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πίνακας Κ. Βολανάκη
«Φρεγάτα κοντά σε ακτή»

Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη
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Το εγχείρηµα της επίτευξης δηµοσίου διαλόγου για το
αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο κατέστη θνησιγενές, βαλ-

λόµενο πανταχόθεν και παντιοτρόπως, κατά τα φαινό-
µενα δε, θα λάβει και αυτό τη θέση του στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας, αφήνοντας αναπάντητο το
βασικό ερώτηµα, εάν δηλαδή χρειάζεται ή όχι ένας νέος
αντιρατσιστικός νόµος.

Είναι αυτονόητο, ότι ένας αντιρατσιστικός νόµος πρέ-
πει να συγκεντρώσει τη µεγαλύτερη δυνατή αποδοχή στην
κοινωνία και πλειοψηφία στη βουλή, ούτως ώστε στη συ-
νέχεια να καταστεί ισχυρός και να ικανός να διαµορφώ-
νει συνειδήσεις και να προστατεύει αξίες και έννοµα
αγαθά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ο ίδιος ο νόµος µπο-
ρεί να προκαλέσει µέγιστες κοινωνικές συγκρούσεις και
να υποσκάψει την κοινωνική ειρήνη.

Τόσο ο Ν.927/1979 όσο και ο νεώτερος Ν.3304/2005
σκουριάζουν αχρησιµοποίητοι, µε αποτέλεσµα την ατι-
µωρησία των ολοένα διευρυνόµενων σταδιακά ρατσιστι-
κών συµπεριφορών και δράσεων, εσχάτως µάλιστα
νοµιµοποιούµενων από κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης
φορείς εξωδηµοκρατικών ιδεοληψιών. Η µη ενσωµά-
τωση της απόφασης πλαίσιο του συµβουλίου της ΕΕ (Νο-
έµβριος 2008) η οποία καθόριζε το γενικό πλαίσιο για να
εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη προσέγγιση των κρατών
µελών της ΕΕ στον τρόπο της καταπολέµησης ορισµένων
ιδιαίτερα σοβαρών µορφών και εκδήλωσης ρατσισµού
και ξενοφοβίας µε προθεσµία ενσωµάτωσης στο εθνικό
µας δίκαιο το Νοέµβριο του 2010, παρότι εισήχθη στη
βουλή δυο φορές δηµιούργησε έντονες αντιδράσεις.

Είναι γεγονός ότι το πνεύµα του αντιρατσιστικού
νοµού έχει ως σκοπό τη θεσµική θωράκιση της δηµοκρα-
τίας από αυτούς που συστηµατικά υποσκάπτουν τις θεµε-
λιακές της αξίες, χωρίς τις οποίες η δηµοκρατία, µόνον
ως κατ’ επίφαση µπορεί να γίνει αντιληπτή. Είναι λοιπόν
ευθύνη όλων των πολιτικών φορέων, σχηµατισµών και
αντιλήψεων που αφετηρία τους έχουν τη δηµοκρατία, την
ελευθερία και την ισότητα, κύρια δε είναι ευθύνη και της
ίδια της πολιτείας, µε την καθηµερινή τους στάση, εικόνα
και πρακτική να καθιστούν σαφές και αδιαµφισβήτητο,
ότι µόνο µε τη θεσµική θωράκιση και την απόλυτη προ-
σήλωση νοµικό πλαίσιο που συγκροτεί το Κοινωνικό Συµ-
βόλαιο και λειτουργεί υπέρ αυτού, µπορούµε να

προστατεύσουµε
τον πολιτικό µας
πολιτισµό από τη
βία και τη δηµο-
κρατία µας από
τους εχθρούς της.

Τέλος εποχής
και στην ΕΡΤ, µε
το «χρησµό» του ΣΤΕ να δίνει διέξοδο µε πολλές και δια-
φορετικές ερµηνείες, παρότι εν τέλει ήταν ξεκάθαρο ότι
η πάλαι ποτέ κραταιά ΕΡΤ έκλεινε, χωρίς µάλιστα από-
φαση της Βουλής των ελλήνων, παραδίδοντας τη θέση της
σε κάποιον ακαθόριστης φυσιογνωµίας και περιεχοµέ-
νου, άλλο δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικοδιαδικτυακό φορέα.
Η υπόθεση της ΕΡΤ ανέδειξε τις µέγιστες αντιθέσεις στο
εσωτερικό της τρικοµµατικής κυβέρνησης, προκάλεσε την
αποχώρηση της ∆ΗΜΑΡ από την κυβερνητική συµµαχία
και κατέστησε ακόµη δυσκολότερο το έργο της διοίκησης
µίας κοινωνίας υπό διάλυση, από ένα κυβερνητικό σχη-
µατισµό µε πλειοψηφία πλέον τριών µόνον βουλευτών.

Σε µία ∆ηµοκρατία δε νοούνται λύσεις που δεν έχουν
δηµοκρατικό χαρακτήρα. Οι πράξεις νοµοθετικού περιε-
χοµένου, οι µαυρισµένες οθόνες και οι µαζικές απολύ-
σεις δεν είναι λύσεις και αναδεικνύουν την απελπιστική
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ∆ιοίκηση που
λαµβάνει αποφάσεις µη αποδεκτές είτε διότι δεν έχει πεί-
σει το λαό για την αναγκαιότητα τους είτε διότι απλώς κι-
νούνται σε εσφαλµένη και εν πολλοίς αδιέξοδη
κατεύθυνση.

Όποιος στη χώρα όπου ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα
επιχειρεί τη θεραπεία της ενίοτε «ασθενούσας» ελληνι-
κής κοινωνίας µε (ενίοτε χειρουργικές) µεθόδους που δεν
εγκρίνονται από την ίδια και κυρίως µε εντολές και σχε-
διασµό αλλοδαπής προελεύσεως, άρα και νοοτροπίας,
πρέπει να θεωρεί δεδοµένη την πρόκληση κοινωνικών
ταραχών, µίας και µε τον τρόπο αυτό θέτει αδιέξοδα σε
µία δηµοκρατία, που πολλάκις έχει καταστήσει σαφές,
ότι δεν µπορεί να έχει αδιέξοδα.

