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ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ  ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 

ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, την ΤΕΤΑΡΤΗ, 06/04, ώρα 

11.00 π.μ., στο Σύνταγμα! 

Προσυγκέντρωση: 09.45 κάτω από τα γραφεία του Σωματείου μας 

Καταδικάζουμε απερίφραστα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας 

στον λαό της που μετρά χιλιάδες νεκρούς, πάνω από τρία εκατομμύρια κατατρεγμένους πρόσφυγες τον 

τελευταίο μήνα και τεράστιες καταστροφές. Καταδικάζουμε απερίφραστα τα δολοφονικά σχέδια ΗΠΑ - 

ΝΑΤΟ και ΕΕ στην Ουκρανία και όλη την περιοχή, για τον έλεγχο της ενέργειας, των πλουτοπαραγωγικών 

πηγών, για τις “ζώνες επιρροής”. Καταδικάζουμε τη μετατροπή της χώρας μας σε ένα απέραντο ΝΑΤΟϊκό 

ορμητήριο, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα, τη συνεχιζόμενη εμπλοκή της σε επικίνδυνους 

ανταγωνισμούς που από στιγμή σε στιγμή μπορεί ν’ ανάψουν το φυτίλι ενός ευρύτερου πολέμου με μόνα 

θύματα τους λαούς. Δίκαιο δεν είναι να δίνονται, με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, 

δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς που τροφοδοτούν τη ΝΑΤΟΪκή πολεμική μηχανή, ενώ εμείς πληρώνουμε 

το λογαριασμό και αδυνατούμε να καλύψουμε τις στοιχειώδεις ανάγκες μας. 

Καταγγέλλουμε τους απαράδεκτους περιορισμούς στα λαϊκά δικαιώματα, τις απαγορεύσεις στην 

πολιτική και συνδικαλιστική δράση, την ποινικοποίηση των ριζοσπαστικών και προοδευτικών ιδεών, στις 

εμπόλεμες και όχι μόνο χώρες. Καταγγέλλουμε τον εξοπλισμό τον δολοφονικών ναζιστικών ταγμάτων 

Αζόφ από την Ουκρανική κυβέρνηση και τους ευρωατλαντικούς συμμάχους της. 

Ο πόλεμος τους δεν αφορά τις ανάγκες μας, γίνεται για τα δικά τους συμφέροντα! Δεν διαλέγουμε 

στρατόπεδο και ληστή! Δημιουργούμε κύμα καταδίκης του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της συμμετοχής 

της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΕΕ – ΝΑΤΟ και ΗΠΑ. Υψώνουμε όλοι μαζί ασπίδα 

προστασίας για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα, απέναντι στη φίμωση και στην 

καταστολή, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες. Διαλέγουμε τη σωστή πλευρά της 

ιστορίας και παλεύουμε για αυτήν! Διαλέγουμε την πλευρά της εργατικής – λαϊκής πάλης για να ζήσουν οι 

λαοί αδερφωμένοι. 

ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΤΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ! 

Συγκρουόμαστε με την αντιλαϊκή πολιτική που κινείται με την «ταχύτητα του φωτός» για να 

εξασφαλίσει χρήματα για πολεμικούς εξοπλισμούς και στρατιωτικά μέσα, την ίδια στιγμή που δεν δίνει 

δεκάρα για να εξασφαλίσει νοσοκομεία, σχολεία, υποδομές, μέτρα προστασίας από την ακρίβεια και όλα 

όσα έχουμε ανάγκη. Δεν ανεχόμαστε εμείς και οι οικογένειές μας να παθαίνουμε ηλεκτροσοκ όταν μας 

φτάνουν οι λογαριασμοί του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Να υπολογίζουμε ποια είδη πρώτης 

ανάγκης δεν θα αγοράσουμε από το σουπερ μαρκετ και το εισόδημα μας να εξανεμίζεται κάθε 10 του μήνα, 

μέσα στον ορυμαγδό της ακρίβειας και των ανατιμήσεων. Να μην ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στις 

ανάγκες μας για αξιοπρεπή ζωή! Δεν συμβιβαζόμαστε με τη βαρβαρότητα που επιτάσσει, μισθωτοί και 

ασκούμενοι δικηγόροι, να δουλεύουμε τον 21ο αιώνα χωρίς κατοχυρωμένα εργασιακά και ασφαλιστικά 
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δικαιώματα, μέσα στο άγχος και την ανασφάλεια, χωρίς ωράριο, χωρίς ελεύθερο χρόνο, με πετσοκομμένα 

τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες. Που μας αναγκάζει να φεύγουμε από τα σπίτια 

μας το πρωί και να γυρίζουμε αργά το βράδυ και να ξυπνάμε κάθε μέρα κουρασμένοι, ενώ οι εργοδότες 

μας αξιοποιούν την αυταπάτη του «ενιαίου δικηγορικού σώματος», το μανδύα του συνεργάτη για να μας 

αφαιρούν εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, για να δυναμώνουν την επίθεση εναντίον 

μας. 

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ! 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ! 

Με οδηγό τον δρόμο που έχουμε έως τώρα χαράξει, βάζουμε πλώρη για την ικανοποίηση των 

αναγκών μας μέσα από υπογραφή ΣΣΕ. Πρωτοστατούμε για να είναι το Σωματείο μας μια πραγματική 

κυψέλη συζήτησης και οργάνωσης αγώνων μέσα από τις συχνές ζωντανές Γενικές Συνελεύσεις και 

συσκέψεις. Με πρωτοβουλίες και δράσεις που θα αγκαλιάζουν όλο και περισσότερους συναδέλφους, για 

τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ανύψωση του μορφωτικού, πολιτιστικού επιπέδου των μελών μας, 

διεκδικούμε ποιοτικό ελεύθερο χρόνο. 

- Θέτουμε στο στόχαστρο τον πραγματικό ένοχο και τις αιτίες των προβλημάτων μας, τον 

πραγματικό αντίπαλο: την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων διαχρονικά, όποιο μανδύα και αν 

φορούν αριστερό ή δεξιό, φιλελεύθερο η σοσιαλδημοκρατικό. Συνεχίζουμε στο δρόμο της σύγκρουσης με 

την εργοδοσία για να κατοχυρώσουμε συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που να 

διασφαλίζουν ζωή αντάξια στον 21ο αιώνα και στις δυνατότητες που έχει διαμορφώσει η ίδια η κοινωνική 

εξέλιξη. Στοχεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο: την εργοδοσία των μεγάλων δικηγορικών εταιρειών και 

των δικηγορικών γραφείων και το συνδικαλιστικό τους φορέα το Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών.  

- Συνεχίζουμε να θέτουμε στο επίκεντρο της πάλης μας τα εκρηκτικά προβλήματα των 

ασκούμενων δικηγόρων. Σταθήκαμε στο πλευρό των ασκούμενων συναδέλφων που εργάζονται στα 

δικαστήρια και με τους δυναμικούς αγώνες μας κατακτήσαμε να καταβληθεί το σύνολο των 

δεδουλευμένων τους και να καταβάλλεται τακτικά και μηνιαία ο μισθός τους. Συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις 

μας, απαιτούμε να καταργηθεί ο αναχρονιστικός θεσμός της άσκησης. 

- Δυναμώνουμε την πιο πλατιά κοινωνική συμμαχία, της ενότητας από τα κάτω όλων των 

εργαζομένων μέσα από τα σωματεία τους, απέναντι στην ενιαία επίθεση που δεχόμαστε.  

- Οργανώνουμε με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα τον κοινό συντονισμό όλων των μισθωτών, 

ασκούμενων δικηγόρων με τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, με τους εργαζόμενους στο χώρο της 

δικαιοσύνης μέσα από τα σωματεία τους. Στηρίξαμε και στηρίζουμε έμπρακτα τους αγώνες και τις 

διεκδικήσεις δικαστικών διερμηνέων, δικαστικών υπαλλήλων. Παλεύουμε για να δυναμώσει η κοινή 

οργάνωση και ο συντονισμός της πάλη μας όλων των εργαζόμενων στο χώρο της Δικαιοσύνης και των 

σωματείων μας, στο έδαφος της κοινής επίθεσης που δεχόμαστε.  

- Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στο φασισμό, το ρατσισμό και τη 

μισαλλοδοξία, την ανισοτιμία και κάθε είδους διακρίσεις. Αγκαλιάζουμε τους πρόσφυγες, δίνουμε το 

χέρι σε όποιον το έχει ανάγκη. Συμπορευόμαστε με το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, με την 
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Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), αναδεικνύουμε τις αιτίες της ανισοτιμίας αλλά και τις διεκδικήσεις 

που πρέπει να έχει σήμερα το κίνημα.  

