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Όσο και να αλλάξουν τα πρόσωπα στα ϋεσμικά όργανα, εάν δεν αλλάξει νοοτροπία ο 
μέσος δικαστικός επιμελητής, το μέλλον είναι αβέβαιο.

Όχι πως δεν έχει την σημειολογία της η αλλαγή των προσώπων στα ϋεσμικά όργανα- 
όχι ότι δεν δημιουργεί ελπίδες. Αλλά το στοίχημα είναι η αλλαγή της «κουλτούρας», 
της αντίληψης, και της στάσης όλων αΜά ιδίως των νέων, απέναντι στο επάγγελμα, 
δηλαδή απέναντι στο μέλλον τους.
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Επιμένω: Δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάριν, το όνειρο του κάϋε επαγγελματία να είναι το «άρϋρο 51», δηλαδή η

εξασφάλιση μερίσματος (στην ουσία επιδόματος!) από τις αμοιβές και την εργασία κάποιου άλλου, ο οποίος κατά την γνώμη των 
ιακωβίνων έχει «πολλή δουλειά; που την εξασφάλισε μειοδοτώντας και λαδώνοντας και εκμεταλλευόμενος κλπ κλπ» άρα πρέπει 
να το ...πληρώσει!

Μίζερα και κακορίζικα πράγματα!

Να το πω με ακόμη απλούστερη γλώσσα: Ο εισερχόμενος στο επάγγελμα αντί να σχεδιάζει πως ϋα γίνει σωστός, καταρτισμένος 
και ελκυστικός επαγγελματίας, πως ϋα διευρύνει τόσο τα προσόντα του όσο και την επαγγελματική του ύλη, σπαταλιέται να 
ονειρεύεται (σχεδόν αποκλειστικά) το ...άρϋρο 51! Ως πανάκεια διά πάσαν νόσον και διά πάσαν μ....! Δεν είναι άρρωστο;

Έχοντας εμπεδωμένη τέτοια άποψη, γίνεται πρόξενος μίας διαρκούς τριβής, ενός ασίγαστου εμφυλίου πολέμου ανάμεσα σε 

«προνομιούχους» και «μη προνομιούχους» που σιγά -  σιγά μας καταστρέφει όλους.

Για τον ίδιο λόγο αναπτύσσονται εμμονές περί «δημοσίων λειτουργών» «σφραγιδοφυλάκων» κλπ εξορκίζοντας αφρόνως τον 
ελεύϋερο χαρακτήρα του ιδιότυπου επαγγέλματος μας. Αυτοδιαχωριζόμαστε σε «εμπόρους» και «δημοσίους υπαλλήλους»! Δίπλα 
μας στο μεταξύ οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι που επίσης χαρακτηρίζονται από τον Νόμο «δημόσιοι λειτουργοί» δρουν 
κανονικότατα και νομιμότατα ως ελεύϋεροι επαγγελματίες, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα όπως σε εμάς! Αυτοί όμως δεν ...ξέρουν!

Οι πολύπαϋες εταιρείες στον χώρο μας, σαν νόμιμες προσπάθειες συλλογικής επαγγελματικής δραστηριότητας που είναι 
απαραίτητη στους καιρούς που διανύουμε, δαιμονοποιήϋηκαν, θεωρήθηκαν «δούρειοι ίπποι» για την ...φιλελευθεροποίηση του 
«δημόσιου» λειτουργήματος μας. Είναι φανερό ότι μέχρι αυτήν την στιγμή οι πολέμιοι των εταιρειών δεν έχουν αντιληφθεί ότι δε 
πρόκειται για εμπορικές εταιρείες αλλά για ΑΣΤΙΚΕΣ επαγγελματικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών! Δηλαδή για εταιρίες
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επιμελητών που ο καϋένας δουλεύει υπό εταιρική αιγίδα, ατομικά, με την σφραγίδα του και τις προσωποπαγείς ευϋύνες του, με 

μόνη διαφορά ότι το εισόδημά του που παράγεται από την συγκεκριμένη δουλειά του, το μοιράζεται μαζί με τους συνεταίρους του 

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥΣ. Κάτι που επίσης γίνεται και στους δικηγόρους και στου συμβολαιογράφους, για όσους 
φυσικά δραστηριοποιούνται εταιρικά. Οι εταιρίες δεν είναι ούτε αυτοσκοπός, ούτε πανάκεια για τον επαγγελματία. Είναι απλά 
ένα μέσον! Που μπορεί και πρέπει να επιλέγει ελευϋέρως!

