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Ι. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (Ε.Δ.Ε.) ιδρύθηκε το 1958 και ο συνδικαλιστικός της 
χαρακτήρας κατοχυρώθηκε µετά από αγώνες και διώξεις κατά δικαστικών λειτουργών για τη 
συνδικαλιστική τους δράση. Η δυνατότητα σύστασης ένωσης δικαστικών λειτουργών προβλέφθηκε 
ρητά από το ίδιο το Σύνταγµα του 1975 (άρθρο 89 παρ. 5), γεγονός εκ του οποίου συνάγεται η 
σπουδαιότητα του θεσµού σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα. Η Ε.Δ.Ε. δεν είναι µία απλή συντεχνιακή 
ένωση. Από την ίδρυσή της ήταν προσανατολισµένη στην περιφρούρηση των θεµελιωδών 
συνταγµατικών αρχών και αξιών και η δράση της δεν περιορίστηκε στους στενούς καταστατικούς 
σκοπούς, όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια, και για τον λόγο αυτό κρατήθηκε ζωντανή τόσες 
δεκαετίες. Η εγκατάλειψη του διευρυµένου αυτού ρόλου της θα οδηγήσει στη σταδιακή θεσµική της 
απαξίωσης και στη µετατροπή της σε µία συντεχνιακή ένωση που θα ασχολείται αποκλειστικά µε 
οικονοµικές και θεσµικές διεκδικήσεις. 
Σταχυολογώ στη συνέχεια ορισµένες µόνο ανακοινώσεις από το πρόσφατο παρελθόν κατά το οποίο 
το σηµερινό Προεδρείο της ΕΔΕ δεν ασκούσε τη διοίκηση της Ένωσης. Στις 15-1-2011 εκδόθηκε 
ανακοίνωση σχετικά µε το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων και αιτηθήκαµε από την Πολιτεία «οι 
αλλαγές να γίνουν µε πολύ προσεκτικό τρόπο και ότι απαιτείται ουσιαστικός διάλογος µε τους 
εµπλεκόµενους φορείς». Στις 14-1-2015 στείλαµε επιστολή στη Γαλλική Ένωση Δικαστών για τις 
τροµοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι «διατρανώνοντας µε ολόκληρο το Γαλλικό Λαό τη θερµή στήριξή 
µας υπέρ της ελευθερίας έκφρασης και των άλλων ανθρωπίνων αξιών που προστατεύονται 
παραδοσιακά στην Ευρώπη ως θεµελιώδη δικαιώµατα». Στις 18-2-2015 αποστείλαµε επιστολή προς 
τις διεθνείς δικαστικές ενώσεις και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε το εξής 
περιεχόµενο: «Σ’ αυτές τις κρίσιµες ώρες για το µέλλον της οικονοµίας της Χώρας µας ζητούµε την 
στήριξή σας στις προσπάθειές µας, ώστε να εξασφαλισθεί λύση, επάξια της Ιστορίας και της 
προσφοράς του Ελληνικού λαού στην οικοδόµηση της σύγχρονης Ευρώπης και της ανάπτυξης του 
Ευρωπαϊκού πολιτισµού. Σας απευθύνουµε το παρόν έγγραφο και αναµένουµε τόσο την 
προσωπικής σας παρέµβαση καθώς και την άσκηση κάθε δυνατής πίεσης από τους εκπροσώπους 
µας (Δικαστές) στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Όργανα, ώστε να επιτευχθεί µια λύση που θα διασφαλίσει 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του Ελληνικού Λαού, ο οποίος έχει στερηθεί τόσο τα 
δικαιώµατά του όσο και τα αναγκαία οικονοµικά µέσα». Δύο ηµέρες νωρίτερα (16-2-2015) στην 
Ανακοίνωσή της η Ένωση ανέφερε ότι «Οι θέσεις και οι απόψεις του Προεδρείου ήταν πάντοτε 
σταθερές και αµετακίνητες. Καταγγέλλαµε πάντοτε την εκάστοτε Κυβέρνηση (οποιουδήποτε 
κόµµατος) όταν θεωρούσαµε ότι, µε βάση αντικειµενικά δεδοµένα, παραβιάζει το Σύνταγµα ή τους 
Νόµους. Θεωρούµε ότι αυτό επιβάλλει η Δικαστική µας ιδιότητα, αφού η Δικαιοσύνη είναι ο Θεσµός 
εκείνος, ο οποίος, µε βάση τις συνταγµατικές αρχές, οφείλει να παίρνει θέση, όταν οι άλλες δύο 
Συνταγµατικές Λειτουργίες (Νοµοθετική και Εκτελεστική) παραβιάζουν το Σύνταγµα, τους Νόµους και 
τα ατοµικά και ανθρώπινα δικαιώµατα. Όταν, όµως, η Ελληνική Κυβέρνηση, δίνει αγώνα εθνικό, 
οφείλουν και οι Δικαστικοί Λειτουργοί, ως τµήµα του Ελληνικού Λαού, να συµβάλουν στον αγώνα 
αυτόν». Στις 26-2-2016 εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά µε το µεταναστευτικό ζήτηµα στην οποία 
µεταξύ άλλων τονίζεται: «Από το σύνολο των νοµικών κανόνων και αρχών, που διέπουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκύπτει, κατά τρόπο αναµφισβήτητο, ότι, για λόγους προάσπισης αυτής της 
αξιοπρέπειας, ο αριθµός των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
που συντελείται το τελευταίο διάστηµα κατά τρόπο αναπόφευκτο, µέσω της χώρας µας, εξαιτίας της 
γεωγραφικής της θέσης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, σε συνδυασµό µε την εν γένει γεωγραφική διάταξη 
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατανέµεται αναλογικά σε όλα τα κράτη-µέλη, 
πρωτίστως αναλόγως του πληθυσµού αυτών. Οι αρχές αυτές πιστεύουµε, ότι δεν αποτελούν απλά 
ευχολόγια. Η χάραξη συγκεκριµένης στρατηγικής όλων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που θα φέρει τα χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης, δύναται να δώσει λύση, τόσο στο στάδιο της 
αρχικής υποδοχής όσο και στο στάδιο, µετά την αναγκαία ταυτοποίηση, της µακροχρόνιας ένταξης 
των ατόµων αυτών στην κοινωνία και την οικονοµία. Αντίθετα, οι δηµόσιες διακηρύξεις από 
Κυβερνήσεις κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί απαγόρευσης εισόδου µεταναστών και 



