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Ανακοίνωση του Δικηγρικού Συλλόγου Πειραιά για την κρατική καταστολή και
τη χρήση βίας από την Αστυνομία :
Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται
ανησυχητικά φαινόμενα αυξανόμενης αυθαίρετης κρατικής καταστολής και υπέρμετρης
χρήσης βίας από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που προσβάλλουν την προσωπικότητα, την
αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των πολιτών, όπως αυτά εκδηλώθηκαν ακόμη και μέσα στο
χώρο των δικαστηρίων των Αθηνών με τη χρήση δακρυγόνων, όπως επίσης και με τη
διερευνώμενη πρόσφατη παραβίαση οικιακού ασύλου.

Έπειτα από σωρεία καταγγελιών και δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη αναγκάστηκε να διατάξει διοικητικό έλεγχο των υποθέσεων αυτών, το δε
Αρχηγείο της «ΕΛΑΣ» διαβίβασε τις καταγγελίες στο «Συνήγορο του Πολίτη» ζητώντας,
την κατά προτεραιότητα εξέταση τους.

Οι συγκεκριμένες συμπεριφορές στρεφόμενες και σε βάρος δικηγόρων - όπως ενδεικτικά
ο προληπτικός έλεγχος του συναδέλφου πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Δικαιοσύνης ή κατά άλλων πολιτών - που προσήχθησαν αδικαιολόγητα και με μη νόμιμο
τρόπο, καταδεικνύουν ότι αυτό που επιδιώκεται είναι να παγιωθεί και να νομιμοποιηθεί η
αυταρχική δράση των κατασταλτικών δυνάμεων και μηχανισμών, σε βάρος των ατομικών
δικαιωμάτων.
Με βάση τα ως άνω ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ως επιστημονικό ΝΠΔΔ που έχει
σύμφωνα με τον «Κώδικα περί Δικηγόρων» αποστολή του την προστασία των
Συνταγματικών Δικαιωμάτων των πολιτών :

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ, όπως έχει πράξει διαχρονικά, τα φαινόμενα αστυνομικής βίας κατά της
ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, καθώς και κάθε συμπεριφορά που καταρρακώνει την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διασπείρει το φόβο.
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ΚΑΛΕΙ το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να παρέμβει, δοθέντος ότι προορισμός της
ΕΛΑΣ και κύριος σκοπός της σε μία Δημοκρατική Πολιτεία είναι η ασφάλεια των πολιτών,
υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ωστόσο της απαρέγκλιτης τήρησης των ατομικών και
συνταγματικών καθώς και των θεμελιωδών δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών και
κυρίως του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρους.

ΖΗΤΕΙ την άμεση λήψη μέτρων στις περιπτώσεις παράνομης και αυταρχικής
συμπεριφοράς των αστυνομικών οργάνων από τις προϊστάμενές τους αρχές.
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