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Δηλώσεις από τη συνάντηση Α. Τσίπρα με τον πρόεδρο του ΣτΕ

ΣΥΡΙΖΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ

Για παρατεταμένη και διαρκή παραβίαση του Συντάγματος
εδώ και τρία χρόνια «κατ’ εντολή των δανειστών μας» έκανε
λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατά τη
συνάντησή του με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της
Επικρατείας Σωτήρη Ρίζο. Όπως είπε, «έτσι παραβιάζεται ο
σκληρός πυρήνας της Δημοκρατίας».

Μετά τη συνάντηση, στην οποία παρίσταντο αντιπρόεδροι του ΣτΕ αλλά και οι βουλευτές Ζωή
Κωνσταντοπούλου και Σταύρος Κοντονής, ο πρόεδρος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου δήλωσε
πως η επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δημιουργική και χρήσιμη, καθώς «μας έδωσε την
ευκαιρία της άμεσης προσωπικής επαφής και την ευκαιρία της εξηγήσεως του ρόλου του ΣτΕ σε
περίοδο παρατεταμένης και ποικίλης κρίσεως, της οποίας πιθανόν ο πυρήνας να είναι η κρίση του
Δικαίου».

«Στο πλαίσιο αυτό, είχαμε τη δυνατότητα να επισημάνουμε τις δυσκολίες του δικαστηρίου να επιλύει όλο
και περισσότερο οξυμμένες διαφορές των πολιτών με το Κράτος, οι οποίες κατά το μεγαλύτερο μέρος
αναφέρονται στην τήρηση του Συντάγματος» πρόσθεσε.

Ο κ. Ρίζος τόνισε στον κ. Τσίπρα, ότι το Δικαστήριο δέχεται μεγάλη πίεση, τόσο από μία εκτεταμένη και
ασταθή νομοθεσία όσο και από τις δυσμενείς πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα,
γεγονότα που δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την άνετη ερμηνεία και εφαρμογή του Συντάγματος.

«Παρακάλεσα τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, να συμβάλει, σε όσο μέρος
του αναλογεί και βεβαίως με τους ιδιαίτερους τρόπους που ακολουθεί η Πολιτική, στην ενίσχυση του
θεσμικού ρόλου του δικαστηρίου, ως εγγυητή της πραγματικής λειτουργίας του συνταγματικού
κράτους», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΣτΕ.

Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας  ανέφερε ότι «η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της
δημοκρατίας και μάλιστα σε μια περίοδο κρίσης και ειδικά των θεσμών.

Σκοπός του ΣΤΕ είναι ο έλεγχος της συνταγματικής νομιμότητας και της τήρησης της προστασίας  των
πολιτών», είπε, προσθέτοντας πως «πρέπει όλοι να συμβάλουμε στην αποκατάσταση του θεσμού του
δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά και για να λειτουργήσει το ΣτΕ απερίσπαστα, χωρίς πολιτικές
παρεμβάσεις».

ΠΑΣΟΚ: Περίεργες θεσμικά συναντήσεις

Το ΠΑΣΟΚ πάντως χαρακτήρισε περίεργες θεσμικά τις συναντήσεις του κ. Τσίπρας με τον πρόεδρο του
ΣτΕ και με την εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Ράικου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «οι δικαστικοί λειτουργοί δεν μπορούν να αρνηθούν μια συνάντηση
που ζητείται, το θέμα είναι γιατί επιδιώκεται από τον κ. Τσίπρα η δημιουργία εντυπώσεων που
δυσκολεύουν το έργο της Δικαιοσύνης».

Σημειώνει ακόμη ότι «οι θεσμικοί παράγοντες της πολιτείας είθισται να συναντώνται με τους προέδρους
των ανώτερων δικαστηρίων και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εν σώματι, καθώς και με τις
διοικήσεις των δικαστικών ενώσεων».
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Χρήσιμη χαρακτήρισε τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΣτΕ
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014 14:21 UPD: 14:27

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Σωτήρης Ρίζος (2ος Δ) και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας (Δ)
κάνουν δηλώσεις μετά την συνάντηση που είχαν στο ΣτΕ.