Εύχοµαι να έχουµε όλοι ένα καλό καλοκαίρι, όχι
όµως περισσότερο (ούτε λιγότερο) θερµό απ’ όσο το
χρειαζόµαστε.

σηµείωµαέκδοσης
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Ο Πρόεδρος ∆ΣΠ
Στέλιος Μανουσάκης
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Αντώνης Αντάπασης
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Ποινική ευθύνη ∆ικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων
του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα
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Μια εύχρηστη εναλλακτική δυνατότητα

«Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου της ποινικής εκτέλεσης»

«∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά... Η επόµενη µέρα»

Εθνικό συµβούλιο διεκδίκησης των
οφειλών της Γερµανίας προς την Ελλάδα

Περί διαχείρισης ∆ιαπολιτισµικών Πελατών

«Τοµές στα προβλήµατα της ∆ικαιοσύνης και όχι µόνο...»
στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Π.Ο. (∆.Σ.Π.)
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Ανοίξτε το σεντούκι και βγάλτε τον θησαυρό

H Αρχαία Αγορά των Αθηνών και το Μουσείον αυτής

στην αναστηλωθείσαν Στοάν του Αττάλου

«Ο καπετάν Αντρέας Ζέπος: ένας γλεντζές, φιλάνθρωπος
και θυµόσοφος ψαράς στην παραλία του Φαλήρου»
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Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει
στην αίθουσα εκδηλώσεων Ο.Λ.Π. το 

88οο ∆ιεθνές Συνέδριο∆ιεθνές Συνέδριο
Ναυτικού ∆ικαίουΝαυτικού ∆ικαίου

Η λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης

σε περιόδους οικονοµικής αστάθειας

Χρηµατοδότηση    Εκµετάλλευση του πλοίου    Ναυτικές απαιτήσεις

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: http://www.piraeus2013imlc.grhttp://www.piraeus2013imlc.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέµπτη, 10 Οκτωβρίου 20131

9.00-9.45        Εγγραφή Συνέδρων και διανοµή συνεδριακού υλικού

9.45 Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης
Αίθουσα εκδηλώσεων ΟΛΠ Πειραιά

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΑΠΑΣΗ

10.00-11.00 Πρόεδρος: Παναγιώτης Πικραµµένος, πρ. Πρωθυπουργός, πρ. Πρόεδρος 
του Συµβουλίου Επικρατείας

Οµιλίες εις µνήµην του Καθηγητή Αντώνη Αντάπαση:
Giorgio Berlingieri, ∆ικηγόρος, Πρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου, 
Αντιπρόεδρος CMI
Χρήστος Κανελλάκης, ∆ικηγόρος, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, 
Πρόεδρος Νοµικής Επιτροπής ΕΕΕ
Antoine Vialard, Οµότιµος Καθηγητής Ναυτικού ∆ικαίου του Πανεπιστηµίου του 
Μπορντώ

Απονοµή Τιµητικής Πλακέτας από τον κ. Στέλιο Μανουσάκη, Πρόεδρο του 
∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, στην κα Μαρία Αντάπαση-Πιπιλή, ∆ικηγόρο,
εις µνήµην του αείµνηστου Καθηγητή Αντάπαση.

11.00-11.30 ∆ιάλειµµα - Καφές

∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (πρωινή)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Κουτρουµάνος, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

11.30 Αλέξανδρος Τουρκολιάς, ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Ναυτιλιακή Χρηµατοδότηση

11.50 Πολυχρόνης Τσιρίδης, ∆.Ν., ∆ικηγόρος
Κίνδυνοι από την ποινικοποίηση της ναυτιλιακής επιχειρηµατικότητας και 
του ναυτικού επαγγέλµατος

12.10 Λία Ι. Αθανασίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής Αθηνών, 
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου
Η Ναυτιλιακή Χρηµατοδότηση στο µεταίχµιο Ναυτικού και Πτωχευτικού ∆ικαίου

12.30 Χάρις Σαραµαντή, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρωτοδικείο Πειραιώς (Ναυτικό Τµήµα)
Υπεύθυνος δανεισµός και καταχρηστική καταγγελία δανειακών συµβάσεων

12.50-13.30 Συζήτηση

http://www.piraeus2013imlc.grhttp://www.piraeus2013imlc.gr

1. Το πρόγραµµα ενδέχεται να υποβληθεί σε µικρές τροποποιήσεις
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (πρωινή)

Πρόεδρος: Αντώνης Παπαδηµητρίου, ∆ικηγόρος, ∆.Ν., Πρόεδρος Ιδρύµατος Ωνάση

9.30 Olivier Cachard, Καθηγητής και επίτιµος Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
του Νανσύ - ∆ιευθυντής Ινστιτούτου François Gény του Πανεπιστηµίου της Λοραίνης
Η εκτέλεση της σύµβασης ναύλωσης και η µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών

9.55 Ignacio Arroyo, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Βαρκελώνης, Πρόεδρος
της Ισπανικής Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου
Η προστασία του αδύναµου µέρους και η ρήτρα διεθνούς δικαιοδοσίας
στο Ναυτικό ∆ίκαιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέµπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (απογευµατινή)

Πρόεδρος: Φώτης Καραµήτσος, Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής,
∆ιευθυντής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κινητικότητας
και Μεταφορών, ΕυρωπαFκή Επιτροπή

17.30 Eduard Somers, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Γάνδης (Βέλγιο),
∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Ναυτικού και ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ικαίου
Ο ρόλος των ναυτικών Πυλωρών κατά την εφαρµογή των διεθνών
κανόνων ασφαλείας

17.50 Michael Sturley, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Τέξας
Πέραν των ζητηµάτων ευθύνης: Η ευρύτερη επίδραση
των Κανόνων του Ρότερνταµ στην αποτελεσµατικότητα της ναυτιλίας

