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Ποιοί είμαστε 

 

Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη,  

Από ηνλ Ινύλην ηνπ 2016 κέρξη ηνλ Ινύλην ηνπ 

2019 ε ΔΓΔ εμέδσζε δεθάδεο Αλαθνηλώζεηο θαη Γειηία 

Τύπνπ θαηαγγέιινληαο επαλεηιεκκέλα Υπνπξγνύο θαη 

Βνπιεπηέο ηεο ηόηε θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο γηα 

αληηζεζκηθή ζπκπεξηθνξά, γηα αζηήξηθηεο θαηεγνξίεο 

θαη ζηνρνπνίεζε ζπλαδέιθσλ. Αλαδείμακε ηελ 

αληηζπληαγκαηηθόηεηα ηνπ λόκνπ πνπ ππνβάζκηδε ηνλ ξόιν θαη ηε ζέζε ησλ 

Δηξελνδηθώλ, κεηαηξέπνληάο ηνπο ζε πξντζηακέλνπο Υπνζεθνθπιαθείσλ θαη 

πξσηνζηαηήζακε ζηελ δηαδηθαζία αθύξσζήο ηνπ. Παξαζηαζήθακε πνιιέο θνξέο ζηε 

δηαδηθαζία αθξόαζεο θνξέσλ ζηε Βνπιή θαη θαηαγγείιακε ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο 

ηόηε θπβέξλεζεο πνπ ζπξξίθλσλαλ ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ηνλ 

πεξηνξηζκό ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ απεξγία θαη ηε δηεπθόιπλζε ησλ νκαδηθώλ 

απνιύζεσλ, ηνλ απαξάδεθην απνθιεηζκό Γηθαζηώλ από ηελ επηινγή ηνπο ζην λέν 

ζεζκό ηνπ Δπξσπαίνπ Δηζαγγειέα. Καηαγγείιακε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2016 ηελ 

αλεπίηξεπηε παξέκβαζε ζην έξγν ηεο Γηθαηνζύλεο κε αθνξκή δειώζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ ππόζεζε ηεο ΔΛΣΤΑΤ. Καπηεξηάζακε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2016 ηελ ζηάζε ηεο 

θπβέξλεζεο απέλαληη ζηελ απόθαζε ηνπ ΣηΔ γηα ηνλ λόκν γηα ηηο ηειενπηηθέο άδεηεο. 

Αλαδείμακε από θνηλνύ θαη κε ηηο άιιεο Γηθαζηηθέο Δλώζεηο ηηο πξνβιεκαηηθέο θαη 

αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ γηα ην πόζελ έζρεο, εξρόκελνη ζε επζεία 

ζύγθξνπζε κε ηνλ ηόηε Υπνπξγό Γηθαηνζύλεο θ. Κνληνλή. Αζθήζακε ζθιεξή 

θξηηηθή ζηελ επηινγή ηεο ηόηε θπβέξλεζεο λα ηνπνζεηήζεη ζηε ζέζε ηεο 

πξντζηακέλεο ηνπ λνκηθνύ γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνύ ηελ πξώελ Πξόεδξν ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ θα. Θάλνπ. Μπήθακε κπξνζηά ζηνλ αγώλα θαηά ηεο ππνρξεσηηθήο 

ηδησηηθήο δηακεζνιάβεζεο πνπ εηζήγαγε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018 ν ηόηε Υπνπξγόο 

 



Γηθαηνζύλεο θ. Κνληνλήο θαη πεηύρακε ηελ αλαζηνιή ηνπ λόκνπ γηα έλα έηνο. 

Δθδόζεθε πιήζνο Αλαθνηλώζεσλ θαη Γειηίσλ Τύπνπ πνπ επέθξηλε κε ζθιεξό ύθνο 

ηε ζηνρνπνίεζε δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ από ηνλ Αλ.Υπνπξγό Υγείαο θ. Πνιάθε. Καη 

δελ είλαη ηπραίν πνπ ε δηθή καο νκάδα θαη εγώ πξνζσπηθά δερζήθακε ζθνδξή 

επίζεζε από παξάγνληεο ηεο ηόηε θπβέξλεζεο, πνπ καο ραξαθηήξηζε «Γξαθείν Τύπνπ 

ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο».  