- Συνεχίζουμε στο δρόμο της ταξικής αλληλεγγύης με το εργατικό – λαϊκό κίνημα, παλεύουμε να 

φουντώσουν οι εργατικές – λαϊκές εστίες αντίστασης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Εμπνεόμαστε από 

τους μεγάλους νικηφόρους αγώνες των εργαζομένων στην e-food, στην cosco, από τον πολύμηνο 

μεγαλειώδη αγώνα των εργατών στη ΛΑΡΚΟ, από τους αγώνες των εργαζόμενων στα Πετρέλαια Καβάλας! 

Τους αγώνες που φωτίζουν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Δεν αναζητούμε σωτήρες και 

προστάτες στους ΔΣΑ, ΔΣΠ και στην ΕΑΝΔΑ. Ενωνόμαστε με τους πραγματικούς μας συμμάχους, τους 

υπόλοιπους εργαζομένους με τα σωματεία τους και τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους. 

Απορρίπτουμε τις φωνές της υποταγής και της ενσωμάτωσης του αγώνας μας στα συμφέροντα της 

εργοδοσίας. 

-  Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δυναμώσει μέσα στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και στα 

δικηγορικά γραφεία η συζήτηση και ζύμωση με τους συναδέλφους του διεκδικητικού πλαισίου πάλης που 

πατάει στις σύγχρονες ανάγκες μας, που για να εφαρμοστεί στην πράξη απαιτεί σύγκρουση και ρήξη με 

την εργοδοσία, με κάθε μορφή πάλης και με την απεργία. Γιατί η γενική και αόριστη αναφορά σε 

εργασιακά και άλλα δικαιώματα όταν δεν στοχοποιείται ο πραγματικός αντίπαλος, όλο το μαύρο μέτωπο, 

είναι κούφια λόγια. Παλεύουμε για την κατοχύρωση συγκροτημένων εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων, που να διασφαλίζουν ζωή αντάξια στον 21ο αιώνα και στις δυνατότητες που έχει 

διαμορφώσει η ίδια η κοινωνική εξέλιξη. Γιατί υπονομεύει τον αγώνα μας το αίτημα να υπαχθούν οι 

μισθωτοί δικηγόροι στο καθεστώς της έμμισθης εντολής, επειδή είναι δήθεν ένα πιο εφικτό και ρεαλιστικό 

βήμα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Γιατί ένα τέτοιο διεκδικητικό πλαίσιο ναρκοθετεί στην ουσία 

την πάλη μας για να αντιμετωπιζόμαστε ως μισθωτοί εργαζόμενοι. Υπονομεύει τη μάχη για ΣΣΕ, την πάλη 

για κατοχύρωση συγκροτημένων εργασιακών δικαιωμάτων, που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες 

μας! 

ΣΤΙΣ 06/04 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Συμμετέχουμε στη μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 06/04! Απεργούμε για τα δικά μας 

συμφέροντα ενάντια στους εργοδότες μας και τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών. 

Διεκδικούμε: Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα είναι υποχρεωτικές για όλους τους 

εργαζόμενους μισθωτούς δικηγόρους, για σταθερή και μόνιμη δουλειά, ενάντια στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στην 

επιβολή δυσμενών συνθηκών εργασίας, στην εντατικοποίηση της εργασίας, ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτηρισμό 

που αποδίδεται σε αυτές από τον εκάστοτε εργοδότη. Ανθρώπινο ωράριο, για να έχουμε ελεύθερο και δημιουργικό 

χρόνο για εμάς και τις οικογένειες μας. Χορήγηση αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης. Υποχρεωτική κάλυψη των 

2/3 των ασφαλιστικών εισφορών μας από τον εργοδότη. Κατάργηση του απαράδεκτου θεσμού της άσκησης, χωρίς 

όρους και προϋποθέσεις. Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας. Κανένας μισθωτός και ασκούμενος 

δικηγόρος να μην στερηθεί την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη. Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Παύση της απαράδεκτης 

και προκλητικής πρακτικής της άμεσης βεβαίωσης εισφορών στο ΚΕΑΟ, που εγκαινίασε η διοίκηση του ΕΦΚΑ τους 

τελευταίους μήνες. Κοινωνική Ασφάλιση για όλους, δημόσια, δωρεάν και υποχρεωτική με βάση τις σύγχρονες 
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ανάγκες.  Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων των κυβερνήσεων. Μείωση των ασφαλιστικών 

εισφορών. Όχι στα επαγγελματικά Ταμεία. Να πληρώσουν το κράτος και η εργοδοσία για τα ελλείμματα. Κάλυψη με 

κρατική χρηματοδότηση όλων των απωλειών των αποθεματικών των ταμείων από τη διαχρονική καταλήστευσή τους. 