18.10 Simon Curtis, ∆ικηγόρος (Solicitor)
Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εκτέλεση των συµβάσεων
ναυπήγησης

18.30-18.50 ∆ιάλειµµα - Καφές

18.50 Stefano Zunarelli, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Μπολόνια
Υποχρεωτική θαλάσσια ασφάλιση: προβλήµατα και προοπτικές

19.10 Κυριάκος Οικονόµου, Εφέτης, Εφετείο Πειραιώς (Ναυτικό Τµήµα)
Η προστασία των προµηθευτών της ναυτιλιακής επιχείρησης
σε περιόδους κρίσης

19.30-20.30 Συζήτηση

20.30 ∆εξίωση στο Αίθριο του Συνεδριακού Κέντρου του Οργανισµού
Λιµένος Πειραιώς

http://www.piraeus2013imlc.grhttp://www.piraeus2013imlc.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

10.20 Baris Soyer, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Swansea - ∆ιευθυντής 
του Ινστιτούτου Ναυτικού ∆ικαίου
Αποζηµίωση για παραβίαση της σύµβασης ναύλωσης

10.45-11.15 ∆ιάλειµµα - Καφές

11.15 Μανώλης Κωνσταντινίδης, ∆ικηγόρος, ∆.Ν.
Η εκτέλεση του ναυλοσυµφώνου σε περίοδο οικονοµικής κρίσης. 
Η περίπτωση των αξιώσεων λόγω µειωµένης ταχύτητας 
ή υπερκατανάλωσης πετρελαίου κίνησης

11.40 Stephen Ruttle, Q.C., ∆ιαιτητής και ∆ιαµεσολαβητής
Η αντιµετώπιση περιπτώσεων πληµµελούς εκπλήρωσης ναυτιλιακών συµβάσεων: 
το παράδειγµα της ∆ιαµεσολάβησης

12.05-13.00 Συζήτηση

ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (απογευµατινή)

Πρόεδρος: Γρηγόρης Τιµαγένης, ∆ικηγόρος, ∆.Ν., Αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου

17.30 Erik Rosaeg, Καθηγητής, Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Ναυτικού ∆ικαίου
Ναυτιλιακές διασυνοριακές πτωχεύσεις και Κεφάλαια περιορισµού της ευθύνης

17.55 John Kimball, ∆ικηγόρος (ΗΠΑ)
Η ικανοποίηση των ναυτικών προνοµίων σε υποθέσεις πτώχευσης 
στις Ηνωµένες Πολιτείες

18. 20-18.45 ∆ιάλειµµα - Καφές

18.45 Γεώργιος Θεοχαρίδης, ∆ικηγόρος, ∆.Ν.
Σχέση «άγρας δικαστηρίου» και σηµαίας κατά την ικανοποίηση των εξασφαλιστικών 
δικαιωµάτων επί πλοίου

19.10 Αleka Mandaraka-Sheppard, Πρόεδρος του London Shipping Centre, ∆ιαιτητής
Η άρση της αυτοτέλειας της νοµικής προσωπικότητας ναυτιλιακών εταιριών

19.35-20.30 Συζήτηση

http://www.piraeus2013imlc.grhttp://www.piraeus2013imlc.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

ΕΚΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (πρωινή)

Πρόεδρος: Giorgio Berlingieri, ∆ικηγόρος, Πρόεδρος της Ιταλικής 
Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου, Αντιπρόεδρος CMI

10.00 Χρύσα Τσούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στην επιλογή του κανόνα 
συγκρούσεως στις ναυτικές διαφορές

10.25 ∆ηµήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής της Νοµικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης 
επί πλοίου – προβλήµατα δικονοµικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

10.50-11.10 ∆ιάλειµµα - Καφές

11.10 Michael Baker-Harber, ∆ιαιτητής
∆ιεξαγωγή ∆ιαιτησίας σε δυσχερείς για την αγορά συνθήκες

11.35 Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής της Νοµικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αδυναµίες του νοµοθετικού πλαισίου αναγκαστικής κατάσχεσης 
και πλειστηριασµού πλοίου στην ελληνική έννοµη τάξη

12.00-13.00 Παρεµβάσεις – Συζήτηση

13.00 Ιωάννης Χαµηλοθώρης, Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος 
της Εταιρίας ∆ικαστικών Μελετών
Πορίσµατα του Συνεδρίου

Πέρας του Συνεδρίου

http://www.piraeus2013imlc.grhttp://www.piraeus2013imlc.gr

Λία Ι. Αθανασίου                         Πρόεδρος
Αθανάσιος Αλυκάτορας 
Μιχάλης Αντάπασης 
Βασίλης Βερνίκος 
Νίκος Γερασίµου 
Γιώργος Θεοχαρίδης 
Γιώργος Ιατρίδης - Ραµαντάνης 
Πάρις Καραµήτσιος 
Νίκος Κουντούρης 
Αντώνης Κουτσοφιός 

Μανώλης Κωνσταντινίδης 
Νίκος Κωνσταντινίδης 
Γιώργος Οικονόµου 
Γιάννης Β. Σαραντίτης 
Βασίλης Π. Σιούφας 
Γιώργος Σκορίνης 
Πασχαλιά Τιµαγένη 
Πολυχρόνης Τσιρίδης 
∆ηµήτρης Χριστοδούλου

Μέλη της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου



8 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    117 / Απρίλιος - Μάjος - Ιούνιος

Ο∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργάνωσε εκ-

δήλωση προς τιµήν των απερχοµένων Προέδρων

των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων της χώρας την 4 Ιουλίου

2013, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΠ. Τιµώµε-

νοι οι κ.κ. Παναγιώτης Πικραµµένος, τ. Πρωθυπουρ-

γός, ετ. Πρόεδρος Σ.Τ.Ε., Κωνσταντίνος Μενουδάκος,

Πρόεδρος ΣΤΕ, Ρένα Ασηµακοπούλου, Πρόεδρος

Αρείου Πάγου, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγε-

λέας Αρείου Πάγου, Φωκίων Γεωργακόπουλος, Πρό-

εδρος Ν.Σ.Κ. 

