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Ανακοίνωση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πανελλήνιο ενδιαφέρον για υπόθεση του Πρωτοδικείου Κατερίνης
Με  αναφορά  του (αρ.  πρωτ.  7768/22-9-2008)  προσέφυγε  ο  «Σύλλογος  για  την Προστασία  της
Πατρότητας» (ΠΑΤΡΟΤΗΣ) στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταγγέλλοντας νοµικά πληµµελείς
πρακτικές  που ακολουθήθηκαν από  την Εισαγγελία  και  το  Πρωτοδικείο  Κατερίνης,  σε  υπόθεση
πεντάχρονου αγοριού χωρισµένων γονέων της πόλης µας.

Αστοχίες,  επιλεκτική εφαρµογή ορισµένων νόµων και οµοίως  επιλεκτική αγνόηση άλλων,  αναµίξεις
λειτουργών σε καθήκοντα ξένα προς την αρµοδιότητά τους κα παραλείψεις οφειλοµένων ενεργειών
καταµαρτυρούνται στο πλαίσιο µιας εµφανούς ανεπάρκειας και ανευθυνότητας των αρµοδίων. Ένα
δυστυχισµένο παιδί,  µε εµφανή συµπτώµατα αγχώδους τραυµατισµού,  γίνεται «µπαλάκι» από τον
ένα στον άλλο «αρµόδιο», ενώ τα δικαιώµατά του παραβιάζονται καταφανώς.

Ο Σύλλογος ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ θέτει το ερώτηµα: Είναι τα θεµελιώδη δικαιώµατα του παιδιού «ιδιωτική
διαφορά»; Όχι! Και για τον λόγο αυτό, η προστασία τους αποτελεί ∆ΗΜΟΣΙΟ ζήτηµα. Ως εκ τούτου
και  η δηµοσιότητά  του,  στον βαθµό  που καταδεικνύει  την ανεπάρκεια  του συστήµατος  και  των
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υπηρετών του, είναι θεµιτή (στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ δηµοσιεύεται πλήρες κείµενο της αναφοράς, καθώς και
ένα συνταρακτικό ηχητικό ντοκουµέντο).

Το ερώτηµα τίθεται, όµως, σε πιο συγκεκριµένη βάση: τι παιδί θα παραδώσετε, αύριο κύριοι, στην
κοινωνία,  όταν  δίνετε  στην  µητέρα  του  την  δυνατότητα  να  πει:  «αν  δεν  έρθεις  στην  µαµά,  θα
συλλάβουν τον µπαµπά»; Είναι, ή δεν είναι, αυτό ενδοοικογενειακή παράνοµη βία; Και «τις πταίει»;
Μόνη η µητέρα, ή αυτοί που της έδωσαν το δικαίωµα να το πει;
Θα επανέλθουµε.

Ανακοίνωση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Αναφορά
Του Συλλόγου υπό την επωνυµία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ», οδός
Ακαδηµίας 95, 1ος όροφος

Κύριε Εισαγγελέα
Από µέλος  του Συλλόγου µας,  στην Κατερίνη,  µας  καταγγέλθηκαν τα  παρακάτω  περιστατικά,  τα
οποία εκτιµούµε ως σοβαρότατα, και πιστεύουµε ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω, στον βαθµό
που δηµιουργούν ερωτήµατα  σχετικά  µε  την λειτουργία  της  Εισαγγελίας  Πρωτοδικών Κατερίνης,
αλλά  και τις  αρχές  µε τις  οποίες  λειτουργούν οι κατά  τόπους  Εισαγγελίες  σε ζητήµατα  διαφορών
επιµελείας τέκνων.

Στα  ακόλουθα,  αναπτύσσουµε  σύντοµα  το  νοµικό  ζήτηµα,  το  οποίο  αφορά  και  την πράξη των
εισαγγελιών και  δικαστηρίων στα  ζητήµατα  ενδοοικογενειακών διαφορών για  την επιµέλεια  ή την
επικοινωνία  τέκνων,  και  εν συνεχεία  τα  περιστατικά  τα  οποία  σας  καταγγέλλουµε,  και  επί  των
οποίων εκφέρουµε, εν τέλει, τα αιτήµατά µας.

Α. Το νοµικό ζήτηµα

Το νοµικό ζήτηµα, στην αφετηρία του, αναφέρεται στους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να
εκτελεστεί µια απόφαση η οποία ορίζει την «επιµέλεια» ή την «επικοινωνία» τέκνου.

Όπως  γνωρίζετε,  οι  αποφάσεις  αυτές  προέρχονται  πάντοτε  από  πολιτικά  δικαστήρια,  αλλά,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, δεν χωρεί «άµεση» εκτέλεσή τους.
Ειδικότερα,  κατά  την παλαιότερη διατύπωση του άρθρου 950 του Κώδικα  Πολιτικής  ∆ικονοµίας,
«απόδοση  ή παράδοση  τέκνου»,  η  αναγκαστική εκτέλεση  γινόταν  άµεσα,  µε  τον  επιµελητή  να
«αφαιρεί» το τέκνο, και να το παραδίδει στον δικαιούχο, κατά την απόφαση.

Από το 1999, η διάταξη αυτή έχει αντικατασταθεί,  και χωρεί µόνο έµµεση εκτέλεση,  η οποία  και
επιβάλλεται µε όλες τις εγγυήσεις της Πολιτικής ∆ικονοµίας.

Ο  λόγος  της  αντικατάστασης  της  διάταξης  είναι ότι η «αφαίρεση» του τέκνου από  τον δικαστικό
επιµελητή κρίθηκε ότι παραβιάζει τα δικαιώµατα του τέκνου, και ιδίως την αξία του, ως ανθρώπου,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ - "ΠΑΤΡΟΤΗΣ' http://www.patrotis.gr/

2 of 11 2/10/2008 1:49 πµ



αφού το µεταχειρίζονται όχι σαν πρόσωπο, αλλά σαν πράγµα, ενώ και στην πράξη δηµιουργούντο
πολλά προβλήµατα.

Στην  πράξη,  όπως  ασφαλώς  γνωρίζετε,  η  πολιτική  διαδικασία  του  άρθρου  950  ΚΠολ∆  δεν
ακολουθείται σχεδόν ποτέ, και έχει υποκατασταθεί µε την ποινική διαδικασία, η οποία εφαρµόζεται
από την αστυνοµία, µε την αυστηρή παρακολούθηση του εισαγγελέα.