Sponsored

Προτεινόμενα για εσάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δημοφιλέστερα στην ενότητα Πολιτική

01/

02/

03/
04/
05/

Δημοφιλή

09/02 08:00

Τρύπησαν οι τροχοί του
Curiosity αλλά συνεχίζει
απτόητο την εξερεύνηση του
Άρη

09/02 10:04

Λαγκάρντ σε Παπαδημούλη:
Πράγματι τα 37 δισ. ευρώ
παραμένουν
«ανεκμετάλλευτα» στην ΤτΕ

09/02 11:00

Μεγάλη αύξηση ζήτησης για
την αγορά κατοικίας

09/02 18:08

«Επί θύραις» κοινωφελής
εργασία για 25.000 ανέργους

09/02 20:35

Σουηδία: Τέλος της πανδημίας
και επισήμως

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΙΤΑΣ

A- A A+ Share

Flash version 10,1 or greater is requiredYou have no flash plugin installed

ΕΔΤ

 Share  Tweet  Share

ΠΟΛΙΤΙΚΗΟΛΑ

Newsroom Video Πρωτοσέλιδα Real Time | Χ.Α. My Βαρόμετρο Κίνηση Καιρός Σεισμοί CareerNet in EnglishPremium services more

Οικονομία & Αγορές Πολιτική Κοινωνία Κόσμος Αθλητικά Απόψεις Πολιτισμός Περιβάλλον Techscience Υγεία Mag Auto

Αναζήτηση

Οικονομία & Aγορές Πολιτική Κοινωνία Κόσμος Αθλητικά Απόψεις Πολιτισμός Περιβάλλον Techscience Υγεία Mag Auto

© 1996-2022 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Επικοινωνία | Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

Ναυτεμπορική digital network Follow us

Για επαγγελματίες  

Γίνετε συνδρομητές τώρα!
Μπείτε στον κόσμο των προνομίων της Ναυτεμπορικής.
Πατήστε εδώ για να γίνετε συνδρομητής.

online εγγραφή  Διαβάστε περισσότερα

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι! ✕

Ακολουθήστε μας στο Google News!