Ο κ. Στέλιος Μανουσάκης, Πρόεδρος του ∆ικηγο-
ρικού Συλλόγου Πειραιά, υπογράµµισε  στην οµιλία
του την ιδιαίτερη προσφορά των Προέδρων κατά τη
διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδρος του ∆ΣΠ είπε
µεταξύ άλλων : «...Κατά τη γνώµη µου είναι ορθό και δί-
καιο να διατυπώνουµε και να καταδεικνύουµε, ιδιαίτερα
ΣΗΜΕΡΑ, ΤΩΡΑ, που η χώρα µας δοκιµάζεται σε όλα τα
επίπεδα, ό,τι είναι σηµαντικό και κοινωνικά ωφέλιµο. Και
αυτό ακριβώς πιστεύω για τον κύριο Παναγιώτη Πικραµ-
µένο, για τον κύριο Κωνσταντίνο Μενουδάκο, για την κ.
Ρένα Ασηµακοπούλου, για τον κύριο Ιωάννη-Σπυρίδωνα
Τέντε, για τον κ. Φωκίωνα Γεωργακόπουλο. Είναι σηµα-
ντικοί και σπουδαίοι, γιατί, ο καθένας από τη θέση του, και
µέσα από την µακρά, επίπονη αλλά ευδόκιµη θητεία τους
µας έδειξαν ότι πρωταρχικό στοιχείο στην άσκηση της δι-
καστικής εξουσίας είναι η συνείδηση ότι πρόκειται για λει-
τούργηµα και αποστολή. Αυτό που θα ήθελα να σηµάνω
και για όλους τους τιµώµενους είναι πως δεν αναλώθηκαν
σε «µάχας ανωφελείς και έριδας», όπως αναφέρει ο Απ.
Παύλος, αλλά εξ αρχής αντελήφθησαν πως ο Νόµος- ως αν-
θρώπινο δηµιούργηµα και εποµένως συχνά ατελής-, δεν
είναι το δίκαιον, αλλά αντιθέτως είναι το εργαλείο για να

εξευρεθεί το δίκαιον προκειµένου ν’ αποδοθεί δικαιοσύνη
στην κοινωνία η οποία προσβλέπει στο δικαστή ως κριτή
επί της καθηµερινής υπερβολής ή έλλειψης του νόµου. Η
∆ηµοκρατία και τα ατοµικά δικαιώµατα, η ελευθερία του
ενός που σταµατά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου,
δεν είναι αυτονόητα, ακόµα και στον 21ο αιώνα. Αντιθέτως
παραβιάζονται καθηµερινά και µάλιστα µε νοµιµοφανή
προσωπεία, γι’ αυτό ο ∆ικαστής βρίσκεται ή τέλος πάντων
πρέπει να βρίσκεται εκτός επιρροών «επέχοντας αδάµαντι
χαλινόν», διαχρονικές ηθικές προτροπές και διδαχές που
οι σηµερινοί τιµώµενοι Ανώτατοι ∆ικαστικοί επέδειξαν µε
λόγο και έργο σε όλη τη πορεία τους. Αξιότιµοι και Σεβα-
στοί ∆ικαστές. Η ∆ικαστική εξουσία, οι δικηγόροι και ο
νοµικός κόσµος σίγουρα θα στερηθούν την ενεργή και ρη-
ξικέλευθη παρουσία σας, όχι όµως η νοµική επιστήµη, µιας
και οι αποφάσεις σας που ήδη έχουν αφήσει νοµολογιακή
παρακαταθήκη, θα αποτελούν ορόσηµα και οδηγούς. Έστω
και αν σας στερηθούµε ως ενεργούς δικαστές, προς όφελος
της ιδιωτικής και οικογενειακής σας ζωής, το ειδικό βάρος
της νοµικής σας προσωπικότητας θα είναι παρόν και εσείς
στη συνείδηση όλων µας. Σας τιµούµε δε, όχι µόνο γιατί
αναδειχθήκατε επάξια στο ανώτατο δικαστικό αξίωµα αλλά
και διότι καταλάβατε εξίσου επάξια ανώτατη θέση στις συ-
νειδήσεις των διαδίκων και της νοµικής οικογένειας, τόσο
για τον τρόπο που λειτουργήσατε στην πολύχρονη υπηρε-
σιακή σας διαδροµή ως ουσιαστικοί και ακυρωτικοί ∆ικα-
στές όσο και για τον τρόπο µε τον οποίο ασκήσατε τα
διοικητικά σας καθήκοντα ως Πρόεδροι του ΣΤΕ, του
Αρείου Πάγου των Εισαγγελιών όλης της χώρας, του Νο-
µικού Συµβουλίου του Κράτους. Είναι γενική νοµίζω η
αναγνώριση ότι λειτουργήσατε µε υποδειγµατικά δίκαιο
και αποτελεσµατικό τρόπο και δηµιουργήσατε παράδοση
άξια συνέχισης στο µέλλον. Πάνω όµως απ’ όλα σας τι-
µούµε για τη συνέπεια και την αφοσίωση στις αρχές και
στις αξίες του ανθρωπισµού και της δικαιοσύνης. Γιατί ο
τόπος µας έχει ανάγκη, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, από
αρχές και αξίες σε χαλεπούς καιρούς σαν αυτόν που σήµερα
διανύουµε.»

Ως ελάχιστο και συµβολικό αντίδωρο για το δώρο της
προσφοράς στη δικαιοσύνη και την κοινωνία, ο Πρόεδρος
∆ΣΠ προσέφερε στους τιµώµενους ασηµένιο οµοίωµα
κωπήλατης βάρκας, έκθεµα του Μουσείου Μπενάκη, η
οποία είναι πιστό αντίγραφο Τάµατος από την Μ.Ασία
(τέλη 19ου αιώνα). «Για εµάς συµβολίζει είπε, αφενός
την ναυτοσύνη της πόλης µας, αφετέρου την πορεία
της ζωής σας, όπου µέσα στις τρικυµίες της ανθρώ-
πινης οργάνωσης και τα πολύπλοκα νοµικά σχήµατα,
κατορθώσατε να χαράξετε πορεία, αλλά κυρίως να
φτάσετε σώοι και άσπιλοι στην «Ιθάκη σας».