Αντί να παραµείνει στο πεδίο της πολιτικής δικονοµίας, ειδικότερα, ο «δικαιούχος» του τέκνου (κατά
κανόνα  η  µητέρα)  µηνύει  τον  «µη  δικαιούχο»  (κατά  κανόνα  τον  πατέρα)  για  ένα  από  τα
προσφερόµενα σχετικώς άρθρα του Π.Κ., συνήθως το 324 (αρπαγή ανηλίκου από ανιόντα) και το
232Α (παράβαση δικαστικής απόφασης).

Ακολουθείται, στη συνέχεια, απαρεγκλίτως, η διαδικασία του «αυτοφώρου» (τόσο το 324, όσο και το
232Α  εφαρµόζονται  ως  «συνεχή»,  το  δεύτερο  υπό  την  έννοια  ότι,  όσο  δεν  «εφαρµόζει»  την
απόφαση, ο γονιός εξακολουθεί να διαπράττει το «έγκληµα».

Στην υποκατάστατη αυτή ποινική διαδικασία,  όταν δεν «παραδίδεται» το τέκνο,  για  οποιοδήποτε
λόγο, τα αστυνοµικά όργανα συλλαµβάνουν και κρατούν τον γονιό που έχει το παιδί, προκειµένου ο
άλλος γονιός να µπορέσει να το πάρει, έστω και µε την βία.

Στην  τρέχουσα  πρακτική,  την  επιχείρηση  διευθύνει,  κατά  κανόνα,  τηλεφωνικώς,  και  χωρίς  να
δεσµεύεται από κανένα έγγραφο, ο εισαγγελέας υπηρεσίας ή ο εισαγγελέας ανηλίκων (ανάλογα µε
το πρωτοδικείο).

Εξαρχής επισηµαίνουµε ότι πρόκειται για µια εξόχως υποκριτική διαδικασία,  στην σύλληψη και την
εφαρµογή της:  ακολουθείται κατά  κανόνα  επιλεκτικά  και µόνο κατά  του πατέρα  (βοηθά  και ότι οι
εισαγγελείς ανηλίκων είναι κατά κανόνα γυναίκες), και επιλεκτικά για ορισµένα µόνο «εγκλήµατα», τα
οποία,  οµοίως  επιλεκτικά  γνωρίζουν  οι  εισαγγελείς  και  αστυνόµοι,  ενώ  ορισµένα  άλλα  δεν  τα
γνωρίζουν και δεν τα εφαρµόζουν.
Έτσι,  όπως  προαναφέραµε,  το  232Α  και  το  324  Π..Κ.  εφαρµόζονται,  ως  υποκατάστατες
διαδικασίες για την «παράδοση ή απόδοση» τέκνου, στην θέση του αχρηστευµένου στην πράξη 950
ΚΠολ∆.

Αντίθετα,  ουδεµία  διαδικασία  εφαρµόστηκε  σε  µητέρα  η  οποία,  έχουσα  την  επιµέλεια  της
δεκατετράχρονης κόρης της, την πήρε από τον πατέρα ως εξής: πέρασε από το αστυνοµικό τµήµα
της  περιοχής,  µήνυσε  τον  πατέρα  ψευδώς  για  «παραβίαση  δικαστικής  απόφασης»  (δήθεν
καθυστέρηση επιστροφής  της  κόρης  από την επικοινωνία  µε  τον πατέρα),  πλησίασε  την κόρη µε
αυτοκίνητο στον πεζόδροµο όπου έπαιζε µε τους φίλους της, βγήκε, αυτή και άλλο ένα άτοµο από
το αυτοκίνητο, άρπαξαν την κόρη, την ακινητοποίησαν, την έσπρωξαν στο αυτοκίνητο µε κλωτσιές,
της  έκλεισαν το στόµα,  της  έβαλαν µαντήλι στα  µάτια  να  µην βλέπει,  και την εξαφάνισαν επί δύο
µέρες, σε τόπο άγνωστο, στερώντας της κάθε επαφή µε τον έξω κόσµο. Όταν ο πατέρας έσπευσε
να  καταγγείλει το περιστατικό,  συνελήφθη για  το 232Α,  για  το οποίο εκκρρεµούσε µήνυση,  ενώ  η
µητέρα  για  το  κακούργηµα  του  322  Π.Κ.  (αρπαγή),  έµεινε  ανενόχλητη  και  ουδείς  ασχολήθηκε
σοβαρά µε αυτήν, µέχρι φυγαδεύτηκε στο Άµστερνταµ, κι από εκεί, µέσω Γερµανίας, στον Καναδά,
όπου επίσης παρέµεινε κρυµµένη, µέχρι που έκλεισαν τα σηµάδια του ξυλοδαρµού και η ίδια η κόρη,
αφού  αντιλήφθηκε  καλά  ότι  δεν  υπάρχει  καµία  αρχή  να  την  προστατεύσει  απέναντι  στην
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παντοδύναµη  «έχουσα  την  επιµέλεια»  µητέρα,  πείστηκε  να  την  καλύψει,  παρουσιάζοντας  ένα
«καραµπινάτο» σύνδροµο της Στοκχόλµης.

Τα  στοιχεία  της  υπόθεσης  αυτής,  η οποία  συνέβη στην Αθήνα,  και  από  την οποία  προκύπτουν
σοβαρότατες  ευθύνες  αστυνοµικών,  κυρίως,  οργάνων,  είναι στην διάθεσή σας,  εφόσον διατάξετε
(όπως πρέπει) προκαταρκτική εξέταση.

Πλην όµως,  αντιλαµβάνεστε  ότι  η ανεπάρκεια  των αστυνοµικών και  εισαγγελικών οργάνων στην
περίπτωση αυτή έγκειται στο ότι η αστυνοµία  και οι εισαγγελίες  έχουν εθιστεί στο να  λειτουργούν
αποκλειστικά  ως  όργανα  «αναπληρωµατικής  εκτέλεσης»  του  αστικής  φύσεως  δικαιώµατος  της
«επιµέλειας του προσώπου», του τελευταίου ερµηνευοµένου ως οιονεί ιδιοκτησίας της µητέρας στο
παιδί της, αγνοώντας καταφανώς εγκλήµατα όπως της αρπαγής (στην παραπάνω περίπτωση) και,
ιδίως,  της  άκρως  διαδεδοµένης  ενδοοικογενειακής  βίας,  κυρίως  υπό  την  µορφή  της
ενδοοικογενειακής παράνοµης βίας (άρθρο 7 του Ν. 3500/2006).

