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Αναδημοσίευση της επιστολής του Δικηγόρου και μέλους του ΔΣ Γιάννη
Καρδαρά προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς.
Αξιότιμε κε
Πρόεδρε,
Αξιότιμα
Μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά,

•
Σε συνέχεια και σε συνάρτηση με την από 25-9-2019(με αρ. Πρωτ. 2223/2019) επιστολή μου
προς το Δ.Σ. του «Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά» η οποία αφορούσε την γνωστή υπόθεση
του πλοίου «NOOR 1» με τους 2,5 τόνους ηρωΐνης και την παραίτηση τον Αύγουστο του
2019 και εν συνεχεία μετανάστευση οικογενειακώς στις ΗΠΑ της ορισθείσης από το 2018
ανακρίτριας και Προέδρου Πρωτοδικών κας Καλλιόπης-Ιωάννας Μάντακα πληροφορούμεθα
από τον ημερήσιο τύπο ότι και ο ορισθείς, ως αντικαταστάτης της ανωτέρω, κος Ιωάννης
Πετρόπουλος αιτήθηκε με την σειρά του την μετάθεση του από το Πρωτοδικείο Πειραιά στο
αντίστοιχο της Χαλκίδος. Τα δημοσιεύματα αναφέρονται και στην μη απάντηση των
προϊσταμένων του στο έγγραφο αίτημα του για διορισμό επίκουρου-ανακριτού λόγω του
όγκου των δικογραφιών, που αν ισχύει, αναδεικνύει προβλήματα λειτουργίας της
Δικαιοσύνης.

•
Συγκεκριμένα, τόσο η τότε ορισθείσα ανακρίτρια κα Κ. Μάντακα, (εξαιτίας της μετάθεσης
της προκατόχου της κας Ε. Αλεξακίδου) όσο και ο νυν αιτών την μετάθεση του κος Ιωάννης
Πετρόπουλος είχαν διαδοχικά αναλάβει την δικαστική έρευνα από τον Σεπτέμβριο του 2018
για τις τυχόν ποινικές ευθύνες των κ.κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, του δικηγόρου Ευάγγελου
Μπαϊρακτάρη, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας συμφερόντων του Capital
Νικόλαου Συντιχάκη και του ναυτασφαλιστή Ηλία Τσακίρη για κατοχή, διακίνηση,
αποθήκευση, χρηματοδότηση μεταφορά ναρκωτικών ουσιών και σύσταση εγκληματικής
οργάνωσης.

•
Εξαιτίας της δικηγορικής μου ιδιότητας είναι προφανές ότι οποιοσδήποτε πολίτης της
χώρας μας κατηγορείται για τυχόν τέλεση αδικημάτων δεν είναι ένοχος προτού κριθεί
δικαστικά με αμετάκλητη απόφαση και όλοι-ες δικαιούνται δίκαιης δίκης.

•
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Με δεδομένα τα ανωτέρω καθώς και ότι απασχολούνται οι Έλληνες πολίτες από το έτος
2014 με τα «Δικαστήρια του Πειραιώς» και την εξέλιξη των συνεχών παραιτήσεων ή
μεταθέσεων Δικαστικών Λειτουργών αλλά και με τα σκωπτικά σχόλια του τύπου «
Ζητούνται ανακριτές για το NOOR ONE » εφιστώ την προσοχή των μελών του Δ.Σ. του
Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης μας στον βαθμό που καθρεπτίζουν τις παρεμβάσεις της
πολιτικής εξουσίας στην Δικαστική και την γενικότερη κατάσταση,(πάντα με τις φωτεινές
εξαιρέσεις), που επικρατεί στους κόλπους και στην λειτουργία της Δικαιοσύνης την οποία
υπηρετούμε και εμείς οι Δικηγόροι και για τον λόγο αυτό μας αφορά.

Αυτά τα φαινόμενα απαξίας των θεσμών αποτελούν κίνδυνο για την Δημοκρατία μας.
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