Τιµητική Εκδήλωση  του ∆ΣΠ για τους απερχόµενους 
Προέδρους των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων της χώρας στο ΕΒΕΠ

Ο πρόεδρος ∆ΣΠ µε τους τιµώµενους Προέδρους



Για το έργο τους , την εν γένει πορεία τους και
συγκινητικές στιγµές από τη ζωή κατά την άσκηση των
καθηκόντων των τιµωµένων Προέδρων µίλησαν:   

Για τον κ. Πικραµµένο, ο κ. Μιχάλης Βηλαράς, Σύµ-
βουλος Επικρατείας, για τον κ. Μενουδάκο, ο κ. Κων-
σταντίνος Κουσούλης, Σύµβουλος Επικρατείας, για την
κ. Ασηµακοπούλου, ο Αρεοπαγίτης, κ. Χρυσόστοµος
Ευαγγέλου, για τον κ. Τέντε, ο κ. Νικόλαος Παντελής,
Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, για τον κ. Γεωργακό-
πουλο, η κ. Ελένη Σβολοπούλου, Σύµβουλος Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν µεταξύ άλλων οι κ.κ.:
Μαρίνος Σκανδάµης, Γεν. Γραµ. Σωφρονιστικής Πολι-
τικής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Βασίλειος Κυριαζής, ∆ιευ-
θυντής του Γραφείου του Υπουργού Παιδείας, κ.
Κων/νου Αρβανιτόπουλου, Ιωαν. Τραγάκης, Αντ/δρος
της Βουλής. Οι Βουλευτές κ.κ. Κων. Κατσαφάδος, Ιωαν.
Πανούσης, Θεοδ. ∆ρίτσας, Ευγενία Βαµβακά. Ο ∆ή-
µαρχος Πειραιά, κ. Βασίλειος Μιχαλολιάκος. Ο κ.
Λεων.  Αθανασιάδης, Αντιπεριφερειάρχης ΕΣΠΑ και

Καινοτοµίας. Από τον δικαστικό χώρο οι κ.κ. Φιλοκτή-
µων Αρναούτογλου, Αντ/δρος του ΣΤΕ, Αθανάσιος Ρά-
ντος, Αντ/δρος ΣΤΕ, Γεωρ. Χρυσικός, Αντ/δρος Αρείου
Πάγου, Ρούσσος - Εµµανουήλ Παπαδάκης, Πρόεδρος
της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, οι Αρεοπαγίτες,
Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, Χρυσούλα Παρασκευά, Γρ.
Λαπατάς  Βασ. Λυκούδης,  ∆ηµ. Υφαντή, ο κ. Ιω. Κάρ-
καλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας, οι Σύµβουλοι Ελε-
γκτικού Συνεδρίου κ.κ. Νικ. Μηλιώνης και Κων.
Κωστόπουλος. Οι Αντ/λείς Εφετών Παν. Αγγελόπουλος,
και Χρήστος Κουµπής. Η κ. Κλεονίκη Θεοδωροπούλου,
Πρ. Εφετών, Προ�σταµένη Εφετείου Πειραιά, η κ. Ουρ.
Βιτουλαβίτη, Προ�σταµένη ∆ιοικητικού Εφετείου Αθή-
νας, ο Προ�στάµενος της Εισ/λίας Εφετών Πειραιά κ.
Ευαγ. Ζαχαρής, ο κ. Αποστ. Ζαβιτσάνος, Πρόεδρος
Τριµ. Συµβ, ∆/νσεως Πρωτ. Πειραιά  ο κ. Νικ. Ποιµε-
νίδης, Πρ/νος της Εισ/λίας Πρωτοδικών Πειραιά  οι
Πρ. Εφετών ∆∆, Ειρ. Γιανναδάκη και Βασ. Χριστοφί-
λης, οι Πρόεδροι Εφετών κ.κ. Σ. Ντάντου, Ιω. Νικολιάς,
Αρτ. Παναγιώτου, Επίσης οι εφέτες κ.κ. Κων. Γκανιά-
τσος, Κυρ. Οικονόµου, οι Εφέτες ∆.∆, Αγγ. Παπαπανα-
γιώτου-Λέζα, Νικ.Οικονοµίδης και Γ. Καφές. Οι
Πρόεδροι Πρωτοδικών Ιωαν. Λαµπρινόπουλος και
Γεωρ. Ζανιάς. Ο κ. Βασ. Βενέτης ετ Πρόεδρος ∆ικηγ.
Συλλόγου Πειραιά, ο κ. Χάρης ∆ηµητρίου, Γεν. Γραµ-
µατέας του ∆ικ. Συλλόγου Λεµεσού, ο κ.  Βασ. Βρα-
χιώτης, µέλος του Συµβουλίου του ∆.Σ.Α. Η κ. ∆ιαµάντω
Ζάβρα, Γεν. ∆ιευθύντρια Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ο
κ. Βασ. Κορκίδης, Πρόεδρος της Εθνικής Συν/δίας Ελ-
ληνικού Εµπορίου και του ΕΒΕΠ, ο κ. Κων. Χιονής ως
εκπρόσωπος του Πειρα�κού Συνδέσµου, ο κ. ∆ηµ. Χα-
τζίνας, Πρόεδρος ∆ικ. Υπαλλήλων και πολλοί άλλοι εκ-
πρόσωποι επιστηµονικών και επαγγελµατικών φορέων
του Πειραιά.
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Το 2008 εξελέγη πρόεδρος της
Ένωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων
και από τη θέση αυτή εργάστηκε για
την επιτάχυνση της απονοµής δικαιο-
σύνης και για να απεξαρτηθεί η ∆ι-
καστική από την Εκτελεστική

Εξουσία.Τέθηκε επικεφαλής του ψη-
φοδελτίου Επικρατείας της Ν∆ και
εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του
ΜαZου και του Ιουνίου του 2012. Στις
21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

Ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου,
ανέλαβε νέος Υπουργός ∆ικαιοσύνης

Η αίθουσα του ΕΒΕΠΙ κατά την εκδήλωση
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CCBE
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ CCBE

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(16-17-18 Μα&ου 2013 ΑΘΗΝΑ)

Την Παρασκευή και το Σάββατο 17 και 18 Μα(ου 2013 συ-

νήλθε στην Αθήνα η 118η Ολοµέλεια του Συµβουλίου των

Ευρωπαίων ∆ικηγόρων (CCBE) ενώ την Πέµπτη 16 Μα(ου

πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Apollo Palace,

Σεµινάριο για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.