ΕΓΓΡΑΦΗ

Απόρρητο

https://www.naftemporiki.gr/politics
https://www.naftemporiki.gr/story/758498/pasok-perierges-thesmika-oi-sunantiseis-tsipra-me-ton-proedro-tou-ste-kai-tin-eisaggelea-diafthoras
https://www.naftemporiki.gr/story/757991/aposursi-tou-ns-gia-tin-ugeia-zitei-o-al-tsipras
https://www.naftemporiki.gr/story/757926/soults-profanos-ekneurismenos-o-tsipras
https://www.naftemporiki.gr/story/757814/ad-georgiadis-o-syriza-bazei-kathimerina-bomba-stin-politiki-statherotita
https://www.naftemporiki.gr/audio/758571/a-tsipras-exoume-paratetameni-kai-diarki-parabiasi-tou-suntagmatos
https://www.naftemporiki.gr/video/758631/diloseis-apo-ti-sunantisi-a-tsipra-me-ton-proedro-tou-sumbouliou-tis-epikrateias
https://www.naftemporiki.gr/tag/414/syriza
https://www.naftemporiki.gr/tag/79/dikaiosuni
https://www.naftemporiki.gr/k/pasok-%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BA
https://www.naftemporiki.gr/k/syriza-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1
https://www.naftemporiki.gr/k/syriza-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1
https://www.naftemporiki.gr/k/pasok-%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BA
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLbEqwsws8_DAw
https://www.naftemporiki.gr/premiumservices/promo?utm_source=naftemporiki.gr&utm_medium=txtlinkarticle&utm_campaign=article&utm_content=txtlinkarticle
https://www.careernet.gr/aggelies?utm_source=naftemporiki.gr&utm_medium=txtlinkarticle&utm_campaign=article&utm_content=txtlinkarticle
https://www.naftemporiki.gr/storypn/758541/0/0
https://www.naftemporiki.gr/storypn/758541/1/0
https://www.naftemporiki.gr/story/1830816/al-xaritsis-metra-aspirines-gia-tin-protofani-krisi-stin-energeia
https://www.naftemporiki.gr/story/1831011/al-tsipras-to-epos-mitsotaki-den-sugkrinetai-me-kamia-alli-kubernisi-tis-deksias
https://www.naftemporiki.gr/story/1830522/n-iliopoulos-to-pososto-thnitotitas-stis-meth-einai-625-otan-stin-ee-einai-25-35
https://www.naftemporiki.gr/story/1830542/e-axtsioglou-i-idi-aneparkis-epidotisi-reumatos-meionetai-gia-deuteri-fora
https://www.naftemporiki.gr/story/1830561/syriza-diasurmos-ston-europaiko-tupo-gia-tis-kathestotikes-praktikes-mitsotaki
https://www.naftemporiki.gr/story/1830608/erotisi-syriza-anoixta-epidimiologika-dedomena-gia-oli-tin-epistimoniki-koinotita
https://www.naftemporiki.gr/story/1830561/syriza-diasurmos-ston-europaiko-tupo-gia-tis-kathestotikes-praktikes-mitsotaki
https://www.naftemporiki.gr/story/1830561/syriza-diasurmos-ston-europaiko-tupo-gia-tis-kathestotikes-praktikes-mitsotaki
https://www.naftemporiki.gr/story/1830622/rosos-presbis-stin-ellada-den-paratirountai-antirosikes-usteries
https://www.naftemporiki.gr/story/1830622/rosos-presbis-stin-ellada-den-paratirountai-antirosikes-usteries
https://www.naftemporiki.gr/story/1830626/kur-belopoulos-proteinoume-puriniki-energeia-pou-einai-i-moni-lusi
https://www.naftemporiki.gr/story/1830680/efka-ti-problepei-to-ns-gia-ton-eksugxronismo-tou
https://www.naftemporiki.gr/story/1830808/diaskepsi-gia-ton-afoplismo-i-ellada-egine-gia-proti-fora-apodekti-os-paratiritis
https://www.naftemporiki.gr/story/1830868/pandimia-ta-metra-xalaronoun-oi-skliroi-deiktes-epimenoun
https://www.naftemporiki.gr/story/1830962/stin-antepithesi-to-ypeks-gia-ta-nisia-oi-tourkikes-aitiaseis-ksefeugoun-tis-aplis-logikis
https://www.naftemporiki.gr/story/1831053/bouli-anebikan-oi-tonoi-metaksu-g-ragkousi-kai-n-giannakopoulou
https://www.naftemporiki.gr/story/1830367/meli-tis-boulis-ton-lordon-uper-tis-epistrofis-ton-glupton-tou-parthenona
https://www.naftemporiki.gr/story/1830494/suggnomi-tou-sp-libanou-stin-teleti-paradosis-paralabis-tou-ypaat
javascript:void(0);
https://www.naftemporiki.gr/story/1830302/trupisan-oi-troxoi-tou-curiosity-alla-sunexizei-aptoito-tin-eksereunisi-tou-ari
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1830403/lagkarnt-se-papadimouli-pragmati-ta-37-dis-euro-paramenoun-anekmetalleuta-stin-tte
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1830347/megali-auksisi-zitisis-gia-tin-agora-katoikias
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1830673/epi-thurais-koinofelis-ergasia-gia-25000-anergous
https://www.naftemporiki.gr/story/1830715/souidia-telos-tis-pandimias-kai-episimos
