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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα 07 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τις τελευταίες ημέρες στα Δικαστήρια των Ιωαννίνων εκδηλώθηκε ακραία και επικίνδυνη
συμπεριφορά προσβολής του θεσμικού ρόλου δικηγόρων, το δημόσιο λειτούργημα των
οποίων αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο, θεμέλιο του Κράτους Δικαίου. Συγκεκριμένα και
παρά τις ρητές διατάξεις που αναγορεύουν τη θέση του δικηγόρου ως συλλειτουργού της
Δικαιοσύνης, θεμελιώδη, ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονομή της και
επιτάσσουν σεβασμό και τιμή από μέρους των δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, ζητήθηκε από μέρους Αντεισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων η
κράτηση, σύλληψη και παραπομπή στην αυτόφωρη διαδικασία (!!!) δυο δικηγόρων, μελών
του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, επειδή διατύπωσαν αξιολογική κρίση στο
ακροατήριο, ο ένας εξ αυτών επί παρεμβάσεως του Αντεισαγγελέα της έδρας κατά την
απολογία του κατηγορούμενου, ο δε δεύτερος επί της προτάσεως της Αντεισαγγελέα της
έδρας για την κατηγορία. Δυστυχώς εν έτει 2013 οι συγκεκριμένοι αντεισαγγελείς και
δικαστές της έδρας αυθαιρετούν προκλητικά και επικίνδυνα, σε βάρος τελικά των
δικαιωμάτων των πολιτών, την υπεράσπιση των οποίων υπηρετούν οι δικηγόροι, αφού
παραβιάζουν δικονομικές διατάξεις οι οποίες απαγορεύουν την αυτόφωρη διαδικασία στα
πλημμελήματα που φέρεται να έχει διαπράξει δικηγόρος καθώς και τη σύλληψη δικηγόρου,
για οποιαδήποτε αιτία, όταν χειρίζεται υπόθεση στο ακροατήριο και μέχρι την ολοκλήρωση
της ακροαματικής διαδικασίας. Το ακραίο και αρνητικό αυτό φαινόμενο προκαλεί
δικαιολογημένη αγανάκτηση στο δικηγορικό σώμα αλλά και στους πολίτες που αναθέτουν
τις υποθέσεις τους στους δικηγόρους ως εγγυητές των αρχών της Δίκαιης Δίκης.
Ταυτόχρονα δε, είναι προφανές ότι οι παράνομες αυτές συμπεριφορές τις οποίες
καταγγέλλουμε στους ΄Ελληνες πολίτες, προκαλούν ένταση και δυναμιτίζουν την επωφελή
για το κοινωνικό σύνολο συνεργασία μεταξύ των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης. Ενόψει
αυτών των αρνητικών φαινομένων, τα οποία σε κάθε περίπτωση συνιστούν εκτροπή από τις
αρχές του Κράτους Δικαίου, ζητούμε να ασκηθεί αμέσως ο προβλεπόμενος πειθαρχικός
έλεγχος σε βάρος των εμπλεκομένων προσώπων, δεδομένου ότι η συμπεριφορά τους δεν
συνάδει ούτε με τα καθήκοντά τους, ούτε με την υψηλή αποστολή που η πολιτεία τούς
ανέθεσε. Δηλώνουμε ακόμη την αμέριστη συμπαράστασή μας τόσο στους συναδέλφους που
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υπέστησαν την έκνομη αυτή εκδήλωση «αυθαιρεσίας της έδρας» όσο και στο Δικηγορικό
Σύλλογο Ιωαννίνων και στη κινητοποίηση του για την ανάδειξη της διαμαρτυρίας των μελών
του, ενώ καθιστούμε σαφές και ξεκάθαρο ότι παρόμοια φαινόμενα τα εντάσσουμε στο
χώρο της αποφασιστικής – θεσμικής αρμοδιότητάς μας και τα αντιμετωπίζουμε στο
πλαίσιο της συνδικαλιστικής μας δράσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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