H Ολοµέλεια του CCBE πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα

λόγω της ανάληψης της Προεδρίας του αντιπροσωπευτικού ορ-

γάνου των Ευρωπαίων ∆ικηγόρων από τον Αντιπρόεδρο του ∆ι-

κηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Ευάγγελο Τσουρούλη.

Παράλληλα, την Πέµπτη και την Παρασκευή (16-17/5/2013) συ-

νεδρίασαν οι Επιτροπές Ξεπλύµατος Βρώµικου Χρήµατος, Ευ-

ρωπαSκού Ιδιωτικού ∆ικαίου, Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,

Εκπαίδευσης, PECO, Ποινικού ∆ικαίου, ∆ικαίου Πληροφορι-

κής και Τεχνολογίας και ∆ικαιοσύνης για την Ανάπτυξη. Πα-

ρόντες εκ µέρους της Ελλάδας ήταν σύσσωµη η Ελληνική

Αντιπροσωπεία καθώς και οι Πρόεδροι του ∆ικηγορικού Συλ-

λόγου Αθηνών κ. Ιωάννης Αδαµόπουλος, Θεσσαλονίκης κ.

Νίκος Βαλεργάκης και Πειραιά κ. Στέλιος Μανουσάκης, και

οι πρώην Έλληνες Πρόεδροι του CCBE κ.κ. Νίκος Κουτρου-

µπής και Σωτήρης Φέλιος. Εκ µέρους της Ελληνικής Αντιπρο-

σωπείας οι η κ. Ιωάννα Καλαντζάκου- Τσατσαρώνη επικεφαλής

της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, οι κ.κ. Ιωάννης Χαρακτινιώ-

της, Παναγιώτης Περάκης, Νίκος Κουτκιάς, Φώτης Κωτσής

και ∆ηµήτρης Χατζηµιχάλης από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο

Αθηνών, οι κ.κ. Γεωργία Βελιντζέλου, Ρωξάνη Κωστατζίκη

και Παρασκευή ΣεραSδου από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσ-

σαλονίκης και οι κ.κ.Μαίρη Φλωροπούλου-Μακρή, Μαρία

Γαλανοπούλου, ∆ηµήτριος Σταθακόπουλος και Αντιγόνη Αλε-

ξανδροπούλου από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά.

Το Σεµινάριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων χαιρέτισαν ο

Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιω-

µάτων, κ. Αντώνης Ρουπακιώτης και ο Πρόεδρος του ∆ικηγο-

ρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιάννης Αδαµόπουλος, ενώ το

συντονισµό του Σεµιναρίου ανέλαβε ο ίδιος ο Πρόεδρος του

CCBE, κ. Ευ. Τσουρούλης.

Από τους οµιλητές, ο Αντιπρόεδρος του ΕυρωπαSκού ∆ικα-

στηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, κ. Josep Casasevall ανέ-

πτυξε την προβληµατική γύρω από την ελευθερία της έκφρασης

του ∆ικηγόρου, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας,

κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος µίλησε για το δικαίωµα στη δι-

καστική προστασία µε βάση τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποινικού ∆ικαίου του CCBE, Ανα-

πληρωτής Καθηγητής Ποινικού ∆ικαίου, κ. Ηλίας Αναγνωστό-

πουλος ανέλυσε το δικαίωµα πρόσβασης στον ∆ικηγόρο σε

ευρωπαSκό επίπεδο, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπί-

νων ∆ικαιωµάτων του CCBE, κ. Laurent Pettiti έκανε τη συνο-

λική αποτίµηση του σεµιναρίου.

Τα σηµαντικότερα θέµατα που απασχόλησαν την Ολοµέ-

λεια –εν περιλήψει- είναι τα παρακάτω:

1. Μέλη CCBE

Εγκρίθηκαν οι νέες εγγραφές αφενός της Κροατίας ως πλή-

ρους µέλους και του Μαυροβουνίου ως µέλος παρατηρητής του

CCBE.

2.Εκτίµηση της Εφαρµογής των Οδηγιών που αφορά στους

δικηγόρους

Σε συνέχεια προηγουµένων συνεδριάσεων, ο Πρόεδρος

του CCBE κ.Ευάγγελος Τσουρούλης ενηµέρωσε τα µέλη για τη

δηµοσίευση της µελέτης του Ινστιτούτου Παντέα και Πανεπι-

στηµίου Μάαστριχτ αναφορικά µε την ελεύθερη µετακίνηση των

Ευρωπαίων ∆ικηγόρων και την εκτίµηση της εφαρµογής των

Οδηγιών 77/249/ΕΕC και 98/5/ΕC. Η έκθεση αναγνωρίζει ότι

οι εν λόγω Οδηγίες εφαρµόζονται απρόσκοπτα σε όλη την επι-

κράτεια της Ε.Ε., αλλά εγείρει θέµα για τυχόν τροποποιήσεις

για την µεγαλύτερη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας

των ∆ικηγόρων. Η µελέτη και οι προτάσεις θα εξετασθούν από

τα αρµόδια όργανα του CCBE.