Κάποιοι ξύπνιοι όμως σχολιάζουν ακόμη και τον τρόπο που διανέμουν εσωτερικά τα εισοδήματά τους οι εταίροι διαφόρων 
εταιρειών ανακαλύπτοντας... «εκμετάλλευση» των αδυνάμων. Είναι εξωφρενικό κάτι τέτοιο να γίνεται αντικείμενο δημόσιας 
συζήτησης χωρίς να επισύρει ποινικές συνέπειες! Πως μπορούμε να σχολιάζουμε ιδιωτικές συμφωνίες? Τι μας κόφτει εμάς? Γιατί 
μας πέφτει λόγος? Η ιδιωτική συμφωνία αφορά μόνο τους συμβαλλομένους! Στους υπόλοιπους περισσεύει!

Τα ανακατεύουμε όλα επικινδύνως! Και βγάζουμε απίϋανες σούπες! Κάνουμε το ΦΕΚ σημαία του συντηρητισμού και της 

καθυστέρησής μας! Αφού η διατεταγμένη αμοιβή μας στην πιο απλή επίδοση είναι π.χ. 25 ευρώ, όποιος δεχτεί να πάρει κάτω από 
25 ευρώ είναι ...μειοδότης! Τι λέ?

Το ΦΕΚ ορίζει μία ελάχιστη τιμή, όχι με ακαμψία -  όπως συμβαίνει με κάϋε Νόμο. Διότι είσαι ελεύϋερος σε ορισμένες περιπτώσεις 
να μην ζητήσεις συνειδητά την αμοιβή σου (π.χ. όταν εξυπηρετείς στενό σου πρόσωπο). Διότι εάν λάβεις ταυτόχρονα, πολλές 
επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα, στην ίδια μάλιστα περιοχή, για ευνόητους λόγους δεν ϋα τον χρεώσεις με τον «άκαμπτο» τρόπο 
του ΦΕΚ. Θα είσαι περισσότερο ευέλικτος και κατά την γνώμη μου λογικός στο ϋέμα της συνολικής αμοιβής! Αυτό λέγεται 
μειοδοσία;

Αντιϋέτως, μειοδοσία λέγεται όταν βγαίνεις εκ των προτέρων στην «πιάτσα» και διαφημίζεις ότι κάνεις επιδόσεις (είτε μία, είτε
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πολλές) με 15,10, 8 ευρώ και εξώσεις με 100 -1 5 0  ευρώ! Εδώ δεν είσαι μόνο λιγούρης, είσαι κακής ποιότητας συνάδελφος και 
επαγγελματίας, είσαι επικίνδυνος για όλους! Δεν σε σώζει καμία δικαιολογία φτώχειας και έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να στέλνεσαι 
στο πυρ το εξώτερον!

Αλλά ο λαϊκισμός που έχει επικρατήσει στον κλάδο, αυτούς τους καημένους ποντικαράδες, τους έχει εξομοιώσει με όσους 
συνεργάζονται με πιστωτικά ιδρύματα και διεκπεραιώνουν όγκους επιδόσεων και εκτελέσεων. Γιατί τάχα μου, μειοδοτούν επειδή 
δουλεύουν με ενιαίες αμοιβές, κατά τι διαφοροποιημένες (λογικώς!) από το ισχύον ΦΕΚ!

Ενώ οι δικαστικοί επιμελητές ανανεώνονται συνεχώς, η μιζέρια περνάει από γενιά σε γενιά και είναι ϋλίφη. Κοιτάζουμε τον κόσμο 

και την σχέση μας μαζί του, λες και ζούμε στην δεκαετία του 1960! Σαν δικαστικοί κλητήρες! Όποια απόπειρα εκσυγχρονισμού της 
αντίληψης μας και της δράσης μας την ϋεωρούμε εγκληματική. Όλοι ϋέλουν να πάνε εμπρός -  εμείς ϋέλουμε να πάμε πίσω!

Το επάγγελμα όμως δεν βρωμίζει από τις νέες ιδέες. Πολλοί παλιοί συνάδελφοι από τους σφραγιδοφύλακες και μανσετολάγνους, 
ήταν οι πρώτοι που υπέγραφαν τα τελεσίγραφα με τις ωμές περικοπές που επέβαλαν αυϋαιρέτως οι τράπεζες για να μη χάσουν 
την ...συνεργασία! Την επόμενη στιγμή στα ϋεσμικά όργανα κουνούσαν αυστηρά το δάχτυλο στους «άλλους»! Αυτό δεν είναι 
υποκρισία?

Θέλω να πω, ότι πρέπει να προσγειωϋούμε, να εκπολιστισϋούμε και να δουλέψουμε με φαντασία για να έχουμε επαγγελματικό 
μέλλον! Υπό τρεις όρους: Να σεβόμαστε τον Νόμο, να μην κολλάμε σε στερεότυπα και να σκεφτόμαστε αδιαλείπτως!