προσφύγων στις χώρες τους και µάλιστα, υπό την έµµεση απειλή εγκλωβισµού αυτών στη χώρα µας, 
που αποτελεί σύµβολο Δηµοκρατίας και µε ιστορία δεκαετιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνιστούν 
παραβίαση των παραπάνω νοµικών κανόνων, αντίκεινται στο σύνολο της κοινοτικής νοµοθεσίας, 
ευνοούν την έξαρση εθνικιστικών συµπεριφορών, πυροδοτούν ακραία αισθήµατα ξενοφοβίας και 
προπαντός κλονίζουν, πλέον, την εµπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς το Ευρωπαϊκό 
Οικοδόµηµα, δηµιουργώντας εύλογα ερωτήµατα ως προς τη θέση, που η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιφυλάσσει, τελικά, για τη χώρα µας, η περιουσία της οποίας, τα µέσα του 20ου αιώνα, δεν πρέπει 
να ξεχνάµε, ότι λεηλατήθηκε». 

Μήπως όµως το διευρυµένο αυτό ενδιαφέρον για κοινωνικά ζητήµατα αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία 
που δεν συµβαδίζει µε τις αξίες και τους σκοπούς των δικαστικών Ενώσεων στην Ευρώπη; Η Θ. 
Ντάλη στο άρθρο της «Οι δικαστικές συνδικαλιστικές Ενώσεις στην Ευρώπη», στον τόµο για τα 50 
χρόνια των Διοικητικών Δικαστηρίων, έκδ. 2015, σελ. 643 αναφέρει: «Σταδιακά… τα µέλη των 
ενώσεων συνειδητοποιούν ότι το δικαστικό Σώµα, µολονότι βραχίονας της κρατικής εξουσίας, 
νοµιµοποιείται να αµφισβητεί και να αντιτίθεται σε πολιτικές επιλογές, εφόσον αυτές δε συµβαδίζουν 
µε τις αρχές του κράτους δικαίου. Υπό την έννοια αυτή, ο δικαστικός συνδικαλισµός ασκεί διαχρονικά 
και παιδαγωγική λειτουργία. Το ανεξάρτητο φρόνηµα, το οποίο σφυρηλατείται µέσα από τις 
συλλογικές διαδικασίες, αποκτά προστιθέµενη αξία, στο βαθµό που ο κάθε δικαστικός λειτουργός 
συνειδητοποιεί ότι ύψιστο υπηρεσιακό του καθήκον είναι η εγγύηση και προάσπιση των ελευθεριών 
και δικαιωµάτων των πολιτών». Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν αµφισβητείται το 
δικαίωµα των δικαστικών Ενώσεων να ασκούν κριτική σε επιλογές της Πολιτείας, όταν θεωρούν πως 
διακυβεύονται θεµελιώδεις αρχές και αξίες. 

