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Εκλογικές δαπάνες και δικηγορικός συνδικαλισμός
Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση σπαταλιέται άφθονο χρήμα σε φυλλάδια, αφίσσες, πάρτυ,
βιογραφικά κ.λπ. Η υπέρβαση του μέτρου είναι όχι μόνο οικονομική, αλλά και συχνά ενοχλητική για
την αξιοπρέπεια των συναδέλφων, με κορύφωση «τη μάχη της εισόδου του Δ.Σ.Α., στο διάδρομο
της οποίας συνωστίζονται ομαδόν δεκάδες υποψήφιοι για να χαιρετίσουν τους προσερχόμενους
ψηφοφόρους ελπίζοντας στην αύξηση της σταυροδοσίας τους από την υπενθύμιση της τελευταίας
στιγμής.
Έχουμε καταγγείλει τη στάση αυτή που ποτέ δεν ακολουθήσαμε. Και έχουμε επανειλημμένα
προκαλέσει συζήτηση στο Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. αφενός για να δημοσιοποιούνται οι εκλογικές δαπάνες
των παρατάξεων και των υποψηφίων και αφετέρου για να εξασφαλιστούν με μέριμνα του Δ.Σ.Α.
όροι αξιοπρεπούς και ισότιμης προβολής ώστε να αποφεύγεται η μετατροπή των εκλογών σε
πασαρέλα αντί για διάλογο ουσίας για τα προβλήματα.
Δεν είχαμε ποτέ καμία ανταπόκριση. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. μετά τις
προηγούμενες εκλογές, καταθέσαμε δια του συμβούλου μας Κ. Παπαδάκη το παρακάτω κείμενο, το
οποίο και αναδημοσιεύουμε για λόγους προφανούς επικαιρότητας:
Όπως είχε πράξει και μετά τις εκλογές του 1999 και του 2002 χωρίς να βρεί μιμητή (βλ. αριθμ.
πρωτ. 2821/ 22.3.1999 και 2996/27.3. 2002 αιτήσεις στο Δ.Σ.) η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων
Αθήνας αισθάνεται την ηθική και συνδικαλιστική υποχρέωση να γνωστοποιήσει και πάλι στο
δικηγορικό σώμα (συμβολικά μέσω του Δ.Σ. αλλά και άμεσα) το ύψος, την κατανομή και την
προέλευση των εκλογικών της δαπανών.
Επειδή όπως γνωρίζετε το απελθόν Δ.Σ. για άλλη μία φορά απέφυγε να θέσει οποιουσδήποτε
κανόνες στην προεκλογική περίοδο, με αποτέλεσμα την αποδέσμευση από κάθε νομικό και
δεοντολογικό φραγμό της προεκλογικής συμπεριφοράς παρατάξεων, υποψηφίων προέδρων και
υποψηφίων συμβούλων, πιστεύουμε ότι όλοι οι παραπάνω έχουν την ίδια υποχρέωση και ότι η
άρνηση ή παράλειψη ανταπόκρισής τους, στην οποία ως τώρα μας έχουν συνηθίσει θα εκτιμηθεί
δεόντως από το δικηγορικό σώμα.
Διότι και αυτές οι εκλογές ένα σημαντικό ερέθισμα συζήτησης που προκάλεσαν στους δικηγόρους
(και όχι μόνο) ήταν το που βρίσκονται τόσα χρήματα και (ακόμη χειρότερα) το γιατί
«επενδύονται».
Αναδείχθηκε ακόμη από την προεκλογική περίοδο ως επιτακτικό και άμεσο καθήκον του Δ.Σ. η
αποτίμηση του επιπέδου της προεκλογικής εκστρατείας, του τρόπου με τον οποίον υποψήφιοι
πολιτεύθηκαν και «επικοινώνησαν» με τους ψηφοφόρους και βέβαια την καθιερωμένη «πολιορκία
του διαδρόμου», με σκοπό την άμεση θέσπιση κανόνων δεοντολογίας με κυρώσεις ως προς τον
τρόπο διενέργειας του εκλογικού αγώνα που θα διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια της εκλογικής
διαδικασίας, την αξιοπιστία όσων ασχολούνται με τα κοινά απέναντι στο εκλογικό σώμα και τη
διαφάνεια, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν τη συμβολή του συνδικαλιστικού διαλόγου και του
συνδικαλισμού αρχών αντί της προσωπικής προβολής.
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Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει το νωρίτερο δυνατό, τώρα και μακρυά από συγκυρίες νέας
προεκλογικής περιόδου.
Διαφορετικά και πάλι το Δ.Σ. αναλαμβάνει απόλυτα την ευθύνη της νομιμοποίησης της μετατροπής
των εκλογών σε πασαρέλα υποψηφίων που σήμερα με το χρήμα, αύριο (ιδίως στο «ενιαίο
ψηφοδέλτιο») και με την προβολή των Μ.Μ.Ε., και των εκδοτών του χώρου θα υποκαταστήσουν
τον προγραμματικό λόγο με τις δεξιώσεις και τις αποστολές βιογραφικών και λοιπών εντύπων με
αποτέλεσμα την αλλοτρίωση του δικηγορικού συνδικαλισμού, με ότι αυτό συνεπάγεται για την
κοινωνία και την εκπροσώπηση του θεσμικού εκφραστή των δικαιωμάτων της.
Το κόστος των δαπανών καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από εισφορές μελών, πωλήσεις προσκλήσεων
για το πάρτυ και από κυκλοφορία κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης σε μέλη και φίλους της
παράταξης καθώς και άλλους συναδέλφους. Η αφισσοκόλληση και η διανομή των εντύπων μας
κατά κανόνα έγιναν από εμάς τους ίδιους. Ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας είχε ορισθεί για τα
μέλη και φίλους το ποσό των 150 ευρώ. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας βοήθησαν.
Τέλος είναι γνωστό ότι οι υποψήφιοι της «Εναλλακτικής Παρέμβασης» δεν διενεργούν ατομικές
εκλογικές εκστρατείες και κατά συνέπεια δεν υφίστανται αντίστοιχες δαπάνες προς
δημοσιοποίηση.
Και επειδή στις εκλογές αυτές περίσσεψε και η οικονομική στήριξη, εκτός από την εκλογική που
μας επιφυλάχθηκε από το σώμα, αισθανθήκαμε υποχρέωσή μας ένα μέρος του πλεονάσματός μας
να διατεθεί για την έκδοση των επομένων φύλλων της εφημερίδας μας και ένα ακόμη μεγαλύτερο
(1.500 ευρώ) να το διαθέσουμε στο «Ταμείο Περίθαλψης Δ.Σ.Α.» (αριθμός παραστατικού
2003/10.3.2005) ενεργώντας σύμφωνα με την εικαζόμενη βούληση των εκατοντάδων συναδέλφων
από τους οποίους προέρχεται και να σας θυμίσουμε με την ευκαιρία ότι το Ταμείο αυτό, του οποίου
η κοινωνική χρησιμότητα είναι αυτονόητη, αξίζει τον κόπο αντί να φυτοζωεί και να αναμένει τη
φιλοτιμία των συνδικαλιστών (και οφείλουμε να πούμε ότι δεν είμαστε οι μόνοι που έχουν προβεί
σε ανάλογες δωρεές), να έχει σταθερά έσοδα από τον προϋπολογισμό του Δ.Σ.Α, του οποίου το
πλεόνασμα προπαγάνδιζαν χιλιάδες έντυπα τις μέρες αυτές.
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