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Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης 

 

Θέμα: «Σχετικά με το διορισμό από την Κυβέρνηση της 

Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου κ. Μαριάνθης Παγουτέλη»  

 

Το ΜέΡΑ25 έχει δηλώσει με σαφήνεια και απαρεγκλίτως τη 

θέση του ότι η τοποθέτηση των δικαστικών λειτουργών πρέπει να 

είναι ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία. Ο διορισμός των 

δικαστικών λειτουργών από την εκάστοτε κυβέρνηση μόνο βλάβη 

μπορεί να επιφέρει στην άσκηση της Δικαιοσύνης. 

Σήμερα το ΜέΡΑ25 εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον 

διορισμό από την Κυβέρνηση της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου κ. 

Μαριάνθης Παγουτέλη. Υπενθυμίζουμε ότι ως Εφέτης, το 2007 σε 

πρώτο βαθμό, η κυρία Παγουτέλη είχε μειοψηφήσει με σκεπτικό 32 

σελίδων, σύμφωνα με το οποίο ζητούσε την αθώωση του 

Κωνσταντίνου Πλεύρη για τις ρατσιστικές, αντισημιτικές και 

φιλοναζιστικές απόψεις, που εξέφραζε στο βιβλίο του «Εβραίοι, όλη η 

Αλήθεια». Ταυτόχρονα υπήρξαν καταγγελίες στον Τύπο ότι 

διατηρούσε με ψευδώνυμο ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, όπου έδινε 

«ανταποκρίσεις» από την ακροαματική διαδικασία, τις οποίες και 

σχολίαζε. 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, από μεριάς του, 

διατύπωσε «την έντονη δυσαρέσκεια του Ελληνικού Εβραϊσμού για 

την τοποθέτηση στην κορυφή της Δικαιοσύνης ενός προσώπου, που 

δεν θα μπορεί να προασπίσει τη δεδηλωμένη θέση της Ελληνικής 

Πολιτείας ενάντια στον αντισημιτισμό, και μάλιστα ως Αντιπρόεδρος 

του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας μας». 
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Είναι δεδομένο ότι ο σύγχρονος μεταπολεμικός κόσμος 

βασίζεται στην εξάλειψη του φασισμού σε όλες τις εκφάνσεις της 

πολιτικής και καθημερινής ζωής.  

Είναι σαφές ότι ο έλεγχος της τρίτης εξουσίας στις λοιπές 

εξουσίες της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να γίνεται από 

πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν εγκολπώνονται 

θεμελιώδεις αρχές του Δημοκρατικού Πολιτισμού. Ρατσιστικές , 

αντισημιτικές και φιλοναζιστικές απόψεις θα έπρεπε να αποκλείουν 

χωρίς άλλη συζήτηση την ανάρρηση στα υψηλά αξιώματα της 

δικαστικής εξουσίας. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός : 

Με ποιο σκεπτικό θεωρήθηκε κατάλληλο για την υψηλή αυτή 

θέση ένα άτομο με παρόμοιες ρατσιστικές, αντισημιτικές και 

φιλοναζιστικές απόψεις και αντιλήψεις που αύριο θα κληθεί να κρίνει 

σημαντικά πολιτειακά ζητήματα υπό το πρίσμα παρόμοιων 

αντιλήψεων; 
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Γιώργος Λογιάδης 
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Σοφία Σακοράφα 