Σωτήρης Αλεξ. Καζάκης
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ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ I
JL Web Master Ο  10 Μαΐου 2016 Λ  ΑΡΘΡΑ

Όσο και να αλλάξουν τα πρόσωπα στα θεσμικά όργανα, εάν δεν αλλάξει νοοτροπία ο 
μέσος δικαστικός επιμελητής, το μέλλον είναι αβέβαιο.

Όχι πως δεν έχει την σημειολογία της η αλλαγή των προσώπων στα θεσμικά όργανα- 
όχι ότι δεν δημιουργεί ελπίδες. Αλλά το στοίχημα είναι η αλλαγή της «κουλτούρας», 
της αντίληψης, και της στάσης όλων αλλά ιδίως των νέων, απέναντι στο επάγγελμα, 
δηλαδή απέναντι στο μέλλον τους.
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Επιμένω: Δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάριν, το όνειρο του κάϋε επαγγελματία να είναι το «άρϋρο 51», δηλαδή η

εξασφάλιση μερίσματος (στην ουσία επιδόματος!) από τις αμοιβές και την εργασία κάποιου άλλου, ο οποίος κατά την γνώμη των 
Ιακωβίνων έχει «πολλή δουλειά, που την εξασφάλισε μειοδοτώντας και λαδώνοντας και εκμεταλλευόμενος κλπ κλπ» άρα πρέπει 
να το ...πληρώσει!

Μίζερα και κακορίζικα πράγματα!

Να το πω με ακόμη απλούστερη γλώσσα: Ο εισερχόμενος στο επάγγελμα αντί να σχεδιάζει πως ϋα γίνει σωστός, καταρτισμένος 
και ελκυστικός επαγγελματίας, πως ιJa διευρύνει τόσο τα προσόντα του όσο και την επαγγελματική του ύλη, σπαταλιέται να 
ονειρεύεται (σχεδόν αποκλειστικά) το ...άρϋρο 51! Ως πανάκεια διά πάσαν νόσον και διά πάσαν μ.... / Δεν είναι άρρωστο;

Έχοντας εμπεδωμένη τέτοια άποψη, γίνεται πρόξενος μίας διαρκούς τριβής, ενός ασίγαστου εμφυλίου πολέμου ανάμεσα σε 

«προνομιούχους» και «μη προνομιούχους» που σιγά -  σιγά μας καταστρέφει όλους.

Για τον ίδιο λόγο αναπτύσσονται εμμονές περί «δημοσίων λειτουργών» «σφραγιδοφυλάκων» κλπ εξορκίζοντας αφρόνως τον 
ελεύϋερο χαρακτήρα του ιδιότυπου επαγγέλματος μας. Αυτοδιαχωριζόμαστε σε «εμπόρους» και «δημοσίους υπαλλήλους»! Δίπλα 
μας στο μεταξύ οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι που επίσης χαρακτηρίζονται από τον Νόμο «δημόσιοι λειτουργοί» δρουν 
κανονικότατα και νομιμότατα ως ελεύϋεροι επαγγελματίες, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα όπως σε εμάς! Αυτοί όμως δεν ...ξέρουν!

Οι πολύπαϋες εταιρείες στον χώρο μας, σαν νόμιμες προσπάϋειες συλλογικής επαγγελματικής δραστηριότητας που είναι 
απαραίτητη στους καιρούς που διανύουμε, δαιμονοποιήϋηκαν, ϋεωρήϋηκαν «δούρειοι ίπποι» για την ...φιλελευϋεροποίηση του 
«δημόσιου» λειτουργήματος μας. Είναι φανερό ότι μέχρι αυτήν την στιγμή οι πολέμιοι των εταιρειών δεν έχουν αντιληφϋεί ότι δε 
πρόκειται για εμπορικές εταιρείες αλλά για ΑΣΤΙΚΕΣ επαγγελματικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών! Δηλαδή για εταιρίες
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επιμελητών που ο καϋένας δουλεύει υπό εταιρική αιγίδα, ατομικά, με την σφραγίδα του και τις προσωποπαγείς ευθύνες του, με 

μόνη διαφορά ότι το εισόδημά του που παράγεται από την συγκεκριμένη δουλειά του, το μοιράζεται μαζί με τους συνεταίρους του 

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥΣ. Κάτι που επίσης γίνεται και στους δικηγόρους και στου συμβολαιογράφους, για όσους 

φυσικά δραστηριοποιούνται εταιρικά. Οι εταιρίες δεν είναι ούτε αυτοσκοπός, ούτε πανάκεια για τον επαγγελματία. Είναι απλά 
ένα μέσον! Που μπορεί και πρέπει να επιλέγει ελευϋέρως!