της Μαίρης Φλωροπούλου-Μακρή
∆ικηγόρου LLM,

Συµβούλου ∆.Σ.Π., µέλος των επιτροπών CCBE
Πρόσβαση στην ∆ικαιοσύνη, ∆ίκαιο των Εταιρειών, ∆εοντολογία,
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ευρωπα'κό ∆ίκαιο των Συµβάσεων

Πληροφορική
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3. Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος

Στις εργασίες µετείχε η Επικεφαλής της Ελληνικής Αντι-

προσωπείας , κα Ι. Καλαντζάκου:

(ι) Εγκρίθηκε οµόφωνα η προτεινόµενη από την Επιτροπή

απάντηση του CCBE αναφορικά µε το Σχέδιο της ΕυρωπαNκής

Επιτροπής για µία νέα, 4η Οδηγία για την αντιµετώπιση του Ξε-

πλύµατος Βρώµικου Χρήµατος και της τροµοκρατίας. Οι θέσεις

του CCBE που αποτυπώνονται στο σχέδιο απάντησης εστιάζο-

νται κυρίως στον σεβασµό και την τήρηση των επαγγελµατικών

κανόνων δεοντολογίας του ∆ικηγόρου στην εφαρµογή κανόνων

δικαίου.

Κατά την άποψη του CCBE η υφιστάµενη 3η Οδηγία παρα-

βιάζει θεµελιώδεις αρχές του δικηγορικού λειτουργήµατος και

τούτο έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των δικαιωµάτων των πο-

λιτών. Το CCBE εµµένει στην άποψη ότι η έκταση της υποχρέ-

ωσης εχεµύθειας του δικηγόρου πρέπει να εκτείνεται όχι µόνο

κατά την υπεράσπιση των πελατών ενώπιον των δικαστηρίων

αλλά και σε κάθε πράξη εκπροσώπησης και παροχής νοµικών

συµβουλών (είτε οι νοµικές συµβουλές αφορούν ποινικές ή αστι-

κές υποθέσεις είτε αφορούν οικονοµικά και φορολογικά θέ-

µατα). Το προτεινόµενο σχέδιο της 4ης Οδηγίας για το Ξέπλυµα

Βρώµικου Χρήµατος δεν µεταβάλει ουσιωδώς το πλαίσιο των

υποχρεώσεων και ευθυνών των δικηγόρων σε σχέση µε τα προ-

λεχθέντα για την εφαρµογή της 3ης Οδηγίας. Οι κυριότερες προ-

τεινόµενες αλλαγές είναι οι εξής:

α) Εκτείνει την υποχρέωση τήρησης αρχείων των εταιριών

σχετικά µε την ταυτότητα των προσώπων που πραγµατικά

βρίσκονται πίσω από κάθε εταιρία, µε σκοπό την εξακρίβωση

της ταυτότητας των «πραγµατικών δικαιούχων («beneficial

owners»).

β) Επιφέρει αλλαγές στις διαδικασίες ελέγχου του πελάτη –

ιδίως ως προς τις «απλοποιηµένες διαδικασίες» που καταλή-

γουν, κατά την άποψη της Ε.Ε., εν τοις πράγµασι σε µη έλεγχο-

µε σκοπό την µεγαλύτερη δυνατή γνώση της ταυτότητας του πε-

λάτη και της φύσης της δραστηριότητάς του.

γ) Επεκτείνει την έννοια των «πολιτικά εκτιθέµενων προ-

σώπων» σε πολιτικά πρόσωπα που διαµένουν σε κράτη-µέλη της

Ε.Ε., καθώς και σε πολιτικά εκτιθέµενα πρόσωπα που εργάζο-

νται σε διεθνείς οργανώσεις. Σ’ αυτά περιλαµβάνονται µεταξύ

άλλων, αρχηγοί κρατών, µέλη κυβερνήσεων και κοινοβουλίων,

δικαστές ανωτάτων δικαστηρίων κ.λ.π.

δ) Επεκτείνει την εφαρµογή των διατάξεων στο σύνολο του

τοµέα των τυχερών παιχνιδιών (η προηγούµενη Οδηγία κάλυ-

πτε αποκλειστικά το καζίνο µε κτιριακή εγκατάσταση).

ε) Εντάσσει στο πεδίο εφαρµογής όλα τα πρόσωπα που

ασκούν συναλλαγές σε αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που απο-

τελούν αντικείµενο πληρωµής σε µετρητά ποσού ίσου ή µεγαλύ-

τερο των 7.500 ευρώ, δεδοµένου ότι υπήρξαν ενδείξεις ότι το

ισχύον σήµερα όριο των 15.000 ευρώ δεν ήταν επαρκές. Η Οδη-

γία, ωστόσο προβλέπει την ελάχιστη εναρµόνιση και τα κράτη-

µέλη µπορούν να καθορίσουν µικρότερο όριο.

στ) Ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων εθνικών

µονάδων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, έργο των οποίων

είναι να λαµβάνουν, να αναλύουν και να διαβιβάζουν στις αρ-

µόδιες αρχές εκθέσεις σχετικά µε υπόνοιες για νοµιµοποίηση

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της

τροµοκρατίας.

(ιι) Η κρίση του Ε∆∆Α στην υπόθεση Michaud.

Κατόπιν της αποφάσεως του Ε∆∆Α στην υπόθεση Michaud,οι

Αντιπροσωπείες συµφώνησαν να επανεξετάσουν µέχρι τον Ιού-

νιο, που θα διεξαχθεί η επόµενη ∆ιαρκής Επιτροπή του CCBE, την

αναγκαιότητα ή µη ύπαρξης και τον τρόπο λειτουργίας του «φίλ-

τρου», σε σχέση µε την υποχρέωση αναφοράς των υπόπτων συναλ-

λαγών εκ µέρους των δικηγόρων και συνακόλουθα τον ρόλο και

τον χαρακτήρα ως αυτοδιοικούµενο φορέα του κάθε ∆ικηγορικού

Συλλόγου κράτους µέλους της Ε.Ε. σε σχέση µε την ως άνω υπο-

χρέωση. Τούτο δε, σε συνδυασµό µε την ανάλυση της απόφασης

της υπόθεσης Michaud και την διαφοροποίηση πολλών χωρών όσον

αφορά την αποκλειστικότητα των αρµοδιοτήτων του ∆ικηγορικού

Συλλόγου ως οργάνου λήψης καταγγελιών για ύποπτες συναλλα-

γές εκ µέρους των δικηγόρων.