Για το σπουδαίο νοµοθέτηµα του Ν. 3500/2006, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι, παρ’ όλο που, όχι
µόνον ψηφίστηκε  και δηµοσιεύτηκε  και αποτέλεσε  νόµο  του Κράτους,  αλλά  και συστήθηκε  στους
κατά  τόπους  Εισαγγελείς  µε  Εγκύκλιό  σας  (Εγκύκλιος  ΕισΑ.Π.  2/2007:  (ΠΟΙΝ∆/ΝΗ 2007/566)),
ελάχιστοι εισαγγελείς  τον γνωρίζουν και τον εφαρµόζουν,  αφού,  στην περίπτωση επ’ αφορµή της
οποίας  σας  απασχολούµε,  εισαγγελέας  της  Κατερίνης  έδωσε  εντολή σε  αστυνοµικά  όργανα  της
πόλης  να  µην επιληφθούν περιπτώσεως  καταφανούς  ενδοοικογενειακής  βίας,  µε  το (προφορικό)
αιτιολογικό ότι «δεν µπορεί να ασκήσει παράνοµη βία η µητέρα».

Η επιλεκτική εφαρµογή ποινικών διατάξεων είναι  υποκριτική,  αφού εµφανώς  τα  εισαγγελικά  και
αστυνοµικά  όργανα,  στις  παραπάνω  υποθέσεις,  διυλίζουν  κώνωπες  και  καταπίνουν  καµήλες
ολόκληρες.

Όµως,  η παραπάνω  επιλογή οφείλεται σε  µια  εκτροπή των εισαγγελιών,  κατά  πρώτον,  και  της
αστυνοµίας, στη συνέχεια, από τον ρόλο τους.

Εισαγγελείς και όργανα της αστυνοµίας, στο ζήτηµα αυτό, έχοντας ξεχάσει την αποστολή τους, ως
διώκτες  παρανόµων πράξεων,  λειτουργούν ως  αναπληρωµατικά  όργανα  αναγκαστικής  εκτέλεσης,
σε  πεδία  που  ούτε  ο  Κώδικας  Πολιτικής  ∆ικονοµίας  (άρθρο  950  ΚΠολ∆)  επιτρέπει  την  βίαιη
παρέµβαση των αρχών.

Το όλως αντιφατικό, στην υπόθεση αυτή είναι ότι, τα εισαγγελικά όργανα, τα οποία τόσο πρόθυµα
παρεµβαίνουν µε  προφορικές  οδηγίες  και  διευθύνουν αστυνοµικές  επιχειρήσεις  «παραδόσεως  ή
αποδόσεως τέκνου», όταν πρόκειται να υπεισέλθουν ως υπεύθυνα όργανα σε υπόθεση, ορρωδούν
προ του ενδεχοµένου να εφαρµόσουν τον νόµο, και να ασκήσουν ακόµα και νόµιµες αρµοδιότητές
τους.

Αναφερόµαστε στον δισταγµό των Εισαγγελιών να εφαρµόσουν την διάταξη του άρθρου 1532 παρ.
3 Α.Κ., η οποία, αν και έχει εύστοχα θεσπιστεί από τον νοµοθέτη, και είχε ένα λαµπρό ξεκίνηµα µε
την διάταξη 1/2005 της Εισαγγελέως Ανηλίκων Αθηνών (∆

Β. Τα περιστατικά της υπόθεσης της Κατερίνης
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Όπως µας κατήγγειλε το µέλος του Συλλόγου µας, κ. ∆.Π., ο οποίος έθεσε στη διάθεσή µας πλήρες
αποδεικτικό υλικό, στην υπόθεσή του έχουν σηµειωθεί τα ακόλουθα περιστατικά:

Το µέλος του Συλλόγου µας, µε την εν διαστάσει σύζυγό του έχει αποκτήσει δυο παιδιά, ένα κορίτσι,
σήµερα 11 χρονών, και ένα αγόρι, σήµερα 5 χρονών.

Η  κοινωνική  κατάσταση  του  πατέρα  είναι  επιχειρηµατίας,  ο  οποίος,  λόγω  καρδιολογικού
προβλήµατος  (έµφραγµα,  αγγειοπλαστική  επέµβαση)  βρίσκεται  στο  στάδιο  της  απονοµής
συντάξεως.

Η µητέρα, δηµόσια υπάλληλος, µε πανεπιστηµιακό πτυχίο.

Τα περιστατικά που µας έχουν µεταφερθεί εγείρουν σοβαρότατα ερωτηµατικά για την ψυχική υγεία
της µητέρας,  στα οποία  δεν υπεισερχόµαστε, αφού σκοπός µας δεν είναι να  κρίνουµε σε ιδιωτική
διαφορά.

Τον  Αύγουστο  του  2007,  το  ζευγάρι  περιήλθε  σε  διάσταση,  και  ο  πατέρας  υποχρεώθηκε  να
αποχωρήσει από το σπίτι του.

Η µητέρα του στέρησε κάθε επικοινωνία µε τα παιδιά του, µέχρι που υποχρεώθηκε ο πατέρας να
προσφύγει στην διαδικασία της προσωρινής διαταγής.

Έτσι,  µε  την από  7/12/2007 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών Κατερίνης,  ορίστηκε
επικοινωνία του πατέρα µε τα παιδιά του,  του τύπου:  «Κάθε Σάββατο, που ακολουθεί τα περιττά
Σαββατοκύριακα, από τις 17.00΄ έως τις 22.00΄. κ.τ.λ. κ.τ.λ.»

