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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα αναρωτιέστε, τι είδους εισήγηση είναι αυτή για κάτι
θεσµοθετηµένο και αυτονόητο από το καταστατικό της Ένωσης
αλλά και από τα καταστατικά των τοπικών ΛΕΑ∆ από την ίδρυση
και λειτουργία τους. Όµως τα τελευταία χρόνια από το 2010 µέχρι
και σήµερα οι θεσµοί, οι αρχές και οι ιδέες του ανθρωπισµού έχουν
δεχθεί γενική επίθεση µε σκοπό την κατάργησή τους µε απειλή και
όπλο την οικονοµική κρίση στην πατρίδα µας. Η επίθεση αυτή
διαρκής, εξωθεσµική, αδιάφανη και στην ουσία της βαθύτατα
τροµοκρατική, προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε αρχή και θεσµό
ανθρωπισµού και δηµοκρατίας, διαλύοντας κάθε είδους
συλλογικότητα, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια
και κοινωνική
συνοχή.
Η καλλιέργεια εδώ και κάποια χρόνια του πλέον επικίνδυνου για
την κοινωνική συνοχή φασισµού µε τον νεολογισµό «κοινωνικός
αυτοµατισµός», κάτι που δεν έσπειραν
µόνο µεταξύ των
διαφορετικών επαγγελµατικών και κοινωνικών οµάδων αλλά και
µεταξύ της ίδιας κοινωνικής και επαγγελµατικής οµάδας.
Αυτό έσπειραν και µεταξύ των δικηγόρων και βρήκαν κάποιους
λίγους αλλά πρόθυµους και σε θέσεις εκπροσώπησής µας και έτσι
δυστυχώς κατάφεραν «θανάσιµα χτυπήµατα» σε πολύ ουσιώδη
και βασικά θέµατα της ∆ικαιοσύνης και της δικηγορίας, όπως τον
λειτουργηµατικό χαρακτήρα του δικηγόρου, την δηµιουργία µιας
δικαιοσύνης προσβάσιµης στους ολίγους, άµεσα ελεγχόµενης και
χειραγωγούµενης από την εκτελεστική εξουσία, η οποία στη
συνέχεια «απονέµει» επιβραβεύσεις του τύπου άµεσης συνέχισης
της καριέρας δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών µε την
«εισπήδησή» τους στη νοµοθετική και εκτελεστική εξουσία ή σε
προεδρικές θέσεις των κατ’ όνοµα ανεξάρτητων αρχών και
επιτροπών αυτοτελών υπηρεσιών ενδικοφανών προσφυγών!
Σ’ αυτήν τη γενικευµένη αθέµιτη επίθεση επόµενο ήταν να
δηµιουργηθούν τριγµοί µε όσα συνέβησαν και στα ΛΕΑ∆,
διανοµές, διαλύσεις, διαφωνίες, δηλαδή ο σκοπός του κοινωνικού
αυτοµατισµού εν µέρει πέτυχε και στα ΛΕΑ∆ είτε από πανικό είτε
συνειδητά από άποψη-θέση από κάποιους συναδέλφους.
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Τους πανικόβλητους µπορώ να τους κατανοήσω, υπήρξα και
εγώ αρχικά µε τα αποθεµατικά του ΛΕΑ∆∆ΣΣ, τους ενσυνείδητα
υπηκόους της διάλυσης των δικηγορικών συλλόγων και των
ταµείων µας προνοίας, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας όχι µόνον
δεν τους κατανοώ, αλλά και τους παρακαλώ και τους καλώ και
αυτή τη στιγµή ν’ αναθεωρήσουν αυτές τις απόψεις και πρακτικές
τους, που διαλύουν κάθε έννοια ενότητας και συλλογικότητας.
Συνάδελφοι,
µας έχουν µείνει οι δύο πολύτιµες αρχές-αγαθά για τη
συλλογικότητα, τη συνοχή, την αξιοπρέπεια και την επιβίωση του
Έλληνα δικηγόρου, η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ.
Συνάδελφοι,
Αυτές οι αξίες και αρχές είναι πολύτιµες και αναντικατάστατες.
Ότι και να επιχειρούν «παγκοσµιοποιηµένα» κάποιοι, δεν θα
καταφέρουν τίποτα µε την ενότητά µας δοµηµένη πάνω σ’ αυτές.
Συνάδελφοι,
∆εν µπορώ να µην αναφερθώ στην εισήγηση της Προέδρου ΛΕΑ∆
Ιωαννίνων Καίτης Φωτίκα στην 13η Ολοµέλεια ΛΕΑ∆ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
στη Βέροια 13-15 Ιουλίου 2012 µε θέµα: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΑ∆» και ειδικότερα σελ. 4 «Το