Κάποιοι ξύπνιοι όμως σχολιάζουν ακόμη και τον τρόπο που διανέμουν εσωτερικά τα εισοδήματά τους οι εταίροι διαφόρων 

εταιρειών ανακαλύπτοντας... «εκμετάλλευση» των αδυνάμων. Είναι εξωφρενικό κάτι τέτοιο να γίνεται αντικείμενο δημόσιας 
συζήτησης χωρίς να επισύρει ποινικές συνέπειες! Πως μπορούμε να σχολιάζουμε ιδιωτικές συμφωνίες? Τι μας κόφτει εμάς? Γιατί 
μας πέφτει λόγος? Η ιδιωτική συμφωνία αφορά μόνο τους συμβαλλομένους! Στους υπόλοιπους περισσεύει!

Τα ανακατεύουμε όλα επικινδύνως! Και βγάζουμε απίϋανες σούπες! Κάνουμε το ΦΕΚ σημαία του συντηρητισμού και της 
καθυστέρησής μας! Αφού η διατεταγμένη αμοιβή μας στην πιο απλή επίδοση είναι π.χ. 25 ευρώ, όποιος δεχτεί να πάρει κάτω από 
25 ευρώ είναι ...μειοδότης! Τι λέ?

Το ΦΕΚ ορίζει μία ελάχιστη τιμή, όχι με ακαμψία -  όπως συμβαίνει με κάϋε Νόμο. Διότι είσαι ελεύθερος σε ορισμένες περιπτώσεις 
να μην ζητήσεις συνειδητά την αμοιβή σου (π.χ. όταν εξυπηρετείς στενό σου πρόσωπο). Διότι εάν λάβεις ταυτόχρονα, πολλές 

επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα, στην ίδια μάλιστα περιοχή, για ευνόητους λόγους δεν ϋα τον χρεώσεις με τον «άκαμπτο» τρόπο 
του ΦΕΚ. Θα είσαι περισσότερο ευέλικτος και κατά την γνώμη μου λογικός στο θέμα της συνολικής αμοιβής! Αυτό λέγεται 
μειοδοσία;

Αντιθέτω ς, μειοδοσία λέγεται όταν βγαίνεις εκ των προτέρων στην «πιάτσα» και διαφημίζεις ότι κάνεις επιδόσεις (είτε μία, είτε
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πολλές) με 15,10, 8 ευρώ και εξώσεις με 100 -1 5 0  ευρώ! Εδώ δεν είσαι μόνο λιγούρης, είσαι κακής ποιότητας συνάδελφος και 

επαγγελματίας, είσαι επικίνδυνος για όλους! Δεν σε σώζει καμία δικαιολογία φτώχειας και έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να στέλνεσαι 
στο πυρ το εξώτερον!

Αλλά ο λαϊκισμός που έχει επικρατήσει στον κλάδο, αυτούς τους καημένους ποντικαράδες, τους έχει εξομοιώσει με όσους 

συνεργάζονται με πιστωτικά ιδρύματα και διεκπεραιώνουν όγκους επιδόσεων και εκτελέσεων. Γιατί τάχα μου, μειοδοτούν επειδή 
δουλεύουν με ενιαίες αμοιβές, κατά τι διαφοροποιημένες (λογικώς!) από το ισχύον ΦΕΚ!

Ενώ οι δικαστικοί επιμελητές ανανεώνονται συνεχώς, η μιζέρια περνάει από γενιά σε γενιά και είναι ϋλίφη. Κοιτάζουμε τον κόσμο 
και την σχέση μας μαζί του, λες και ζούμε στην δεκαετία του 1960! Σαν δικαστικοί κλητήρες! Όποια απόπειρα εκσυγχρονισμού της 
αντίληψης μας και της δράσης μας την θεωρούμε εγκληματική. Όλοι θέλουν να πάνε εμπρός -  εμείς θέλουμε να πάμε πίσω!

Το επάγγελμα όμως δεν βρωμίζει από τις νέες ιδέες. Πολλοί παλιοί συνάδελφοι από τους σφραγιδοφύλακες και μανσετολάγνους, 
ήταν οι πρώτοι που υπέγραφαν τα τελεσίγραφα με τις ωμές περικοπές που επέβαλαν αυθαιρέτως οι τράπεζες για να μη χάσουν 
την ...συνεργασία! Την επόμενη στιγμή στα θεσμικά όργανα κουνούσαν αυστηρά το δάχτυλο στους «άλλους»! Αυτό δεν είναι 
υποκρισία?

Θέλω να πω, ότι πρέπει να προσγειωθούμε, να εκπολιστισθούμε και να δουλέψουμε με φαντασία για να έχουμε επαγγελματικό 
μέλλον! Υπό τρεις όρους: Να σεβόμαστε τον Νόμο, να μην κολλάμε σε στερεότυπα και να σκεφτόμαστε αδιαλείπτως!

Σωτήρης Αλεξ. Καζάκης
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i  Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη, Κύκλος 

επιστημονικών εκδηλώσεων.
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