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. 

Απαιτούμε: Απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο, με οποιοδήποτε πρόσχημα και με οποιοδήποτε τρόπο. Να 

μην χρησιμοποιηθούν ευρωατλαντικές υποδομές από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία . Να 

κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας. 

3 μήνες πριν τη συμπλήρωση δύο χρόνων ζωής και δράσης του σωματείου μας, βαδίζουμε μαζί στον 

ίδιο δρόμο, με τον ίδιο νικηφόρο προσανατολισμό! Στο δρόμο της σύγκρουσης και της διεκδίκησης! 

Προχωράμε σε καμπάνια εγγραφής νέων μελών στο σωματείο μας μέχρι και τον Ιούλη. 

Με όλες μας τις δυνάμεις παλεύουμε να υπογραφεί από χιλιάδες εργαζόμενους και από 

συνδικαλιστικές οργανώσεις το κείμενο υπογραφών. Οργανώνουμε εστίες αντίστασης του σωματείου 

παντού, ειδικότερα στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες. Σωματειακές επιτροπές και επιτροπές για την υγεία 

και την ασφάλεια σε δικηγορικές εταιρείες, για να αποκτήσει μάτια και αυτιά το σωματείο μας, να οργανωθεί 

ακόμη πιο συγκροτημένα η μάχη με την εργοδοσία για την υπογραφή Συλλογικής σύμβασης εργασίας. 

Ξεχωρίζουμε ιδίως τις εταιρείες: Μούργελας, Χαρακτινιώτης, Σιούφας, Ανδρικόπουλος.  

Καλούμε σε κοινή κινητοποίηση μαζί με τους επιστημονικούς φορείς και τα σωματεία των μηχανικών, 

λογιστών, οικονομολόγων για την ασφάλιση στο Υπουργείο Εργασίας, το 1ο 15νθημερο του Απριλίου. 

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους ασκούμενους δικηγόρους και στους απόφοιτους των 

νομικών σχολών. Προετοιμάζουμε κοινή σύσκεψη με το ΦΣ Νομικής για την άσκηση, κορύφωση με 

πανελλαδική ημέρα δράσης για την κατάργηση της άσκησης και κινητοποίηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 

το 1ο 10ημερο του Μαΐου. Προτείνουμε τη δημιουργία Επιτροπής νομικής υπεράσπισης και αλληλεγγύης. 

Προτείνουμε τη συγκρότηση Επιτροπής Αλληλεγγύης και Επιτροπής κατά της ακρίβειας τόσο για 

συνάδελφους που έχουν ανάγκη αλλά και ευρύτερα για το λαό μας.  

Δίνουμε έμφαση στην ανύψωση του μορφωτικού, πολιτιστικού επιπέδου των μελών μας, διεκδικούμε 

ποιοτικό ελεύθερο χρόνο. Προτείνουμε τη δημιουργία Πολιτιστικής – Θεατρικής Ομάδας, 

Κινηματογραφικής Λέσχης και Ομάδας Αθλητισμού. 

Προετοιμάζουμε Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, το επόμενο διάστημα, με θέμα ημερήσιας 

διάταξης: Συζήτηση της Συλλογικής σύμβασης εργασίας σε σύγκρουση με την εργοδοσία. 

Οργανώνουμε καθημερινές περιοδείες και εξορμήσεις του σωματείου σε δικηγορικές εταιρείες και 

στα δικαστήρια για να εξασφαλίσουμε τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργιακή 

συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς. 

Στις 06/04, απεργούμε για τα δικά μας συμφέροντα, για τις δικές μας ανάγκες! 

Όλες και όλοι στη μεγάλη πανελλαδική απεργία, στις 11.00, στο Σύνταγμα. 

Προσυγκέντρωση 09:45 κάτω από τα γραφεία του Σωματείου μας. 

 