Σηµειώνεται  ότι,  σύµφωνα  µε  τα  άρθρα  1510  και  1513  Α.Κ.,  εφόσον  δεν  είχε  κατανεµηθεί  µε
οποιονδήποτε τρόπο η επιµέλεια του προσώπου του ανηλίκου, ασκείτο νόµιµα και από τον πατέρα,
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ  µε  την  παραπάνω  ρύθµιση,  πράγµα  που  φαίνεται  να  παρέβλεψαν  πλήρως  οι
(παντελώς  αναρµόδιοι,  άλλωστε,  επί  του  αστικού  ζητήµατος  της  επιµελείας)  αστυνοµικοί  και
εισαγγελείς της Κατερίνης.

Κατά τις επικοινωνίες του πατέρα µε τα παιδιά του, διαπιστώθηκε ότι αυτά δεν ήθελαν κατά κανένα
τρόπο την µητέρα τους και αρνούντο να επιστρέψουν σ’ αυτήν.

Το πρόβληµα  παρουσιάστηκε,  ιδιαίτερα,  µε τον ανήλικο γιο,  ο οποίος  εµφάνισε εξαιρετικά  έντονη
αντίδραση, που µαρτυρούσε µεγάλο άγχος και φοβία η οποία – σηµειωτέον – του είχε δηµιουργηθεί
για την µητέρα του όσο η τελευταία τον είχε στο σπίτι της και του είχε απαγορεύσει την επικοινωνία
µε τον πατέρα του!!!

Αποτέλεσµα ήταν, όποτε το παιδί το έπαιρνε ο πατέρας, αυτό να αρνείται επιµόνως, µε τροµερές
σκηνές, να επιστρέψει στην µητέρα του.

Ο  πατέρας,  νοµιµόφρων,  προσπαθούσε να  το πείσει («να  πας στην µαµά», «η µαµά είναι καλή»
κ.τ.λ.),  αλλά  το  παιδί  επέµενε  στην  άρνησή  του,  ούτως  ώστε  η  παράδοση,  όταν  δεν  γινόταν
απευθείας,  γινόταν  µε  διάφορα  τεχνάσµατα,  όπως  το  παιδί  να  αφήνεται  στην  φύλαξη  τρίτων
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προσώπων,  σε  παιδότοπους,  κινηµατογράφους,  κ.τ.λ.,  και  να  ειδοποιείται  η  µητέρα  να  το
παραλάβει, χωρίς να είναι µπροστά ο πατέρας κ.τ.λ.

Και ο µεν πατέρας, κατανοώντας την βαθύτερη φύση του προβλήµατος,  απευθύνθηκε σε ειδικούς
ψυχικής  υγείας,  οι  οποίο  συµβούλευσαν  (βλ.  από  17/12/2007  ιατρικό  σηµείωµα  κέντρου
ψυχολογικής παιδιατρικής Κατερίνης) «να έρθουν οπωσδήποτε σε συνεννόηση και καλή συνεργασία
µε την µητέρα των παιδιών, ώστε η µετάβαση των παιδιών ανάµεσα στους γονείς να γίνεται µε όσο
το δυνατόν πιο ήσυχο τρόπο».

Προειδοποίησαν, εξάλλου, ότι «η βίαιη αποµάκρυνσή τους από τον πατέρα, µε έναν τέτοιιο έντονο,
εκδραµατικό και τροµακτικό τρόπο, όπως περιγράφεται, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ψυχική
υγεία και ακεραιότητα των παιδιών (άγχος,  φόβος,  καταθλιπτικά  συναισθήµατα,  σχολική επίδοση,
κοινωνική ανταπόκριση,  απαξίωση της  οικογένειας  και  των ρόλων του πατέρα  και  της  µητέρας
κ.λ.π.)».

Η µητέρα  θεώρησε  ότι  έπρεπε  να  υπερνικήσει  την  αντίδραση  του  παιδιού  της  ισοπεδώνοντας,
µπροστά στα µάτια του, τον πατέρα.

Έτσι,  σε  κάθε  άρνηση του παιδιού της  να  επιστρέψει σ’ αυτήν,  στρεφόταν κατά  του πατέρα,  και
βιαιοπραγούσε  κατά  του  αγοριού,  µε  πλήρη  συµµετοχή  και  στήριξη  της  Αστυνοµίας  και  της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κατερίνης.

Με τον αέρα της προκαταβολικής «νικήτριας» σε κάθε δίκη για την «επιµέλεια» των παιδιών («τα
παιδιά  δίνονται στην µητέρα»),  θεώρησε  ότι θα  είχε  πρόσθετο δικαστικό πλεονέκτηµα,  εάν,  κάθε
φορά που το παιδί της αρνιόταν να επιστρέψει, µήνυε τον πατέρα, και προκαλούσε την σύλληψή του,
µπροστά στα µάτια του παιδιού του.
Περιστατικά που µας αναφέρθηκαν, ειδικότερα, είναι τα εξής:

