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Νέα αποχή υπό πίεση
Υπό την εμφανή πίεση των συναδέλφων, που έφθασε τα όρια της κατακραυγής, και ιδίως της
αποχής των δικηγορικών συλλόγων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Κορίνθου κλπ, η πλειοψηφία
του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. αναγκάστηκε να αποφασίσει νέα διήμερη αποχή των δικηγόρων στις 31/3 και
1/4/2008, ημέρα που προβλέπεται η τελική ψήφιση του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό στο σύνολό
του.
Η πρόταση του γράφοντος να απόσχουμε και την Παρασκευή 28/3/2008 απορρίφθηκε. Το ίδιο και η
πρόταση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, η οποία αντιμετωπίστηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ.
σχεδόν ως.... παράνομη.
Η επιμονή του προέδρου να αρνείται να θέσει την πρόταση σε ψηφοφορία οδήγησε σε αγανάκτηση
δεκάδες παρευρισκομένους στη συνεδρίαση συναδέλφους, οι οποίοι γνώρισαν από πρώτο χέρι τι
σημαίνει αυθαιρεσία και αλαζονεία της εξουσίας. Ο πρόεδρος δεν άντεξε τις διαμαρτυρίες τους,
διέκοψε τη συνεδρίαση και κλείστηκε στο γραφείο του.
Με τις παραινέσεις των συμβούλων επανήλθε και έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση, η οποία
απορρίφθηκε με ψήφους 12 κατά και 10 υπέρ. Στους 10 υπέρ περιλαμβάνονται και 5 πλασματικοί,
αυτοί των συμβούλων της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», οι οποίοι ψήφισαν τελευταίοι και εκ
του ασφαλούς, αφού είχαν εκδηλώσει την αντίθεσή τους στη σύγκληση γενικής συνέλευσης
προηγουμένως, αφού διαπίστωσαν ότι η πρόταση θα απορριπτόταν, ψήφισαν «ΝΑΙ» για να μην
χρεωθούν το ΟΧΙ.
Τα «ΟΧΙ» στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ανήκαν στους συμβούλους των παρατάξεων
Παξινού, Χατζημιχάλη, Ζαφειρόπουλου και Ν. Κανελλόπουλου.
Κατά τα λοιπά η συνεδρίαση αναλώθηκε σε αυτοσχέδιες προτάσεις εναλλακτικών μορφών
κινητοποίησης και στην επιχειρηματολογία πόσο κακή είναι η αποχή, και ιδίως η γενική συνέλευση,
την οποία προφανώς η πλειοψηφία του Δ.Σ. φοβάται περισσότερο από το ίδιο το ασφαλιστικό.
Μάλιστα ο κ. Παξινός αφού επιχείρησε ανεπιτυχώς να καθησυχάσει στο Δ.Σ. ότι δεν θα θιγούν οι
επικουρικές συντάξεις, παραδέχθηκε τελικά ότι δεν έγινε δεκτή καμία από τις βελτιωτικές
προτάσεις που είχαν υποβληθεί από την Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του ν/σ.
Η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. διαμηνύει με κάθε τρόπο ότι κατευθύνει έναν αγώνα, τον οποίο
δεν πιστεύει, έτσι για την τιμή των όπλων.
Μόνη λύση ο αγώνας στα χέρια των δικηγόρων. Η συλλογή υπογραφών για σύγκληση Γ.Σ,
συνεχίζεται.
Αθήνα, 27.3.2008
Κώστας Παπαδάκης, εκπρόσωπος της «Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας» στο Δ.Σ
του Δ.Σ.Α.
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