javascript:void(0);
https://www.naftemporiki.gr/printStory/758541
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/naftemporiki.gr/audio/2014/01/28/tsipras.mp3
https://www.naftemporiki.gr/story/1830816/al-xaritsis-metra-aspirines-gia-tin-protofani-krisi-stin-energeia
https://www.naftemporiki.gr/story/1831011/al-tsipras-to-epos-mitsotaki-den-sugkrinetai-me-kamia-alli-kubernisi-tis-deksias
https://www.naftemporiki.gr/story/1830522/n-iliopoulos-to-pososto-thnitotitas-stis-meth-einai-625-otan-stin-ee-einai-25-35
https://www.naftemporiki.gr/story/1830542/e-axtsioglou-i-idi-aneparkis-epidotisi-reumatos-meionetai-gia-deuteri-fora
https://www.naftemporiki.gr/story/1830561/syriza-diasurmos-ston-europaiko-tupo-gia-tis-kathestotikes-praktikes-mitsotaki
https://www.naftemporiki.gr/story/1830608/erotisi-syriza-anoixta-epidimiologika-dedomena-gia-oli-tin-epistimoniki-koinotita
https://www.naftemporiki.gr/story/1830626/kur-belopoulos-proteinoume-puriniki-energeia-pou-einai-i-moni-lusi
https://www.naftemporiki.gr/story/1830680/efka-ti-problepei-to-ns-gia-ton-eksugxronismo-tou
https://www.naftemporiki.gr/story/1830808/diaskepsi-gia-ton-afoplismo-i-ellada-egine-gia-proti-fora-apodekti-os-paratiritis
https://www.naftemporiki.gr/story/1830868/pandimia-ta-metra-xalaronoun-oi-skliroi-deiktes-epimenoun
https://www.naftemporiki.gr/story/1830962/stin-antepithesi-to-ypeks-gia-ta-nisia-oi-tourkikes-aitiaseis-ksefeugoun-tis-aplis-logikis
https://www.naftemporiki.gr/story/1831053/bouli-anebikan-oi-tonoi-metaksu-g-ragkousi-kai-n-giannakopoulou
https://www.naftemporiki.gr/story/1830367/meli-tis-boulis-ton-lordon-uper-tis-epistrofis-ton-glupton-tou-parthenona
https://www.naftemporiki.gr/story/1830494/suggnomi-tou-sp-libanou-stin-teleti-paradosis-paralabis-tou-ypaat
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.naftemporiki.gr/
https://www.naftemporiki.gr/n-studio/
https://www.naftemporiki.gr/ekpaideysi/
https://events.naftemporiki.gr/
https://www.clickatlife.gr/
https://www.facebook.com/naftemporikigr
https://twitter.com/naftemporikigr
https://www.instagram.com/naftemporikigr/
https://www.youtube.com/user/naftemporikigr
https://www.linkedin.com/company/naftemporiki/
https://www.naftemporiki.gr/newsroom
https://www.naftemporiki.gr/video
https://www.naftemporiki.gr/frontpages
https://www.naftemporiki.gr/finance/athexRealTimeTicker
https://www.naftemporiki.gr/finance/athexstream
https://www.naftemporiki.gr/my/
https://www.naftemporiki.gr/barometer
https://www.naftemporiki.gr/traffic
https://www.naftemporiki.gr/weather
https://www.naftemporiki.gr/tag/89/seismoi
https://www.careernet.gr/?utm_source=naftemporiki.gr&utm_medium=txtlink&utm_campaign=topnav&utm_content=txtlinktop
https://www.naftemporiki.gr/english
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.naftemporiki.gr/finance
https://www.naftemporiki.gr/politics
https://www.naftemporiki.gr/society
https://www.naftemporiki.gr/world
https://www.naftemporiki.gr/sports
https://www.naftemporiki.gr/views
https://www.naftemporiki.gr/culture
https://www.naftemporiki.gr/green
https://www.naftemporiki.gr/techscience
https://www.naftemporiki.gr/health
https://www.naftemporiki.gr/mag
https://www.naftemporiki.gr/auto
https://www.naftemporiki.gr/finance
https://www.naftemporiki.gr/politics
https://www.naftemporiki.gr/society
https://www.naftemporiki.gr/world
https://www.naftemporiki.gr/sports
https://www.naftemporiki.gr/views
https://www.naftemporiki.gr/culture
https://www.naftemporiki.gr/green
https://www.naftemporiki.gr/techscience
https://www.naftemporiki.gr/health
https://www.naftemporiki.gr/mag
https://www.naftemporiki.gr/auto
https://www.naftemporiki.gr/contact
https://www.naftemporiki.gr/terms
https://www.naftemporiki.gr/
https://www.clickatlife.gr/
https://www.facebook.com/naftemporikigr
https://twitter.com/naftemporikigr
https://www.instagram.com/naftemporikigr/
https://www.youtube.com/user/naftemporikigr
https://www.linkedin.com/company/naftemporiki/
https://www.naftemporiki.gr/rss
https://www.naftemporiki.gr/emailSignup
https://www.naftemporiki.gr/ekpaideysi/
https://events.naftemporiki.gr/
https://www.naftemporiki.gr/sub
https://www.naftemporiki.gr/sub
https://www.naftemporiki.gr/premiumservices
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLbEqwsws8_DAw