Μνλαδηθόο γλώκνλαο ζηελ ζηαζεξή θαη αηαιάληεπηε ζηάζε καο όια απηά ηα 

ρξόληα ήηαλ ην δηθαηνπνιηηηθά νξζό, ην ζπληαγκαηηθά επηηξεπηό θαη ην ζπιινγηθό 

ζπκθέξνλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ καο εμέιεμαλ. Τελ ίδηα αθξηβώο ζηάζε θαη γηα ηνπο 

ίδηνπο ιόγνπο εμαθνινπζνύκε λα ηεξνύκε θαη κεηά ηελ θπβεξλεηηθή αιιαγή από ην 

θαινθαίξη ηνπ 2019. Αληηηαρζήθακε ζην λνκνζρέδην γηα ηελ ππνρξεσηηθή ηδησηηθή 

δηακεζνιάβεζε, ζηε κείσζε ησλ πόξσλ ηνπ ΤΑΦΓΙΚ, ζηε κεηαθνξά ηεο 

Γξακκαηείαο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο από ην Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο ζην 

Υπνπξγείν Γεκόζηαο Τάμεο, πνπ απνηειεί επξσπατθή πξσηνηππία, ζηελ 

αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ Δθεηώλ θαη Πξνέδξσλ Δθεηώλ, Αληεηζαγγειέσλ θαη 

Δηζαγγειέσλ Δθεηώλ, ζηηο αλεπίηξεπηεο παξεκβάζεηο βνπιεπηώλ ζην έξγν 

δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ, ζηνλ απνθιεηζκό εηζαγγειηθώλ ιεηηνπξγώλ από ην Κεληξηθό 

Δπηζηεκνληθό Σπκβνύιην Φπιαθώλ, ζηηο έκκεζεο πηέζεηο ζε ζπλαδέιθνπο 

Δηζαγγειείο λα αζθήζνπλ πνηληθέο δηώμεηο θαηά ηε βνύιεζε ησλ πνιηηηθώλ θαη ησλ 

εθπξνζώπσλ ησλ αζηπλνκηθώλ ππαιιήισλ. Μόλε ε νκάδα καο αληηζηάζεθε ζηελ 

από θαηξό ζρεδηαδόκελε κείσζε ησλ δηθαζηηθώλ δηαθνπώλ, παξαζέηνληαο κε εθηελή 

αξζξνγξαθία ζπγθξηηηθά ζηνηρεία από ηα κεγαιύηεξα Γηθαζηήξηα θαη ηηο Δηζαγγειίεο 

ηεο Φώξαο πνπ θαηαδεηθλύνπλ ηνλ ζηαζεξό ξπζκό εξγαζίαο καο θαη εληόο ηεο 

πεξηόδνπ ηνπ ζέξνπο. Σηελ πξνζπάζεηά καο απηή νη ππόινηπεο νκάδεο όρη κόλν δελ 

ήηαλ αξσγνί, αιιά πιεηνδνηνύζαλ ζηελ θπβεξλεηηθή ηξνπνινγία, ππνζηεξίδνληαο όηη 

νη ζέζεηο καο απνηεινύλ «ζελάξηα ζπλσκνζίαο» θαη εθεζπράδνληαο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο όηη πξόθεηηαη ηάρα γηα πξόζθαηξν κέηξν.  Τνλ ίδην εθεζπραζκό 

θαιιηέξγεζαλ θαη κεηά ηελ απνθάιπςε ησλ απαξάδεθησλ ζρεδηαζκώλ ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, θ. Πηθξακκέλνπ.  

