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Για την ματαίωση της εκδήλωσης της ντροπής
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.Α. ματαίωσε την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ντροπής της 9/2/2009, μόλις
σήμερα Παρασκευή 6/2/2009 χωρίς να αιτιολογήσει την σχετική ανακοίνωση. Ας σημειωθεί ότι στη
χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ., από την οποία απείχε σε ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας ο
εκπρόσωπος της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας Κώστας Παπαδάκης (βλ. σχετική
γνωστοποίηση), δεν έγινε καμμία συζήτηση για το θέμα, όπως άλλωστε και όταν αποφασίστηκε.
Η ματαίωση είναι προφανές αποτέλεσμα της αποδοκιμασίας και της κατακραυγής που
αισθάνθηκαν οι διοργανωτές της ως αποτέλεσμα της δυναμικής αντίδρασης της Εναλλακτικής
Παρέμβασης, της Επιτροπής Συνταγματικών Δικαιωμάτων μελών του Δ.Σ.Α. και της Ομάδας
Νομικής Βοήθειας.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας, που κολλήθηκε στις
6/2/2009 στα δικαστήρια για το θέμα :
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ
Όπως είναι γνωστό, από τον Δεκέμβριο 2008 μετά την εν ψυχρώ αστυνομική δολοφονία του Αλέξη
Γρηγορόπουλου σείστηκε ολόκληρη η Ελλάδα από καθημερινές κινητοποιήσεις, εξεγέρσεις ακόμη
και συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία. Ο Δ.Σ.Α. σιώπησε επιδεικτικά απέναντι στις
καθημερινές επιθέσεις των ΜΑΤ στις διαδηλώσεις, με τα γκλόμπ, τον χημικό πόλεμο και ρίψη
δακρυγόνων σε κάθε διαδήλωση βίαιη και μη, τις 267 συλλήψεις και 64 προφυλακίσεις διαδηλωτών
μέσα στον μήνα Δεκέμβριο, ανάμεσα στις οποίες και ανηλίκων παιδιών (περίπτωση Λάρισας), τα
οποία παραπέμπονται με βάση τις διατάξεις του τρομονόμου.
Αντέδρασε υποτονικά ακόμη και στις συλλήψεις 15 δικηγόρων της Ομάδας Νομικής Βοήθειας μετά
το συλλαλητήριο της 9.1.2009, ενώ απέναντι στο πρωτοφανές αυτό γεγονός όχι μόνο δεν κάλεσε
οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση και καταγγελία της κυβέρνησης και της αστυνομίας, η οποία
τόλμησε για πρώτη φορά να συλλάβει δικηγόρους επειδή παρενέβησαν για να αποτρέψουν
αστυνομικές αυθαιρεσίες εναντίον διαδηλωτών και περαστικών στην οδό Ασκληπιού και Σόλωνος,
αλλά απαγόρευσε να τεθεί σχετική πρόταση προς ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σιωπά ακόμα και σήμερα μπροστά στην έξαρση του αυταρχισμού και της καταστολής (κατάθεση
π.δ. για τη χρησιμοποίηση σκύλων κατά διαδηλωτών, απαγόρευση της διαδήλωσης των αγροτών
της Κρήτης, προτάσεις για μετατροπή της κουκούλας σε ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα). Καταστολής
που επιστρατεύεται για να πέσει η κρίση στην πλάτη όχι αυτών που τη δημιούργησαν, αλλά των
λαϊκών στρωμάτων.
Αποκορύφωμα της εξευτελιστικής και ενδοτικής στάσης του Δ.Σ.Α. απέναντι στην εξουσία και την
κρατική καταστολή αποτελεί η διοργάνωση στις 9.2.2009 εκδήλωσης διοργανωμένης από κοινού
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από τον Δ.Σ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ρόλος της
αστυνομίας».
Στην εκδήλωση αυτή είναι καλεσμένοι βουλευτές από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, μεταξύ δε
αυτών και ο γνωστός φασίστας, διαγραμμένος στο παρελθόν από τον φοιτητικό σύλλογο Νομικής
βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. Βορίδης, ενώ έχει κληθεί για να παρέμβει εκπρόσωπος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Έτσι λοιπόν ο Δ.Σ.Α, θεσμικός εκφραστής και
υπερασπιστής των κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, στηρίζει αντί να καταγγείλει την
αστυνομική και κυβερνητική εξουσία που είναι υπεύθυνη για μία δολοφονία ενός 15χρονου, μία
παραλίγο επίσης δολοφονία άλλου 15χρονου, την ανοχή της φασιστικής και ταξικής επίθεσης
εναντία στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, τον θάνατο άλλων δύο Πακιστανών μεταναστών στο
κολαστήριο της Πέτρου Ράλλη, που η κυβέρνηση τους στριμώχνει για χαρτιά για πολιτικό άσυλο.
Δολοφονίες των οποίων όλων πολιτικός υπεύθυνος είναι ο συνδιοργανωτής της εκδήλωσης
Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, πολιτικός προϊστάμενος της αστυνομίας η οποία
προφυλακίζει διαδηλωτές και συλλαμβάνει δικηγόρους. Ο ίδιος είναι εμπνευστής της ρατσιστικής
οδηγίας για τη μετανάστευση και υπεύθυνος για την συνεχή καταστολή των διαδηλώσεων
(πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, μαθητές, αγρότες, κάτοικοι γειτονιών που υπερασπίζονται τα
δέντρα), τους τραυματισμούς διαδηλωτών και το ράντισμά τους με χημικά. Μιας καταστολής, που
την συνεχίζει επάξια η εισαγγελική και δικαστική εξουσία με τις κακουργηματικές παραπομπές και
προφυλακίσεις των διαδηλωτών και την ατιμωρησία των αστυνομικών.
Αλλά για όλα αυτά ο Δ.Σ.Α. δεν έχει βρει λέξη να πει εδώ και δύο μήνες. Συνδιοργανώνει
εκδήλωση με τους δολοφόνους για τα δικαιώματα των θυμάτων τους, στα οποία. Συνεχίζει τον
αυταρχικό του κατήφορο (Κατάργηση συνελεύσεων, απαγόρευση εκδηλώσεων και συνεδριάσεων
σε συνδικαλιστικές παρατάξεις στο χώρο του, ωμή καταστολή των αντίθετων απόψεων κλπ).
Ευθύνες έχουν και οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αριστεράς που δέχονται να συμμετάσχουν σε
μία εκδήλωση που εκτρέπει τον Δ.Σ,Α. και από τα όρια της συνδικαλιστικής του αυτονομίας και
από τα πλαίσια της θεσμικής και κοινωνικής του αποστολής και καθιστούν τον χώρο του βήμα
δολοφόνων και φασιστών, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη νομιμοποίηση της καταστολής στην κοινή
γνώμη και τη δικηγορική συνείδηση.
Αντίσταση στην κρατική καταστολή και τα στηρίγματά της.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
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