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Ανδρέας Ακαρας: Οι Τούρκοι καθυβρίζουν τον
Ελληνοαμερικανό δικηγόρο
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κρατική & εκκλησ, πρόνοια και
οικογενειακά θέματα)

Ο ομογενής δικηγόρος κ. Ανδρέας Άκαρας είναι βασικό μέλος της νομικής ομάδας
που ανέλαβε την υπεράσπιση πέντε Αμερικανών διαδηλωτών –κυρίως κουρδικής
καταγωγής– οι οποίοι υπέβαλαν μήνυση εναντίον του τουρκικού κράτους

Στο στόχαστρο τούρκων χρηστών του διαδικτύου μπήκε ο διακεκριμένος ομογενής
δικηγόρος Ανδρέας Ακαρας, έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
των ΗΠΑ να απορρίψει το αίτημα της Τουρκίας για να εξετάσει τις δύο
πρωτόδικες αποφάσεις που αφορούν στα επεισόδια στο Sheridan Circle, όταν
σωματοφύλακες του Ερντογάν επιτέθηκαν σε διαδηλωτές έξω από την κατοικία
του Τούρκου πρέσβη στην Ουάσιγκτον, τη 16η Μαΐου 2017.
Ανάμεσα στην ομάδα των νομικών που χειρίζονται την υπόθεση είναι και ο
διακεκριμένος δικηγόρος με καταγωγή από την Χάλκη, Ανδρέας Ακαρας, ο οποίος
από την αρχή έχει ενεργή εμπλοκή και έχει αφιερώσει εκατοντάδες ώρες.
Επειτα από τις εξελίξεις, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική της Ρόδου», ο κ. Ανδρέας
Ακαρας δέχεται διαδικτυακές επιθέσεις από τούρκους χρήστες οι οποίοι έχουν
παραφράσει το επώνυμό του, παραπέμποντας σε βωμολοχία, αισχρολογώντας εις
βάρος του και στοχοποιώντας τον σε μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες social
media.
Με τον τρόπο αυτό δεν κρύβουν το μένος τους εναντίον του για την καταλυτική
συμβολή του να μην γίνει δεκτό το αίτημα της Τουρκίας που ζήτησε να

απορριφθούν δύο προσφυγές που κατέθεσαν διαδηλωτές, οι οποίοι διεκδικούν
αποζημιώσεις.
Η απόφαση του δικαστηρίου
Να σημειωθεί ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν αποδέχθηκε τους
ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς ότι το αμερικανικό δίκαιο προστατεύει τα
ξένα κράτη από τις μηνύσεις που ασκούνται εναντίον τους (Foreign Sovereign
Immunities Act.), κάτι που είχε κριθεί και με τις πρωτόδικες αποφάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η Αγκυρα είχε προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη απόρριψη εκ
μέρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα «επιβαρύνει τις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ».
Πλέον, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανοίγει τον δρόμο για την εκδίκαση
των μηνύσεων στο πρωτόδικο δικαστήριο της Ουάσιγκτον. Οπως περιγράφεται σε
αυτές, οι διαδηλωτές γρονθοκοπήθηκαν επανειλημμένως, δέχθηκαν λακτίσματα,
καθυβρίστηκαν και απειλήθηκαν από τους φρουρούς του τούρκου προέδρου, με
χειρονομίες που υπονοούσαν ότι θα τους αποκεφάλιζαν.

Τα επεισόδια
Μια γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και έπαθε σπασμούς, ενώ άλλοι διαδηλωτές
κατήγγειλαν

ότι

πάσχουν

πλέον

από

σύνδρομο

μετατραυματικού

στρες,

κατάθλιψη, εφιάλτες, καθώς και ότι υπέστησαν διάσειση.
Το Ανώτατο Δικαστήριο καθυστέρησε να εκδώσει την απόφασή του, ζητώντας από
την κυβέρνηση να τοποθετηθεί στα διάφορα νομικά ζητήματα που εγείρει η

υπόθεση. Σε έγγραφο που κατέθεσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο
δικαστήριο διαπιστώνεται ότι οι διαδηλωτές που επλήγησαν κατά τα επεισόδια
μπορούν να μηνύσουν την Τουρκία, και τα αμερικανικά δικαστήρια ορθώς έκριναν
ότι η σύμμαχος των ΗΠΑ χώρα δεν τυγχάνει νομικής ασυλίας.
Σύμφωνα με τις αιτιάσεις των νομικών εκπροσώπων της τουρκικής κυβέρνησης, οι
σωματοφύλακες του Ερντογάν είχαν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν σωματική βία
επειδή έπρεπε να προστατεύσουν τον αρχηγό κράτους που συνόδευαν από μια
έκρυθμη κατάσταση.
Τα βίαια επεισόδια έλαβαν χώρα κατά την επιστροφή του τούρκου προέδρου στην
πρεσβευτική κατοικία μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο και τη συνάντησή
του με τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Τα επεισόδια μαγνητοσκοπήθηκαν και
οδήγησαν σε ποινικές διώξεις εναντίον μελών της σωματοφυλακής του και
κάποιων υποστηρικτών του, δύο εκ των οποίων παραδέχθηκαν την ενοχή τους.
Ο Ερντογάν παρέμενε στη λιμουζίνα του κατά το συμβάν, αλλά σύμφωνα με τους
διαδηλωτές ήταν εκείνος που ζήτησε νέο κύκλο βίαιης καταστολής των
διαδηλωτών.
Ποιος είναι ο Ανδρέας Άκαρας
Ο ομογενής δικηγόρος κ. Ανδρέας Άκαρας, το γένος Χρυσοβέργη, με καταγωγή
από την κατεχόμενη Κυθρέα της Κύπρου και το νησί της Χάλκης, είναι βασικό
μέλος της νομικής ομάδας που ανέλαβε την υπεράσπιση πέντε Αμερικανών
διαδηλωτών –κυρίως κουρδικής καταγωγής– οι οποίοι υπέβαλαν μήνυση εναντίον
του τουρκικού κράτους.
Ο κ. Ανδρέας Άκαρας, σύμβουλος της νομικής εταιρείας Bregman, Berbert,
Schwartz & Gilday έχει μια λαμπρή επαγγελματική πορεία στις ΗΠΑ, είναι γνωστός
όχι μόνο ως διακεκριμένος νομικός αλλά και ως ενεργό μέλος της δικηγορικής
κοινότητας για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών
ελευθεριών.
Μεταξύ άλλων, είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του Saint Andrew’s Freedom Forum,
ενός

μη

κερδοσκοπικού

οργανισμού

που

δραστηριοποιείται

στις

Ηνωμένες

Πολιτείες και στην Ευρώπη, προάγοντας την ευαισθητοποίηση σε θέματα που
αφορούν στις δημοκρατικές ελευθερίες, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη
θρησκευτική ελευθερία. Για επτά χρόνια ήταν συνεργάτης (επικεφαλής στα θέματα
εξωτερικής πολιτικής) του Δημοκρατικού βουλευτή του Μέριλαντ, Τζον Σαρμπάνη.
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