Δίλαη πξνθαλέο θαη θαιά θαηαλνεηό όηη θάζε Κπβέξλεζε ελνριείηαη από ηελ 

θξηηηθή πνπ γίλεηαη ζηηο απνθάζεηο ηεο. Τν Γηθαζηηθό Σώκα έρεη θαθή εκπεηξία από 

εθιεγκέλα Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα πνπ ζησπνύζαλ ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο, από αηξεηνύο 

εθπξνζώπνπο ηεο Έλσζεο πνπ κεηαβάιινληαλ μαθληθά ζε απνζπαζκέλνπο 

ζπκβνύινπο Υπνπξγώλ (πεξίπησζε ηνπ θ. Π. Λπκπεξόπνπινπ) ή Πξσζππνπξγώλ ή 



γίλνληαλ νη ίδηνη βνπιεπηέο, από απηνύο πνπ κεηαπήδεζαλ ζε ζέζεηο Πξνέδξσλ 

Αλεμάξηεησλ Αξρώλ θαη ηέινο από άιινπο πνπ γηα πξνζσπηθό ηνπο όθεινο δελ 

δηζηάδνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο πάγηεο ζέζεηο ηνπο θαη λα απαηηνύλ θσηνγξαθηθέο 

επλντθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (πεξίπησζε ηνπ θ. Ν. Σαιάηα).  Τν δνθεξό απηό 

θιίκα ζειήζακε λα αιιάμνπκε. Ο ηνληζκόο ησλ αληηζέζεσλ κε ηηο άιιεο ππνςήθηεο 

νκάδεο δελ έρεη ζθνπό λα αλακνριεύζεη ζπγθξνύζεηο θαη άγνλεο αληηπαξαζέζεηο, 

αιιά λα ελεκεξώζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο. Θα ήκαζηαλ απηνθαηαζηξνθηθνί εάλ απηή ηε 

ζηηγκή πνπ ραίξνπκε ηεο κεγαιύηεξεο απνδνρήο από ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, πνπ 

είρακε ηελ ηηκή λα βξηζθόκαζηε ζηελ εγεζία ηεο Έλσζεο, ιίγνπο κήλεο πξηλ ηηο 

αξραηξεζίεο, δεκηνπξγνύζακε εζθεκκέλα εληάζεηο θαη πξνζηξηβέο. Τη παξαπάλσ ζα 

κπνξνύζακε λα δηεθδηθήζνπκε; Γηα πνηνλ ιόγν δελ ζα ήηαλ «ζπλεηό» -θαηά ηελ 

αληίιεςε νξηζκέλσλ- λα ζησπήζνπκε ζηηο παξαδνμόηεηεο θαη αληηθάζεηο πνπ 

δηαπηζηώλνπκε ζηε ζηάζε ησλ ππόινηπσλ νκάδσλ ηνπ ΓΣ; Απνδείμακε έκπξαθηα όηη 

δελ είλαη απηνζθνπόο καο ε παξακνλή καο ζηελ εγεζία ηεο Έλσζεο κε ηίκεκα ηνλ 

ζπκβηβαζκό, ηε ζησπή θαη ηε ζπλαιιαγή. Τέηνηεο ζπκπεξηθνξέο έπιεμαλ ηελ Έλσζε 

θαη ηελ θαηαδίθαζαλ γηα πνιιά ρξόληα ζε απνκνλσηηζκό θαη εζσζηξέθεηα. Καλέλαο 

παιαηόηεξνο ζπλάδειθνο πνπ γλσξίδεη θαη θαλέλαο λεόηεξνο πνπ καζαίλεη δελ ζέιεη 

επηζηξνθή ζην παξειζόλ. Η δηαπίζησζε ησλ εζσηεξηθώλ ζπγθξνύζεσλ πνπ 

καίλνληαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηελ Έλσζε είλαη κηα πξώηε απινπζηεπηηθή 

πξνζέγγηζε, πνπ κπνξεί λα γίλεη από νπνηνλδήπνηε πνιίηε παξαθνινπζεί ηελ 

επηθαηξόηεηα. Ο ζπλάδειθνο κε ηηο αλαθνηλώζεηο θαη ηελ ελεκέξσζε πνπ ιακβάλεη 

ηαθηηθά έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηεηζδύζεη ζε έλα δεύηεξν επίπεδν θαη λα δηεξεπλήζεη 

ηηο αηηίεο ησλ αληηπαξαζέζεσλ, πνπ δηαθάλεθαλ ακέζσο κεηά ηελ θπβεξλεηηθή 

αιιαγή ην θαινθαίξη ηνπ 2019.  