κύριο ερώτηµα όµως που πρέπει να θέσουµε είναι :
Θέλουµε να διατηρήσουµε τα Λ.Ε.Α.∆ ;
Η απάντηση θα κρίνει και το µέλλον µας.
Αν ναι ,τότε θα βρούµε τρόπους να τα προσαρµόσουµε στα νέα
δεδοµένα για να εκπληρώσουν τους σκοπούς τους .
Αν όχι ,τότε θα διαλυθούν .
Και βέβαια δεν θα µπορέσουν να ξαναδηµιουργηθούν
Είτε πούµε ότι διανείµαµε µέρος ή το σύνολο των αποθεµατικών ,η
ουσία θα είναι ότι θα διαλυθούν.
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Και η επόµενη µέρα ;
Τι θα γίνει όταν προκύψει θέµα σε έναν συνάδελφο ;
Θα κάνουµε έρανο ;
Θα αποδώσει ο έρανος ; Και πόσο πλήγµα θα είναι για την
αξιοπρέπεια του καθενός ,που βρίσκεται σε ανάγκη ,να αναµένει την
ελεηµοσύνη των συναδέλφων του , η οποία µερικές φορές δεν
υπάρχει ή είναι πολύ µικρή !
Και βέβαια καλό θα είναι να µην ξεχνάµε ότι κανείς δεν έχει
υπογράψει συµβόλαιο µε το Θεό για το ότι δεν θα του συµβεί τίποτε,
όσο υγιής και αν είναι ,και στη θέση του αναξιοπαθούντα µπορεί να
βρεθεί ο καθένας από εµάς.
Ένα άλλο ερώτηµα που πρέπει να θέσουµε είναι :
Αν θα τα διανείµουµε θα σωθούν ;
ή απλά θα πάρουν άλλοι περισσότερα και άλλοι λιγότερα , ψίχουλα,
σε κάθε περίπτωση
Και θα ικανοποιηθούµε µε αυτή τη «λύση »;
Τι έννοια θα έχει η κίνηση αυτή ;
Εµπίπτει στην ευρύτερη άποψη και θέση που πρέπει να έχει ένας
θεσµός αλληλοβοήθειας και µάλιστα Επιστηµονικών Συλλόγων ;
Οι ιδιωτικές καταθέσεις ( συµπεριλαµβανοµένου και του ποσού που
θα λάβει ο καθένας από την όποια διανοµή του αποθεµατικού ) του
καθενός δεν θα διατρέχουν τον κίνδυνο από την υποτιθέµενοι
δέσµευση ή την επάνοδο στην δραχµή;
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Αυτές τι θα γίνουν θα τα τις πάρουµε από την Τράπεζα και θα τις
πάµε στο σπίτι µας για να τις διασώσουµε ;
Μήπως όλα αυτά τα επιχειρήµατα ( δικαιολογηµένοι φόβοι
βέβαια) είναι απλά επιχειρήµατα γιατί κατά βάθος θέλουµε να
πάρουµε ό,τι µπορεί και ό,τι προφτάσει ο καθένας και να
κατεδαφίσουµε τα πάντα .
Μήπως είναι και αυτό µία παθογένεια που διέπει το όλο
σύστηµα της Ελληνικής Πολιτικής ζωής και Κοινωνίας και εµείς παρά
τα όσα φωνάζουµε , κάνουµε ακριβώς τα ίδια πράγµατα και
ακολουθούµε τις ίδιες πρακτικές που κατακρίνουµε στις πολιτικές
ηγεσίες που επί χρόνια χάρασσαν πολιτική µε ιδιοτέλεια ;

