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Υπέρ της μετεγκατάστασης των Δικαστηρίων
το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
Επιστολή-απάντηση του Ανδριανού Μιχάλαρου, Προέδρου ΒΕΠ σε σχετική επιστολή
του Προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη
Με τη θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και των Ενώσεων των Δικαστικών Λειτουργών
σχετικά με τη μετεγκατάσταση των Δικαστηρίων Πειραιά τάσσεται με επιστολή του το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Πειραιά το οποίο δεν δέχεται να συνυπογράψει σχετικό προτεινόμενο ψήφισμα, που του
απέστειλε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά κρατώντας σταθερά και
αιτιολογημένα τη στάση, που επέδειξε από την πρώτη στιγμή αλλά και κατά τη συνεδρίαση του
Άτυπου Συμβουλίου Πόλης που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στην οποία συμμετείχε.
Συγκεκριμένα, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5130/04-092013 επιστολής του Προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη απάντησε, με επιστολή που υπογράφεται
από τον Πρόεδρο ΒΕΠ Ανδριανό Μιχάλαρο, ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά επισημαίνει πως «
η Δικαιοσύνη θα πρέπει να λειτουργεί και να απονέμεται σε χώρους αξιοπρεπείς, φιλικούς
και ασφαλείς για τους εργαζόμενους, τους δικηγόρους, τους λειτουργούς της και για τους
πολίτες, χαρακτηριστικά τα οποία δεν διαθέτει το κτίριο που σήμερα στεγάζονται. Αυτό
το γνωρίζουν όλοι και πιστεύουμε ότι όλοι είμαστε σύμφωνοι για τη μετεγκατάστασή
τους. Όπως, επίσης, γνωρίζουμε ότι, επί σειρά ετών, αναζητείται κτίριο στο κέντρο της
πόλης, –θα ήταν ευχής έργο να είχε βρεθεί, -και μέχρι σήμερα οι προσπάθειες δεν
τελεσφόρησαν. Είναι αδιανόητο, ενώ μας δίνεται η ευκαιρία, να σταματήσει η μεταφορά
των Δικαστηρίων και, επιτέλους, να λειτουργούν σε ευπρεπές περιβάλλον, με το
πρόσχημα ανεύρεσης κατάλληλου κτιρίου».

Στη συνέχεια της απαντητικής επιστολής του προς τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ, ο Πρόεδρος του ΒΕΠ
τονίζει: «Να σημειωθεί ότι, κατά τη γνώμη μας, με την κίνηση αυτή θα διευρυνθεί το
Εμπορικό Κέντρο του Πειραιά, αλλά και θα βελτιωθεί η ανατολική πλευρά της εισόδου του
Πειραιά, στην οποία, μέχρι τώρα κατεγράφετο ακόμη ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο.
Δεν πρέπει, άλλωστε, να λησμονούμε και κάτι άλλο. Ο Πειραιάς αποτελεί το Κέντρο
μίας ευρύτερης Περιφέρειας και δεν επιτρέπεται να αποκλείονται όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι
που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή από έργα υποδομής και αναπτυξιακά. Και, εν τέλει, πώς
εννοείτε ότι θα υποβαθμιστεί ο Πειραιάς, αν τα Δικαστήρια μεταφερθούν σε απόσταση
ούτε δύο χιλιομέτρων από τη θέση που σήμερα στεγάζονται;
Κύριε Πρόεδρε, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, αν κάποιος ανατρέξει στο
παρελθόν, υπήρξε εκ των πρώτων που υποστήριξαν ότι ο Πειραιάς πρέπει, και μπορεί
άλλωστε, να αποτελέσει τόπο οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, ένα σύγχρονο
Ναυτιλιακό, Εμπορικό και Επιχειρηματικό Κέντρο της Μεσογείου, ένα διοικητικό κέντρο
με προοπτική, μία πόλη σύγχρονη και λειτουργική με ιδιαίτερη δυναμική, όπως στο
ψήφισμα αναφέρετε. Υποστηρίζουμε, λοιπόν, ότι και η απονομή της Δικαιοσύνης πρέπει
να γίνεται σε ένα “Θέμιδος Μέλαθρον” αντάξιο του Πειραιά που θέλουμε.
Κατόπιν των ανωτέρω και εμμένοντας στη θέση μας δεν είναι δυνατόν να
συνυπογράψουμε το ψήφισμα, που έχετε αποστείλει».
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