 Φίινη θαη ζπλάδειθνη, ζηηο εθινγέο απηέο δύν δηακεηξηθά αληίζεηεο αληηιήςεηο 

αλακεηξώληαη: γηα ην ηη ζεκαίλεη αλεμαξηεζία ηεο Δηθαηνζύλεο, δηθαζηηθή αμηνπξέπεηα, 

αθεδεκόλεπηνο ραξαθηήξαο κηαο Δηθαζηηθήο Έλσζεο, δηθαζηηθό ζζέλνο, αγώλαο θαη 

δηεθδίθεζε όισλ ησλ δίθαησλ θαη ζπληαγκαηηθώλ αηηεκάησλ καο, πνιύπιεπξεο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπζπεηξώλνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη δίλνπλ αιεζηλό λόεκα ζηηο 

ιέμεηο ζπιινγηθόηεηα θαη αιιειεγγύε. Τα λέα κέιε ηεο Οκάδαο καο είλαη ζπλάδειθνη 

θαηαμησκέλνη, ηθαλνί λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο επζύλεο πνπ ζα επσκηζηνύλ. Μαο 

ελώλνπλ θνηλέο αξρέο θαη αμίεο: αληδηνηέιεηα, δηαθάλεηα, αθεξαηόηεηα, αγσληζηηθή 

δηάζεζε, ζπλέπεηα, θνηλσληθέο επαηζζεζίεο. Με ζεκέιην ηηο αξρέο απηέο αηελίδνπκε ην 

κέιινλ αηζηόδνμα. Η δύζθνιε πεξίνδνο πνπ δηέξρεηαη ε Έλσζε είλαη παξνδηθή θαη ζα 



κείλεη πίζσ λα καο ζπκίδεη όηη νη αηηίεο ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο Δηθαηνζύλεο έρνπλ 

πνιιέο θνξέο ηηο ξίδεο ηνπο κέζα ζην ίδην ην Δηθαζηηθό Σώκα θαη όηη νη απνθαιύςεηο 

θαη νη εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο όζν επώδπλεο θη’ αλ είλαη , ιεηηνπξγνύλ εμπγηαληηθά γηα 

έλαλ ζεζκό ζε βάζνο ρξόλνπ. Από ηνλ Σεπηέκβξην ζα νδεγήζνπκε ηελ Έλσζε αθόκα 

πην κπξνζηά, ζα εμαθνινπζήζνπκε αδέζκεπηνη θαη αλεπεξέαζηνη από θάζε παξέκβαζε 

λα δίλνπκε θαζεκεξηλνύο αγώλεο γηα ηελ πεξηθξνύξεζε ηεο δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο 

θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο, ζα ζπλερίζνπκε κε πην 

κεγάιε νξκή, ελόηεηα θαη απνθαζηζηηθόηεηα, κε αθόκα πεξηζζόηεξεο δξάζεηο ην έξγν 

πνπ μεθηλήζακε πξηλ από ηέζζεξα ρξόληα.  

Αλαγθαία πξνϋπόζεζε είλαη ε ππεξςήθηζε όιεο ηεο νκάδαο (Χξηζηόθνξνπ 

Σεβαζηίδε, Χαξάιακπνπ Σεβαζηίδε, Παληειή Μπνξνδήκνπ, Αηθαηεξίλεο Νηόθα, 

Αηθαηεξίλεο Μάηζε, Ισάλλαο Ξπιηά, Μηράιε Τζέθα, Έθεο Κώζηα) θαη ε ζηαζεξή 

πιεηνςεθία ζην Δ.Σ. ηελ επόκελε πεξίνδν.  

 