Ας θέσουµε λοιπόν, αυτά τα ερωτήµατα και ας πάρουµε τις
σωστές αποφάσεις κοιτώντας µακριά , τόσο στο παρελθόν των ΛΕΑ∆
ως Ταµεία Πρόνοιας τι έχουν προσφέρει όσο και στο µέλλον, σε
βάθος χρόνου και όχι κοντόφθαλµα και υπολογιστικά και µε το τι
συµφέρει τον καθένα από εµάς ,στην παρούσα χρονική στιγµή , µε
µπακαλίστικη νοοτροπία .
Η εύκολη λύση είναι η διανοµή ,όπως και αν την ονοµάσουµε
( δωρεά ,βοήθηµα ,έναντι εφάπαξ κλπ ) .
Η δύσκολη λύση είναι η θέληση, η χάραξη πολιτικής και
στρατηγικής διάσωσής τους κατ΄ αρχήν και ανάπτυξής τους στη
συνέχεια µε απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των σκοπών για τα
οποία έχουν θεσπιστεί .
Εξάλλου διανέµοντας τα αποθεµατικά εµείς οι ίδιοι που κατακρίνουµε
την πολιτική εξουσία και τις διοικήσεις των άλλων Ταµείων µας , για
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έλλειψη στόχων και κακή διαχείριση των αποθεµατικών τους,
κάνουµε ακριβώς το ίδιο λάθος, αφού κατεδαφίζουµε τον µοναδικό
θεσµό , που κτίσαµε µόνοι µας επί δεκαετίες και είναι ο µόνος που
τον αυτοδιαχειριζόµαστε και καθηµερινά γνωρίζουµε που βρίσκονται
τα χρήµατά µας και λογοδοτούµε άµεσα και οποτεδήποτε στα
ασφαλισµένα µέλη µας . Είναι ο µοναδικός φορέας που µε άµεση
ψηφοφορία εκλέγεται η διοίκησή του ,η οποία δεν είναι δοτή ή
διορισµένη ( και ξέρουµε τι σηµαίνει αυτό για τα άλλα Ταµεία που
βρίσκονται στην άθλια κατάσταση που όλοι µας σήµερα γνωρίζουµε )
και καθηµερινά ελέγχονται τα µέλη της για τις πράξεις ή τις
παραλείψεις τους.
Θα υπενθυµίσουµε ότι ο λόγος που δηµιουργήθηκαν τα ΤΠ∆,
που αντικαταστάθηκαν από τα Λ.Ε.Α.∆ , ήταν για να καλύψουν
επιτακτικές ανάγκες αλληλοβοήθειας των δικηγόρων.
∆ηµιουργήθηκαν από δικηγόρους που σήµερα δεν υπάρχουν στη ζωή
και ήρθαν να καλύψουν τροµερές ανάγκες δικηγόρων οι οποίοι κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες δικηγορούσαν ,όταν δεν υπήρχαν
ασφαλιστικά Ταµεία, κλάδοι Υγείας, Ταµείο Νοµικών κλπ

∆ιήνυσαν µία µακρά πορεία σε βάθος χρόνου µε
µεγάλες ανακατατάξεις Πολιτικές –Κοινωνικές –Οικονοµικές .
Επέζησαν από ταραγµένες Κοινωνικά –Πολιτικά και
Οικονοµικά , εποχές και όµως άντεξαν .
∆εν θα πρέπει να λησµονούµε επίσης ότι κάποια ΤΠ∆ –Λ.Ε.Α.∆
δηµιουργήθηκαν το 1930 ( πχ Ιωαννίνων δηµιουργήθηκε το
1928,δηλαδή ελάχιστα χρόνια µετά τη Μικρασιατική καταστροφή ) ,
πέρασαν από τον πόλεµο του ΄40 ,τη Γερµανική Κατοχή , τη
∆ικτατορία (Χούντα), που θα µπορούσε να τα δεσµεύσει « εν µια
νυκτί » και να µη κουνηθεί κοινώς «φύλλο» , αρκετές υποτιµήσεις
κλπ και όµως άντεξαν και βοήθησαν άπειρους συναδέλφους . ∆εν
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πρόκειται για ιστορική αναδροµή αλλά για καταγραφή της
πραγµατικότητας γιατί µόνο όταν γνωρίζουµε το παρελθόν ,
µπορούµε να διαγράψουµε το µέλλον .
Είναι η ιστορική στιγµή ,που από τη θέση που βρίσκεται ο
καθένας από εµάς ,θα παλέψει για το καλλίτερο, για το µέλλον .∆εν
πρόκειται για επιχείρηµα ενός ροµαντικού , όπως ίσως κάποιοι
αναφέρουν ,αλλά για µία πρόσκληση για αγώνα µε ρίσκο ναι ,αλλά
αγώνα που πρέπει να διέπει κάθε ένα από εµάς από τη θέση ευθύνης
που κατέχει .
Τα χρήµατα των αποθεµατικών ,πρέπει να καταλάβουµε ότι δεν
µας ανήκουν. Τα πήραµε από το παρελθόν ,ως ιερή παρακαταθήκη ,
και έχουµε χρέος να τα µεταφέρουµε στις µελλοντικές γενιές για να
υπάρχει η αλληλεγγύη των γενεών που θα πρέπει να διέπει κάθε
θεσµό αλληλοβοήθειας.
Oπως γίνεται κατανοητό οι προηγούµενες γενιές, που τώρα
στην πλειοψηφία τους έχουν συνταξιοδοτηθεί, άφησαν
παρακαταθήκη στις επόµενες γενιές πάνω σχεδόν από το µισό του
αποθεµατικού .
Αυτή είναι η ουσία του Ταµείου δηλαδή η Αλληλεγγύη των
γενεών , την οποία µέχρι και σήµερα έχουµε διαφυλάξει .
Αυτά προς προβληµατισµό και για να µπεί ο κάθε ένας από εµάς
µπροστά στις ευθύνες του .

