγωγή και 
από κάθε γωνιά της χώρας, ως τις μεγαλειώδεις διαδηλώ-
σεις του κινήματος. Δεν εφησυχάζουμε στις «δάφνες της 
νίκης»: ξέροντας ότι το «φίδι» επωάζεται στη «ζεστασιά» της 
σημερινής βαρβαρότητας, αντιπαλεύουμε καθημερινά το 
ίδιο το σύστημα που γεννά και θρέφει τον φασισμό.

Αυτή είναι η δέσμευσή μας: θα παλέψουμε ακόμα πιο 
αποφασιστικά, κόντρα στη στρατηγική του κεφαλαίου, 
της ΕΕ, όλων των κυβερνήσεων, όποιο μανδύα κι αν φο-
ρούν, «αριστερό» ή δεξιό, νεοφιλελεύθερο ή σοσιαλδη-
μοκρατικό.