(1)  Μέσω  του πλέον ακαταλλήλου φορέα,  ήτοι  της  αστυνοµίας,  και  µε  εντολές  της  Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Κατερίνης, παραδόθηκε το παιδί στην µητέρα του στις 17/12/2007. Για την επιστροφή
του στην µητέρα  του,  έγιναν προσπάθειες  να  πειστεί  το  παιδί  να  επιστρέψει,  το  οποίο,  όµως,
αρνήθηκε επίµονα και µε κλάµατα. Η µητέρα µηνύει τον πατέρα, µε ένα ξερό αιτιολογικό: «έπρεπε
να µου το επιστρέψει την τάδε ώρα, και δε το επέστρεψε». Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών διευθύνει,
από το γραφείο της,  την παρακάτω  επιχείρηση:  καταρχάς,  συλλαµβάνεται ο πατέρας.  Μετά  την
σύλληψη του πατέρα,  η Εισαγγελία  Πρωτοδικών δίνει εντολή να  παραδοθεί στη µητέρα  το παιδί,
ακόµα  και µε  την βία.  Η αδελφή του πατέρα  φέρνει το  παιδί στην αστυνοµία,  όπου βρίσκεται ο
πατέρας  υπό  κράτηση,  προκειµένου να  το  παραδώσει.  Από  την αστυνοµία  καλούν,  επίσης,  την
µητέρα, µε τον πατέρα της τελευταίας, να παραλάβουν το παιδί. Το παιδί κλαίει και οδύρεται, και
βιάζεται,  κυριολεκτικά,  να  ακολουθήσει την µητέρα  του.  Μπροστά  στην υπερβολική αντίδραση του
παιδιού, υποχρεώνεται η υποδιοικήτρια του Αστυνοµικού Τµήµατος να παρέµβει, απευθυνόµενη στην
µητέρα: «για όνοµα του θεού, αφήστε το παιδί, θα τα βρείτε στα δικαστήρια». Επίσης, παρενέβη και
ο ∆ιοικητής της Αστυνοµίας, «αρκετά σας ανεχτήκαµε, περάστε έξω». Ενηµερώνεται η Εισαγγελία,
και από τον πατέρα, και παρευρισκόµενους, ότι το παιδί αντιστέκεται, και δεν µπορεί να πάει. Έτσι,
στάθηκε αδύνατο να πάρουν το παιδί, έστω και µε βία. Το παιδί επιστρέφει στην πατρική οικία. Το
βράδυ,  στο  κρατητήριο,  ο  πατέρας,  ο  οποίος  παρακολούθησε  όλη τη σκηνή (η οποία  υπάρχει
ηχογραφηµένη,  και  είναι  στη  διάθεσή  µας)  παρουσιάζει  σοβαρό  καρδιολογικό  πρόβληµα,  µε
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αποτέλεσµα  την  µεταφορά  του  στο  Νοσοκοµείο,  όπου  διανυκτερεύει.  Οι  γιατροί  κρίνουν  ότι
χρειάζεται  παρακολούθηση,  όµως  ο  πατέρας  δεν δέχεται  να  παραµείνει,  και  φεύγει.  Τον πάνε,
συνοδεία,  στα  δικαστήρια.  ∆ίδεται  δεύτερη εντολή της  Εισαγγελίας,  να  παραδοθεί  το  παιδί  στη
µητέρα,  έστω  και  µε  την βία.  Φέρνει  η αδελφή,  µε  µια  ξαδέλφη,  το  παιδί  µε  το  αυτοκίνητο.  Ο
πατέρας  παρακολουθεί την σκηνή,  ενώ βρίσκεται υπό κράτηση,  στον 1ο όροφο των δικαστηρίων.
Από το ισόγειο ακούγονται σπαρακτικές κραυγές. Τραβάνε τον µικρό, ο µικρός αρνείται να βγει απ’
το αυτοκίνητο, και τρυπώνει κάτω από τα πεντάλ του αυτοκινήτου, ουρλιάζοντας, και να τον τραβάνε
µε το ζόρι. Η πλευρά της µητέρας αρπάζει τον µικρό, σαν αντικείµενο, ενώ το παιδί ουρλιάζει στην
αγκαλιά τους και χτυπιέται, και φεύγουν. Από την Εισαγγελία δίδεται εντολή να αφεθεί ελεύθερος ο
πατέρας,  και ότι δεν θα  ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.  Η σύλληψή του ήταν µόνο  για  να
παραδοθεί  το  παιδί  βίαια  στην  µητέρα  του.  Όλα  τα  παραπάνω  προκύπτουν  και  από  ηχητικά
ντοκουµέντα, τα οποία είναι συνταρακτικά, και βρίσκονται στην κατοχή µας. Τα ίδια επικαλείται και η
µητέρα, στα δικόγραφά της, επαιρόµενη για την µήνυση που κατέθεσε και για την δραστικότητα της
µήνυσης, ως µέσου … αναγκαστικής εκτέλεσης πολιτικής απόφασης.

(2) Παρεµφερές επεισόδιο σηµειώνεται στις 9/4/08, το βράδυ.  Εν προκειµένω πρόκειται για  σαφή
ψευδή καταµήνυση από την µητέρα στον πατέρα. Το παιδί έπρεπε να «παραδοθεί» στις 9/4/08, η
µητέρα ενηµερώνεται για την αντίδραση του παιδιού, του λέει: «δεν πειράζει, κράτα το, µόνο δώσ’
του κάτι να  φάει» και,  στις  9/4/2008,  επανακάµπτει,  µε  κατάθεση µήνυσης  κατά  του πατέρα.  Ο
πατέρας  παρουσιάζεται  στην  αστυνοµία.  Συντάσσεται  έκθεση  σύλληψης.  Έρχεται  η  µητέρα  να
παραλάβει το παιδί. Το παιδί ουρλιάζει, µόλις βλέπει την µητέρα του, µέχρι που και οι αστυνοµικοί
δακρύζουν. Από την στιγµή της σύλληψής του ο πατέρας, ξεκινά απεργία πείνας, διαµαρτυρόµενος
για την άδικη, παράνοµη κράτησή του, καθώς και για την παραβίαση δικαιωµάτων του παιδιού του.
Το γνωστοποίησε στο αστυνοµικό τµήµα. Το βράδι της ίδιας ηµέρας, από την πίεση των γεγονότων,
εκδηλώνεται  ξανά  καρδιακό  πρόβληµα,  έντονος  πόνος  στο  στήθος,  µούδιασµα  στα  άκρα.
Θορυβούνται οι αστυνοµικοί,  µε  περιπολικό  τον µεταφέρουν στο  Γ.Ν.  Κατερίνης,  όπου οι γιατροί
κρίνουν να  µείνει  ο  πατέρας  για  παρακολούθηση,  αλλά  ο  τελευταίος  δηλώνει  ότι  κάνει  απεργία
πείνας και αρνείται την παροχή ιατρικής βοήθειας. Στο Αυτόφωρο της 11/4/2008, δίδεται αναβολή, ο
πατέρας επιστρέφει στο προαύλιο της αστυνοµίας, για να συνεχίσει την απεργία πείνας. Η πράξη
του αυτή µαθεύεται, ορισµένοι προτείνουν να καλέσουν τα Μ.Μ.Ε. Ο πατέρας είναι αρνητικός, γιατί
φοβάται µήπως η δηµοσιότητα βλάψει τα παιδιά του. Αποχωρεί από το προαύλιο της αστυνοµίας,
διακόπτοντας την απεργία πείνας. Το αυτόφωρο (προς σωφρονισµόν!!!) τον καταδικάζει, µε βάση
την  ψευδή καταµήνυση της  µητέρας,  για  «παραβίαση δικαστικής  απόφασης»,  ήτοι  προσωρινής
διαταγής  (δεν  επέστρεψε  το  παιδί  στην  ορισµένη  ώρα  από  την  προσωρινή  διαταγή)!!!  Στην
εισαγγελική έδρα,  αγορεύει  εις  βάρος  του πατέρα  η ίδια  εισαγγελέας,  η οποία  έχει  δώσει  κατ’
επανάληψιν εντολή να δοθεί το παιδί στην µητέρα µε την βία.

