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Η Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων, διαχρονικά έχει επιδείξει αγώνες  για  Ανεξάρτητη ∆ικαιοσύνη και 
προστασία όλων των δηµοκρατικών θεσµών. Βασική και θεµελιώδης αρχή της είναι η δηµοκρατική της 
λειτουργία, ώστε  τα µέλη της, ανεξάρτητοι ∆ικαστικοί  και Εισαγγελικοί Λειτουργοί,  να αποτελούν υπεύθυνους 
και σθεναρούς εγγυητές της διαφάνειας, της προστασίας των δικαιωµάτων των πολιτών και της αρχής του 
Κράτους ∆ικαίου. 

Όραµα των ιδρυτών της Ένωσης αποτέλεσε η εξύψωση της ∆ικαιοσύνης µέσω της ανεξαρτησίας, της 
ισότητας και της καθολικής συµµετοχής των µελών της, χωρίς βαθµολογικούς περιορισµούς και ιδιότητες.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης οφείλουν να υπηρετούν τις καταστατικές  αρχές αυτής, να διαφυλάσσουν το 
Κύρος της ∆ικαιοσύνης µε το λόγο και τα έργα τους, χωρίς ιδεοληψίες και θεσµικό λαϊκισµό. Οφείλουν να 
αποφεύγουν διαύλους επικοινωνίας που προσβάλλουν την Ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης και να µετέχουν σε 
θεσµικό διάλογο µε τους λειτουργούς των άλλων δύο εξουσιών και τους συλλειτουργούς της ∆ικαιοσύνης.  

Το τελευταίο, όµως, χρονικό διάστηµα, βιώνουµε την απαξίωση της Ένωσης, την χρησιµοποίησή της ως 
µηχανισµό εκπλήρωσης προσωπικών φιλοδοξιών και προώθησης κοµµατικών θέσεων, που αντιστρατεύονται 
τους σκοπούς της.  Βιώνουµε καταστάσεις αυταρχικής και καθεστωτικής διοίκησης, φίµωσης της ελεύθερης 
έκφρασης, δηµιουργίας κλίµατος διχασµού και διαίρεσης µεταξύ µας ενώ τα πραγµατικά προβλήµατα της 
∆ικαιοσύνης συσσωρεύονται, χωρίς το στοιχειώδες ενδιαφέρον για την επίλυσή τους.

Ο προβληµατισµός και η ανησυχία µας για την εκτροπή της Ένωσης από τους καταστατικούς σκοπούς της 
µας οδήγησε σε συνεργασία και συµπόρευση  µε σκοπό την αποκατάσταση του τρωθέντος Κύρους της Ένωσής 
µας  και κατ’ επέκταση της ∆ικαιοσύνης. 

Η σηµερινή µας διακήρυξη είναι µία διακήρυξη, που θεωρούµε ότι εκφράζει τις επιθυµίες και τις 
απαιτήσεις όλων των µελών µας και καθοδηγεί την πορεία προς µια νέα, αναγεννηµένη, δηµοκρατική Ένωση, 
µία Ένωση που θα ανήκει στα µέλη της.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Σας καλούµε να κάνουµε µία νέα αρχή, να εισάγουµε την ποιότητα  στο δηµόσιο λόγο της Ένωσης,  να 

καταδικάσουµε, µε πίστη και αποφασιστικότητα την κοµµατικοποίηση της Ένωσης και τις ακραίες εκτροπές, που 
σηµειώθηκαν τα τελευταία έτη,  ν’ αλλάξουµε σελίδα στην Ένωση. 

Σας καλούµε, όλοι µαζί, να µετάσχουµε στην επανεκκίνηση της Ένωσης,  µίας Ένωσης που θα διαθέτει ψυχή 
και όραµα, που θα εµπνέει, θα προστατεύει από άδικες επιθέσεις, θα αγωνίζεται για ανθρώπινες συνθήκες 
απονοµής του ∆ικαίου, θα αναδεικνύει τον επιστηµονικό της χαρακτήρα.

Σας καλούµε να σχεδιάσουµε µαζί το  µέλλον της  ∆ικαιοσύνης, ενός θεσµού, ο οποίος έχει ανάγκη από 
εκσυγχρονισµό και µεταρρυθµίσεις, που, µε σεβασµό στις αρχές του Κράτους ∆ικαίου, θα εξασφαλίζουν 
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη απονοµή της ∆ικαιοσύνης, θα ενισχύουν την ασφάλεια ∆ικαίου για τους 
πολίτες και θα συµβάλλουν  στην ανάπτυξη της χώρας µας. 

Σας καλούµε, µε σθένος, µαχητικότητα, παρρησία, ψυχραιµία και βαθιά γνώση του ∆ικαίου να θέσουµε στο 
κέντρο των ενεργειών µας το ∆ικαστή, ως Λειτουργό της ∆ικαιοσύνης, ως εργαζόµενο και ως άνθρωπο.

   Με αίσθηση ευθύνης και µε τη διαβεβαίωση ότι γνώµονας των λόγων και πράξεων µας θα είναι η 
προστασία του Κύρους της ∆ικαιοσύνης και των Λειτουργών αυτής,  σας καλούµε στις 8 και 15 Μαΐου να 
υπερασπισθούµε τις αρχές και τις αξίες του ∆ικαστικού Σώµατος.  

Η ΕΝΩΣΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  
Ο ∆ΙΚΑΣΤΗΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ   

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


