Ερµούπολη, 5-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθµ. πρωτ. 487

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ
Ταχ. ∆ιεύθυνση
Τηλέφωνα
Fax
E-mail
Πληροφορίες

Πλατεία Μιαούλη
84100 Ερµούπολη Σύρος
+30 22810 87400 - 82407
+30 22810 88116
dssyros@gmail.com
κα Όλγα Παπαδάκη

ΨΗΦΙΣΜΑ

Με πραγµατική αγωνία παρατηρούµε τελευταία την έκπτωση αξιών και
την

ένταση

των

κοινωνικών

αντιδράσεων

διακεκριµένων

οµάδων.

Στις

δηµοκρατίες είναι πάντοτε θεµιτή και νόµιµη η κοινωνική αντίδραση, που
κατά κανόνα εκφράζεται από οργανωµένους και θεσµοθετηµένους µαζικούς
φορείς. Η τεχνολογική εξέλιξη (διαδίκτυο κλπ) δηµιούργησε και νέες µορφές
διαµαρτυρίας από κατά κανόνα ανώνυµους χρήστες των κοινωνικών µέσων. Η
ευχέρεια της ανωνυµίας όµως προκαλεί νοσηρά φαινόµενα προσβολής της
δηµοκρατίας και της προσωπικότητας, ενώ υποδαυλίζει κοινωνική ένταση µε
απροσδιόριστο αλλά πάντως αρνητικό αποτέλεσµα, αφού καταλήγει ενίοτε σε
ανεξέλεγκτη ανθρωποφαγία. Σε καµία περίπτωση δεν ισχυριζόµαστε ότι θα
πρέπει η κοινωνία να σιωπά ή να εκφράζεται µόνο από θεσµικούς φορείς,
αφού όλοι πλέον έχουµε πειστεί ότι αυτοί είναι ανεπαρκείς, εκφυλισµένοι και
αναποτελεσµατικοί.

Τρανό

παράδειγµα

είναι

τα

κόµµατα

και

οι

συνδικαλιστικοί φορείς που πλέον έχουν αποµυθοποιηθεί στη συνείδηση των
πολιτών. Οι φορείς δηµόσιας κριτικής σήµερα, έχοντας επίγνωση της
ανεπάρκειας και της επιγενόµενης ανυποληψίας

των υφιστάµενων θεσµών,

υποκαθιστούν αυτόκλητα και χωρίς αποδεδειγµένη αντιπροσωπευτικότητα
τους επίσηµους φορείς και ήδη το κοινωνικό σύνολο δείχνει να συµµερίζεται
ακραίες απόψεις και εκδηλώσεις, χωρίς στα πλαίσια της δηµοκρατίας να
παράγεται αντίλογος. Όµως αυτό που η κοινωνία καταλαβαίνει είναι ότι η
δηµοκρατία είναι ανεπαρκής για να προστατέψει πρόσωπα και απόψεις, µε
βάση τους θεσµούς που διαθέτει. Πρόσφατα παραδείγµατα δείχνουν ότι το
επίσηµο κράτος δεν διαθέτει τρόπους αντίδρασης σε παράνοµές ενέργειες
οµάδων, που εκτρέπονται πολλές φορές σε µη νόµιµες ή οριακής νοµιµότητας

παραβατικές συµπεριφορές και ύβρεις κατά προσώπων. Μάλιστα πολλές
φορές

οι

εκδηλώσεις

αυτές

εµφανίζονται

να

υπερασπίζονται

νόµιµα

δικαιώµατα, που η δηµοκρατία και το κράτος µας δεν υπερασπίζονται µε
επάρκεια. Αυτό που σε κάθε περίπτωση θέλουµε να επισηµάνουµε είναι ότι
η κοινωνία έχει ανάγκη από γόνιµο διάλογο και δηµιουργικότητα, ελευθερία
και αξιοπρέπεια για τους πολίτες και εκτιµούµε ότι οποιαδήποτε µορφή
ακραίων αντιδράσεων δεν οδηγεί σε άλλο αποτέλεσµα από την αυστηροποίηση
των κατασταλτικών µεθόδων του επίσηµου κράτους, που βλάπτουν εξίσου τη
δηµοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώµατα.
Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Σύρου µε αφορµή τα χθεσινά πολύ θλιβερά
γεγονότα (που έλαβαν χώρα υπό τα όµµατα και την ανοχή των αστυνοµικών
αρχών µέσα και έξω από τα γραφεία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
Σύρου, τα οποία στην κυριολεξία διαλύθηκαν ανενόχλητα), που καλύφθηκαν
διεξοδικά από τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης, επαναλαµβάνει ότι καταδικάζει
κάθε µορφή βίας (σωµατική, λεκτική, κ.ο.κ.) από όπου κι αν προέρχεται, την
οποία θεωρεί ως αναποτελεσµατικό και µη ενδεδειγµένο τρόπο αντίδρασης ή
έκφρασης της διαφωνίας κάποιου, ειδικά όταν αυτή στρέφεται κατά µέλους
του Συλλόγου µας, δηλαδή εργαζόµενου, και µάλιστα την ώρα που εκτελούσε
το καθήκον και την εργασία του, δηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι κανένας και
για κανένα λόγο δεν έχει δικαίωµα να στρέφεται κατά ∆ικηγόρων όταν αυτοί
ασκούν τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους. Τέτοιες συµπεριφορές
ανθρωποφαγίας θα µας βρίσκουν πάντα αντίθετους.
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