(3)  Παρόµοιες  σκηνές  εκτυλίσσονται στις  29/7/2008,  το βράδυ.  Γίνονται άπειρες  προσπάθειες  να
επιστραφεί το παιδί. Το παιδί ουρλιάζει, κλαίει, αδύνατη η παράδοση του παιδιού. Έχει αντιληφθεί
και  τα  τεχνάσµατα  που έχουν χρησιµοποιηθεί  τις  προηγούµενες  φορές  για  να  επιστραφεί  στην
µητέρα  του,  λ.χ.  άφεση σε  κάποιο  τρίτο  πρόσωπο,  ή να  παίζει  µε  κάποιο  παιδάκι,  κλαίει  και
οδύρεται µε το παραµικρό. Φοβάται να µπει και στο αυτοκίνητο, µήπως ο πατέρας το παραδώσει
στην  µητέρα.  Το  ίδιο  βράδυ,  ο  πατέρας  παρουσιάζεται  στον  αξιωµατικό  Υπηρεσίας  του  Α/Τ.
Κατερίνης,  µε  το παιδί.  «Πάρτε  το», δηλώνει.  Το παιδί,  παρουσία  του,  παρ’ όλο που και ο ίδιος
προσπαθεί, µε λόγια όπως «η µαµά σ’ αγαπάει, γιατί δεν πας στην µαµά» (για όλα αυτά υπάρχουν
µάρτυρες), αρνείται και ουρλιάζει: «δεν την θέλω». Ο πατέρας επιστρέφει στο σπίτι του µε το παιδί.
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Στις  30/7/2008, η µητέρα  καταθέτει µήνυση.  Το απόγευµα  της  ίδιας  ηµέρας,  έρχονται στην ακτή,
αιφνιδιαστικά, µητέρα µε συνοδεία αστυνοµικών, εκεί που ο πατέρας είναι µε το παιδί και παίζουνε.
Η µητέρα τρέχει και βουτάει το παιδί, όπως είναι, µε το µαγιό. Το παιδί πανιάζει από τον τρόµο του
και παραλύει. Παίρνει το παιδί σαν κλέφτης και τρέχει, ενώ οι αστυνοµικοί συλλαµβάνουν (αντί την
µητέρα!) τον πατέρα, και τον πάνε συνοδεία στο Τµήµα όπου έδωσε κατάθεση. Αφού ενηµερώθηκε
η εισαγγελία ότι παρεδόθη το «παιδί – πακέτο», δίδεται εντολή να αφεθεί ο πατέρας ελεύθερος. Ο
πατέρας  µηνύει  την  µητέρα  για  άσκηση  ενδοοικογενειακής  βίας.  Επικοινωνία  αστυνοµικών  µε
Εισαγγελέα. Η Εισαγγελέας ενηµερώνει τους αστυνοµικούς ότι δεν µπορεί να ασκηθεί παράνοµη βία
από µητέρα στο παιδί, και τους δίνει εντολή να µην επιληφθούν!!!

(4) Τέτοιες περιστάσεις έχουν καταγγελθεί πολλές, και ήδη η µητέρα έχει εφαρµόσει την τακτική των
µηνύσεων σε κάθε άρνηση του παιδιού, προσπαθώντας παράλληλα να το πείσει εκβιάζοντάς το, µε
διάφορους τρόπους. Ο πλέον σχετικός µε την περίσταση είναι ο εξής: «αν δεν έρθεις, θα συλληφθεί
ο  πατέρας  σου,  και  θα  έχει  προβλήµατα  µε  την  αστυνοµία»!!!  Το  παιδί  τροµοκρατείται  µε  τα
παραπάνω, και φοβάται ότι, αν πιάσουν τον πατέρα του, θα το βλέπει στ’ όνειρό του.

Φυσικώ τω λόγω, µας αναφέρεται ότι το παιδί παρουσιάζει ήδη σηµαντικά προβλήµατα, ψυχολογικά
όπως  και ψυχοσωµατικά,  δυσκοιλιότητα,  εξαιτίας  έντονης  κινητικότητας  του εντέρου,  λόγω  στρές
(Κάνει µέρες  να  ενεργηθεί,  και µόνο µε υποβοηθήµατα), βλέπει περιπολικό,  και το συνδέει µε την
βίαιη παράδοση στην µητέρα του, µισεί και φοβάται τους αστυνοµικούς, και τρέχει να κρυφτεί.

Αυτό είναι – µέχρι στιγµής – το ΚΟΣΤΟΣ της επιβολής µιας τυφλής πολιτικής υποταγής του ανηλίκου
σε µια δικαστική ρύθµιση, η οποία µπορεί και να µην υπάρχει, ή σε κάθε περίπτωση ελήφθη ερήµην
του, και η οποία θεωρείται από ορισµένους (δυστυχώς, και Εισαγγελείς) ότι πρέπει να ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ
στο παιδί, και µε την βία, για να µάθει να «σέβεται τους νόµους».

Όντως,  για  τους εισαγγελείς που έδωσαν τις εντολές  και διηύθυναν τις αλλεπάλληλες επιχειρήσεις
σύλληψης  του  πατέρα  και  βίαιης  απόδοσης  του  παιδιού  στην  µητέρα  του,  διέπονται  από  µια
επικίνδυνη αυταρχική αντίληψη της  «πειθαρχίας»,  τόσο  του  πατέρα,  όσο  και  του  παιδιού,  στις
«δικαστικές αποφάσεις».