Η έκδοση του από 24.2.2021 δελτίου τύπου προκάλεσε έντονη κριτική και αµφισβήτηση. Θεωρήσαµε 
πως η προστασία της ζωής, ακόµα και του πιο ειδεχθή εγκληµατία, που δικάσθηκε και 
καταδικάσθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη, είναι θεµελιώδης σε ένα κράτος δικαίου. Για ένα τόσο 
σοβαρό ζήτηµα, για το οποίο έχουν πάρει θέση δικηγορικοί σύλλογοι, η Διεθνής Αµνηστία, η 
Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα και άλλοι φορείς, αποφασίσαµε να µην σιωπήσουµε, 
κρίνοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση και η σιωπή ενέχει δήλωση. Δεν ασκήσαµε παρέµβαση σε 
εκκρεµή υπόθεση (άλλωστε δεν υπήρχε εκκρεµής υπόθεση), δεν εκφράσαµε άποψη για το βάσιµο ή 
αβάσιµο του αιτήµατος του κρατουµένου, δεν εµπλεκόµαστε σε παιχνίδια πολιτικής αντιπαλότητας, 
τα οποία δεν µας αφορούν. Απευθύναµε µία έκκληση προς την Πολιτεία να δράσει, µε βάση τις αρχές 
του ανθρωπισµού, για να µην απολεσθεί µία ανθρώπινη ζωή, για να µην διασαλευθεί η κοινωνική 
ειρήνη. Θεωρούµε ότι σε ένα κράτος δικαίου, σε µία δηµοκρατία που έχει γερά θεµέλια, όπως είναι η 
δική µας, υπάρχουν πάντοτε λύσεις που µπορούν να αναζητηθούν.  Όπως ανέφερε για το 
συγκεκριµένο ζήτηµα ο καθηγητής συνταγµατικού δικαίου Σπύρος Βλαχόπουλος «η έννοµη τάξη 
µπορεί να δράσει προς τη διάσωση µίας ζωής η οποία δεν σεβάσθηκε τις εγγυήσεις του νοµικού µας 
πολιτισµού, και αυτή είναι η υπεροχή του νοµικού µας πολιτισµού. Όταν η πολιτεία σώζει τη ζωή ενός 
ανθρώπου που έχει αφαιρέσει ζωές, αυτό αναδεικνύει το µεγαλείο της πολιτείας». 

Θεωρήθηκε από µερίδα συναδέλφων πως η ανακοίνωσή µας εκφεύγει των σκοπών του 
καταστατικού µας. Όπως ήδη εκτέθηκε, και στο παρελθόν το Προεδρείο της Ένωσης προέβαινε σε 
δηλώσεις που δεν ενέπιπταν, υπό τη στενή έννοια, στους σκοπούς του Καταστατικού. Αλλά και µετά 
το 2016, υπό τη διοίκηση του ενωτικού Προεδρείου, εκδόθηκαν πολλές ανακοινώσεις, ευρύτερου 
ενδιαφέροντος, χωρίς να υπάρξει αµφισβήτηση. Ακόµα και οι δωρεές της Ένωσης για την στήριξη 
δοµών υγείας, παιδείας, κρατουµένων, µεταναστών που έγιναν την τελευταία τετραετία, δεν 
εµπίπτουν σε κανέναν από τους καταστατικούς σκοπούς. Θα έπρεπε µήπως να αναστείλουµε και 
αυτές τις δράσεις µας; 

Η Κυβέρνηση από τη φύση της είναι αποδέκτης αιτηµάτων από πολίτες, φορείς, ενώσεις, πολιτικά 
κόµµατα. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διαρκώς υποβάλλει στην Πολιτεία αιτήµατα µε στόχο 
την ικανοποίησή τους. Το εάν ένα αίτηµα αφορά αποκλειστικά τα µέλη της Ένωσης ή είναι ευρύτερα 
κοινωνικό είναι ζήτηµα δευτερεύον και έχει να κάνει µε τους σκοπούς της Ένωσης όπως 
προεκτέθηκαν. Αντίστοιχα τα Δικαστήρια δέχονται και εξετάζουν αιτήµατα σύµφωνα µε τους 
δικονοµικούς κανόνες για κάθε συγκεκριµένη υπόθεση. Δεν µπορεί να γίνει καµία επίκληση της 
αρχής της διάκρισης των λειτουργιών ούτε να γίνει οποιοσδήποτε συσχετισµός ανάµεσα στους 



διαφορετικούς ρόλους και στα διαφορετικά καθήκοντα που έχει η κάθε εξουσία (εκτελεστική και 
δικαστική) κατά την υποβολή και εξέταση αιτηµάτων. 