Προσυπέγραψα και προσυπογράφω το κείµενο αυτό και θέλω µε
την ευκαιρία να διαβεβαιώσω όλους αλλά και ιδιαίτερα τη
Συνάδελφο Καίτη Φωτίκα, ότι η Ένωση συνεχίζει να αντιµετωπίζει
µ’ ευθύνη και συλλογικότητα την επίθεση, που δεχόµαστε και
συνεχίζει να καλλιεργεί και να αναπτύσσει την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και
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ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ και ειδικότερα µε τ’ άµεσα αντανακλαστικά της
συντονισµένα, κατάφερε την ύπαρξη του πόρου 5% των ΛΕΑ∆ στα
ποσά αναφοράς, την κατά µεγάλο µέρος αποκατάσταση του
κουρέµατος των αποθεµατικών ΛΕΑ∆ , που είχαν καταθέσεις στην
Τράπεζα της Ελλάδας και στη µόνη ουσιαστική ιατρική κάλυψη για
εµάς τους Έλληνες δικηγόρους της περιφέρειας µε µια ιδιωτική
ασφάλιση µε καλό ασφάλιστρο.
Έτσι πρέπει να συνεχίσουµε , γιατί το οφείλουµε όχι µόνο στους
εαυτούς µας, στους εµπνευστές και ιδρυτές, στους νέους
συναδέλφους αλλά και σαν παράδειγµα-υπόδειγµα στην ελληνική
κοινωνία. Γιατί όταν µια

κοινωνία δεν έχει συνοχή στην ουσία

παύει να είναι κοινωνία χωρίς την Αλληλεγγύη και Αλληλοβοήθεια
και πολύ περισσότερο χωρίς και αυτές τις αρχές δεν λειτουργεί η
∆ηµοκρατία, το αντίθετο διαλύεται και µετατρέπεται σε Ολιγαρχία,
Ολοκληρωτισµό, Τυραννία!
Συνάδελφοι µε ενότητα και συνεννόηση και µακριά από
προσωπικές και ατοµικιστικές απόψεις, δράσεις, διαφορές και
συµφέροντα,
εφαρµογή

µπορούµε
ενός

να

εµποδίσουµε

χρηµατοοικονοµικού

στην

πράξη

την

παγκοσµιοποιηµένου

ολοκληρωτισµού-φασισµού, διότι µην γελιόµαστε άλλο πια, το
σχέδιο Α,Β κλπ, είναι στην πραγµατικότητα ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΟΝΟ,
η επιβολή αυτού του αριθµητικού τέρατος που έχει κατασπαράξει
τον άνθρωπο, τον ανθρωπισµό και τα ανθρώπινα δικαιώµατα και
συνεχίζει µε διάθεση αδηφάγο.
Η λέξη ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ δεν µπορεί να έχει την έννοια της χωρίς
την

Αλληλεγγύη

και

Αλληλοβοήθεια

γι’

αυτό

ΚΑΝΕΝΑΣ

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
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Τα ΛΕΑ∆ είναι και µπορούν να συνεχίσουν να είναι ο δικός µας
συνεκτικός ιστός και επειδή σαν τέτοιος θα δεχθεί και άλλες
επιθέσεις µε σκοπό την διάλυση τους, χρειαζόµαστε ΕΝΟΤΗΤΑ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΥΘΥΤΗΤΑ και ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ. Γι’ αυτό σας καλώ
όλες και όλους στον κοινό αυτό αγώνα, που αποτελεί παράλληλα
και αρχή µιας αναγκαίας πλέον ένωσης δικηγόρων για την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του Συντάγµατος, της
Ευρωπαϊκής Χάρτας και του Ο.Η.Ε. στην Ελλάδα.

ΣΥΡΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς και εκτίµηση
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