Επιφυλασσόµαστε,  σε  επόµενη περίσταση,  να  κρίνουµε  δηµόσια,  υπεύθυνα  και επιστηµονικά,  το
επίπεδο  και  τα  σφάλµατα  της  απόφασης  1034/6-5-2008,  µε  την  οποία  κρίθηκε  να  δοθεί  η
προσωρινή επιµέλεια των παιδιών στην µητέρα τους. Η δικαστής υπερέβη αρνητικά την εξουσία της,
αφού έκρινε  ότι δεν µπορούσε  να  διατάξει πραγµατογνωµοσύνη (ενώ  µπορούσε),  δεν άκουσε  το
παιδί που γνώριζε ότι δεν ήθελε την µητέρα του (ενώ άκουσε το άλλο, του οποίου η αντίσταση είχε
καµφθεί, αφού εθίστηκε στην κρατική και µητρική βία και επιβολή) και, όσον αφορά τις αντιρρήσεις
του αγοριού να  δοθεί στην µητέρα  του,  έκρινε  ότι θα  έπρεπε  να  υπερνικηθούν,  σε  συµµόρφωση
προς την απόφαση που θα εκδιδόταν.

Επισηµαίνουµε,  όµως,  ότι,  αν µε την απόφαση αυτή,  δίδεται το πρώτον η επιµέλεια  στην µητέρα,
στις  6/5/2008,  ο  πατέρας  που  συλλαµβανόταν  και  παραπεµπόταν  στα  αυτόφωρα  και  στα
νοσοκοµεία, στις 6/12/2007 και 9/4/2008, ΕΙΧΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

Το γεγονός αυτό,  τόσο οι Εισαγγελείς που διηύθυναν τις επιχειρήσεις  σύλληψης του πατέρα,  βίας
πάνω στο παιδί, και – τελικά – ακόµα και καταδίκης του πατέρα, θεώρησαν δεδοµένη την ενοχή του
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πατέρα, µόνο και µόνο λόγω της µηνύσεώς του από την µητέρα, επειδή – όπως προκύπτει – δεν
λειτουργούσαν ως αστυνοµικά όργανα, ως εισαγγελικοί λειτουργοί, και – παρασυρµένο από το µένος
και την προσωπική εµπλοκή και µεροληψία  της  συγκεκριµένης  Εισαγγελέως  της  έδρας  – ούτε ως
αυτόφωρο  µονοµελές,  ήτοι  ΠΟΙΝΙΚΟ  δικαστήριο,  αλλά  ως  όργανα  αναγκαστικής  εκτέλεσης
απόφασης, την οποία, µάλιστα, εφάρµοσαν χονδροειδώς λανθασµένα, ακριβώς επειδή δεν ήταν τα
αρµόδια πολιτικά όργανα και δικαστήρια της αναγκαστικής εκτέλεσής της.

Γ.  Αποφυγή  της  Εισαγγελίας  Πρωτοδικών  να  ασκήσει  τα  κατά  το  άρθρο  1532  παρ.  3  Α.Κ.
καθήκοντά της

Για  την  αντιµετώπιση  τέτοιων  καταστάσεων,  όπως  γνωρίζετε,  προβλέπονται  δύο  όργανα,  των
οποίων οι αρµοδιότητες συντρέχουν.

Πρόκειται για τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, του οποίου η αρµοδιότητα έχει ιδρυθεί µε το άρθρο 1532
παρ. 3 Α.Κ., και το Μονοµελές Πρωτοδικείο, το οποίο κρίνει, κατά κύριο λόγο, µε την διαδικασία της
προσωρινής διαταγής, κατ’ άρθρο 691 ΚΠολ∆.

Μια εγγύτερη νοµική εξέταση των παραπάνω διαδικασιών δείχνει ότι, η καθεµία, έχει πλεονεκτήµατα
και µειονεκτήµατα, πλην όµως η διάταξη του άρθρου 1532 παρ. 3 Α.Κ. είναι πολύ πληρέστερη, και
διασφαλίζει πολύ πληρέστερη προστασία.

Υπενθυµίζουµε  ότι  η διαδικασία  της  προσωρινής  διαταγής,  παράγει  διατάξεις,  όπου ένα  αίτηµα
γίνεται  «δεκτό»  ή  «απορρίπτεται»,  χωρίς  αιτιολογία,  χωρίς  καµία  ευκαµψία  (στην  πράξη,
τουλάχιστον),  και  χωρίς  να  µπορούν  να  υποχρεωθούν  σ’  αυτήν  δηµόσιοι  φορείς,  όπως,  λ.χ.,
νοσοκοµεία.  Επιπλέον,  η διάταξη εκδίδεται  στο  πλαίσιο  «ιδιωτικής  διαφοράς»,  και  αφορά  τους
διαδίκους µόνους, ενώ ο δικαστής που την εξέδωσε, στη συνέχεια, αποξενώνεται από την υπόθεση.

Αντίθετα,  ο  Εισαγγελέας  Πρωτοδικών,  κατ’  άρθρο  1532  παρ.  3  Α.Κ.,  εκδίδει  αιτιολογηµένες
διατάξεις, µε τις οποίες µπορούν να συνδυαστούν η λήψη µέτρων, η υποχρέωση των διαδίκων στα
µέτρα  αυτά,  η εντολή προς  δηµόσια  όργανα,  όπως  σε  νοσοκοµεία,  να  προβούν σε  επείγουσες
εξετάσεις, όπως παιδοψυχιατρικές εκτιµήσεις κ.τ.λ. Επιπλέον, ο εισαγγελέας που «χρεώνεται» τον
φάκελο του ανηλίκου, στο οποίο και αφορά η διάταξη, κατά κανόνα (και µε την επιφύλαξη της αρχής
της  «ενότητας  της  εισαγγελικής  αρχής», η οποία,  όµως,  µικρό ρόλο παίζει στις  υποθέσεις  αυτές,
αφού στην πράξη εισαγγελέας  δεν παρεµβαίνει σε  υπόθεση που έχει χρεωθεί  συνάδελφός  του)
παρακολουθεί την υπόθεση,  και µπορεί να  ανανεώνει τα  µέτρα  που λαµβάνονται,  να  τα  αίρει,  να
λαµβάνει κι άλλα κ.τ.λ.

Θα επισηµάνουµε, όµως, δύο σηµαντικές, κατά τη γνώµη µας, δοµικές διαφορές:

1) Ο Εισαγγελέας ανηλίκων ασχολείται µε την υπόθεση του παιδιού. Ο δικαστής των προσωρινών
διαταγών, ασχολείται µε την διαφορά των διαδίκων .