ΙΙ. Η ιστορία της Ένωσης, που είναι αναρτηµένη στην ηλεκτρονική της σελίδα, πρέπει να διαβαστεί 
από όλους τους συναδέλφους, καθώς διδάσκει πολλά. Μπορεί κάθε καλόπιστος να διαπιστώσει ότι 
κρίσεις σαν αυτές που αντιµετωπίζουµε σήµερα για τους στόχους που πρέπει να θέτει και να 
υπηρετεί µια Δικαστική Ένωση απασχόλησαν πολλές φορές το συνδικαλιστικό µας όργανο, ήδη από 
το 1960, όταν ένα υπόµνηµα που υπέβαλε η Ένωση στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, Κ. Καλλία, 
προκάλεσε πολιτικό κόστος στην τότε Κυβέρνηση. Ο Υπουργός κατηγόρησε την Ένωση ως 
«εκτραπείσα εις συνδικαλιστικήν εκδήλωσιν» και µε έγγραφό του ζήτησε τη σύµπραξη του Προέδρου 
και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου «δια την καταστολήν τοιούτων εκδηλώσεων συνδικαλιστικών». 
Στις αρχές του 1962 συγκλήθηκε Γ.Σ. στην οποία τονίστηκε η προσήλωση των µελών στις 
καταστατικές αρχές ενώ αποκηρύχθηκε «πάσα συνδικαλιστική τάσις ή εκδήλωσις». Το ίδιο έτος 
συγκλήθηκε αιφνιδιαστικά η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου και εκεί ο Αντεισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου και µετέπειτα πρωθυπουργός της πρώτης χουντικής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κόλλιας, 
χαρακτηρίζει τους δικαστικούς λειτουργούς που συµµετέχουν στην Ένωση «σφετεριστάς της 
εξουσίας των ολοµελειών … αγνοούντας ή διαστρέφοντας το Σύνταγµα και τους Νόµους, εκθέτοντας 
το δικαστικόν σώµα , ως επιδιώκοντας καθαρώς συνδικαλιστικούς σκοπούς, υπό το πρόσχηµα της 
εξυπηρετήσεως επιστηµονικών σκοπών…». Η συνέχεια µε τη δίωξη του τότε Προέδρου της Ένωσης 
Α. Φλώρου, για την άσκηση συνδικαλιστικής δράσης και η αδρανοποίηση της Ένωσης µέχρι την 
µεταπολίτευση είναι αποκαλυπτική. 

Το Προεδρείο της Ένωσης έχει εκλεγεί στις πρόσφατες αρχαιρεσίες µε συντριπτική πλειοψηφία. 
Εκπροσωπώντας το σύνολο των 2.500 δικαστών και εισαγγελέων της Χώρας, αναλαµβάνουµε µε τις 
ανακοινώσεις και τα Δελτία Τύπου, τα οποία εκδίδονται από το Γραφείο Τύπου όπως αυτό 
συγκροτήθηκε µετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες και λειτουργεί σύµφωνα µε θεσπισµένο εσωτερικό 
κανονισµό, την ευθύνη για τη χάραξη της στρατηγικής και την οριοθέτηση των στόχων, µε γνώµονα 
την περιφρούρηση τόσο των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων όσο και των συµφερόντων των 
µελών της Ένωσης. Είναι θεµιτό και αναµενόµενο σε ορισµένα ζητήµατα να µην ταυτίζονται οι 
αντιλήψεις όλων. Η κριτική και η διαµαρτυρία είναι ένας δηµοκρατικός τρόπος έκφρασης των 
απόψεων και λαµβάνεται πάντοτε υπόψη. 

Ωστόσο, τα µέλη της µειοψηφίας, προσπαθώντας να εκµεταλλευθούν την κριτική που ασκήθηκε για 
το ως άνω δελτίο τύπου, υπέβαλαν αίτηµα για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ενώ 
γνωρίζουν πως το αίτηµά τους δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες, για 
τους ίδιους λόγους για τους οποίους άλλωστε δεν έλαβε χώρα ούτε η τακτική ετήσια γενική 
συνέλευση, ενόψει των υγειονοµικών περιορισµών που  ισχύουν. Είναι φανερό πως ο σκοπός 
που επιδιώκεται µε την υποβολή αυτού του αιτήµατος είναι µόνο αυτός: η διατήρηση ενός 
κλίµατος έντασης και διχασµού, µε στόχο την ανατροπή του υφιστάµενου Προεδρείου και τη 
διαιώνιση µίας εσωστρέφειας, που πλήττει το κύρος και τη θέση της Ένωσης. Οι συνάδελφοι 
που θεµιτά διατύπωσαν τις αντιρρήσεις τους και άσκησαν την κριτική τους στην έκδοση του 
συγκεκριµένου Δελτίου Τύπου θα πρέπει να γνωρίζουν τις σκοπιµότητες και τις κρυφές 
επιδιώξεις της µειοψηφίας και να αντιληφθούν τον επικίνδυνο δρόµο στον οποίο επιθυµούν 
να µας οδηγήσουν. 
 