2) Αντίστοιχα,  ο Εισαγγελέας ανηλίκων αναδεικνύει το ∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ για  το τέκνο.  Για
τον δικαστή, η διαφορά είναι ιδιωτική.

∆υστυχώς, και ενώ για τον νοµοθέτη του άρθρου 1532 παρ. 3 Α.Κ., είναι σαφής η πρόθεση (και το
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νόηµα  της  διάταξης),  να  προσδώσει  δηµόσια  διάσταση  στις  περιπτώσεις  κακής  άσκησης  της
επιµέλειας,  οι  κατά  τόπους  εισαγγελίες  πρωτοδικών  (και  µιλάµε  για  ΟΛΕΣ  τις  Εισαγγελίες
πρωτοδικών, από αυτήν του Πρωτοδικείου Αθηνών µέχρι εκείνη του Πρωτοδικείου Κατερίνης), κατά
το χύδην λεγόµενο «σφυρίζουν αδιάφορα» όταν ζητείται η εφαρµογή του άρθρου 1532 παρ. 3 Α.Κ.,
την αγνοούν, και επικαλούνται διάφορες δικαιολογίες, όπως (ανεπίσηµα) «είµαστε δύο εισαγγελείς
ανηλίκων,  τι θέλετε να  προλάβουµε» (Πρωτοδικείο Αθηνών), µέχρι «γιατί δεν πάτε στον Πρόεδρο,
αυτός είναι αρµόδιος» (Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κατερίνης).

Στη  συγκεκριµένη  περίπτωση,  το  µέλος  του  Συλλόγου  µας,  απευθύνθηκε  µε  την  αρ.  πρωτ.
2887/30-7-2008 αίτησή του στην Εισαγγελία  Πρωτοδικών Κατερίνης,  µε  αντικείµενο  την διαταγή
παιδοψυχιατρικής πραγµατογνωµοσύνης, η οποία, αφού την αγνόησε στην αρχή, αφού δίστασε στη
συνέχεια, αφού µεσολάβησε µια χαρακτηριστική αλληλογραφία µεταξύ εισαγγελίας και πρωτοδικείου,
όπου η µια  υπηρεσία  προσπάθησε  να  «ρίξει το  µπαλάκι» (κατά  το  χύδην λεγόµενο,  πλην όµως
ακριβέστατο  στην  συγκεκριµένη  περίπτωση)  στην  άλλη  –  ΝΑ  ΤΗΝ  ΖΗΤΗΣΕΤΕ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΤΗΝ
∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ – και αφού δέχτηκε υποµνήµατα, παραστάσεις κ.τ.λ., συµβιβάστηκε να διατάξει η ίδια
την πραγµατογνωµοσύνη, και να παραπέµψει για την λήψη µέτρων στην διαδικασία της προσωρινής
διαταγής,  στην οποία  ο  Σύλλογός  µας  πρόκειται να  παρέµβει,  προκειµένου να  προσπαθήσει να
κάνει  αντιληπτό  ότι  υποθέσεις  που  αφορούν  κακοµεταχείριση  παιδιών,  όπως  η  παραπάνω
εκτεθείσα,  δεν  συνιστούν  «ιδιωτικές  διαφορές»,  αλλά  ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΑΤΕΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΠΑΙ∆ΙΟΥ  ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,  µπροστά  στις  οποίες  δεν
συγχωρούνται  επιπολαιότητες,  αυτοσχεδιασµοί,  παραγραφές  διαδικασιών και  νόµων,  αυταρχικές
συµπεριφορές  και  σαφείς  παρανοµίες  –  και  από  µέρους  εισαγγελέων  –  ήτοι  πράξεις  και
παραλείψεις καθ’ υπέρβαση και κατά παράβαση των καθηκόντων και της νοµιµότητας, όπως στην
προκείµενη υπόθεση.

Για  τους  λόγους  αυτούς  παρακαλούµε  για  την  άσκηση  των  αρµοδιοτήτων  σας,  η  οποία  ∆ΕΝ
ΝΟΕΙΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ, αλλά ως λήψη των αναγκαίων, προληπτικών
και κατασταλτικών µέτρων για  την εφαρµογή της  νοµιµότητας  και τον σεβασµό των δικαιωµάτων
των γονιών και των παιδιών, και ειδικότερα:

1)  Εξήγηση,  µε  όποιο  νόµιµο  µέσο  διαθέτει  η  Εισαγγελία  του  Αρείου  Πάγου  (λ.χ.  εγκύκλιος,
γνωµοδότηση κ.τ.λ.)
(i)  των  πλαισίων  εφαρµογής  και  της  αποφυγής  κατάχρησης  της  αυτόφωρης  διαδικασίας  σε
υποθέσεις κατά την φύση τους αστικές (όπως η «απόδοση ή παράδοση τέκνου»)
(ii)  της  επισήµανσης  στο ενδεχόµενο άσκησης  ενδοοικογενειακής  βίας  σε  περιπτώσεις  διαφορών
απόδοσης ή παράδοσης τέκνου
(iii) στην αποφυγή προσβολής  των δικαιωµάτων και της  ανθρώπινης  αξίας  του παιδιού,  και ιδίως
στην σύσταση να  δείχνουν,  τα  αρµόδια  όργανα,  «ανθρώπινο πρόσωπο», και όχι τον αυταρχισµό
που έδειξε η εισαγγελέας πρωτοδικών Κατερίνης στα περιστατικά που αναφέρθηκαν παραπάνω.

2)  Εξήγηση,  µε  όποιο  νόµιµο  µέσο  διαθέτει  η  Εισαγγελία  του  Αρείου  Πάγου  (λ.χ.  εγκύκλιος,
γνωµοδότηση κ.τ.λ.), της  έννοιας και της εφαρµογής της  διάταξης  του άρθρου 1532 παρ.  3 Α.Κ.,
ενόψει των παραπάνω καταγγελιών και αναλύσεων.

3) ∆ιενέργεια έρευνας και απόδοση ευθυνών, πειθαρχικών ή ποινικών, σε εισαγγελικούς λειτουργούς
και κάθε  άλλο εµπλεκόµενο δηµόσιο όργανο,  για  τις  πράξεις  και παραλείψεις  που αναφέρθηκαν
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παραπάνω.

Αθήνα, 22/9/2008
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
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