Με την απόφαση του Ε∆∆Α στην υπόθεση Michaud κατά

Γαλλίας επιλύθηκε κατ’αρχήν αρνητικά για τους δικηγόρους το

ζήτηµα της συµβατότητας της Οδηγίας για το Ξέπλυµα Χρήµα-

τος µε την ΕΣ∆Α όσον αφορά τους περιορισµούς για το δικη-

γορικό απόρρητο όπως έχουν καθιερωθεί µε τη σχετική Γαλλική

νοµοθεσία. Το Ε∆∆Α αντιµετώπισε το ζήτηµα όχι από την

άποψη της προστασίας των δικαιωµάτων των πελατών έναντι

των δικηγόρων τους, ως έκφανση δηλαδή του δικαιώµατος των

πελατών/πολιτών σε µία δίκαιη δίκη, κατ’ άρθρο 6 της ΕΣ∆Α,

αλλά από την άποψη των δικαιωµάτων των ίδιων των δικηγόρων

στην επικοινωνία µε τους πελάτες τους, ως έκφανση της ιδιωτι-

κής τους ζωής, κατ’άρθρο 8 της Σύµβασης.

Το ΕΣ∆Α υπογράµµισε την υποχρέωση των δικηγόρων στην

τήρηση του δικηγορικού απορρήτου σε δικαστικές υποθέσεις

αλλά θεώρησε ότι οι δικηγόροι κατά την εκτέλεση των µη αυ-

στηρά νοµικών (εξωδικαστικών) καθηκόντων τους νοµίµως υπό-

κεινται σε υποχρεώσεις τήρησης επιµέλειας και αναφοράς.

Ο Πρόεδρος CCBE κ. Ευάγγελος Τσουρούλης τρίτος από
αριστερά στην 118 Ολοµέλεια του Συµβουλίου των

Ευρωπαίων δικηγόρων (CCBE)



Προσέθεσε όµως ότι η Γαλλική νοµοθεσία (όπως και άλλων

χωρών, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδος) χορηγεί προστα-

σία στον δικηγόρο αφού η αναφορά γίνεται στον Πρόεδρο του

∆ικηγορικού Συλλόγου (στην Ελλάδα σε αρµόδια Επιτροπή)

και έτσι επιτυγχάνεται ένα «φιλτράρισµα» από τα αρµόδια όρ-

γανα του ∆ικηγορικού Συλλόγου όσον αφορά την υποχρέωση

«αναφοράς υπόπτων πράξεων» και έτσι αφενός τηρούνται οι

διατάξεις της Οδηγίας και αφετέρου προστατεύεται ο δικηγό-

ρος.

Μολονότι η απόφαση Michaud δεν ικανοποιεί πλήρως τις

θέσεις του CCBE και γενικότερα του δικηγορικού σώµατος της

Ευρώπης, που απαιτούν την εξαίρεση των δικηγόρων από την

υποχρέωση αναφοράς σε κάθε φύσεως υπόθεση, µε αυτήν κα-

θίσταται κρίσιµος ο ρόλος των δικηγορικών συλλόγων και των

οργάνων τους. Πάντως απαιτείται ενδελεχής ανάλυση της απο-

φάσεως Michaud, εν όψει και της προσεχούς εντάξεως της Ευ-

ρωπαWκής Ένωσης στην Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του

Ανθρώπου.

(ιιι) Η Επιτροπή για το Ξέπλυµα Χρήµατος αποφάσισε να

αποσταλεί µία επιστολή εκ µέρους του CCBE προς το FATF

(∆ιεθνής Χρηµατοοικονοµική ∆ράση για το Ξέπλυµα Βρώµικου

Χρήµατος) σχετικά µε τον τρόπο «τυποποίησης» των περιπτώ-

σεων νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες

4. ∆ικαιοσύνη για την ανάπτυξη

Στην συνεδρίαση της επί µέρους Επιτροπής συµµετείχαν οι

Ι. Καλαντζάκου, Ι. Χαρακτηνιώτης, Μ.Φλωροπούλου, Ρ. Κω-

στατζίκη.

Η Επίτροπος ∆ικαιοσύνης κυρία Viviane Reding έχει ανα-

λάβει µία πρωτοβουλία έρευνας αναφορικά µε την επάρκεια,

ποιότητα και αποτελεσµατικότητα των δικαιWκών συστηµάτων

στα κράτη-µέλη της ΕυρωπαWκής Ένωσης. Η έρευνα δηµοσιεύ-

τηκε και η επίτροπος καλεί όλα τα κράτη-µέλη να συζητήσουν τα

αποτελέσµατα και τα περιθώρια βελτίωσης των συστηµάτων

απονοµής της ∆ικαιοσύνης µε απώτερο στόχο την επίτευξη κατά

το δυνατόν ενιαίας στρατηγικής. Στις 21-22 Νοεµβρίου 2013 η

ΕυρωπαWκή Ένωση θα πραγµατοποιήσει µία γενική συζήτηση

µε εκπροσώπους της αγοράς αναφορικά µε τον ρόλο της ∆ικαι-

οσύνης στην Ευρωπα0κή Ένωση. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυ-

ρίως σε τέσσερα πεδία: 1) διάρκεια δικαστικών διαδικασιών. 2)

χρήση νέων τεχνολογιών. 3) Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των

διαφορών και 4) πηγές εσόδων κρατών-µελών του προ1πολογι-

σµού στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης.

4. Επιτροπή Εκπαίδευσης

Στην Επιτροπή συµµετείχαν οι κκ Μ. Γαλανοπούλου, Ν.

Κουτκιάς, και ασχολήθηκε κυρίως µε την ΕυρωπαYκή Νοµική

Εκπαίδευση

Επίσης η Επιτροπή ασχολήθηκε µε την «EU Justice

Scoreboard & post-Stockholm» και τις σχετικές προτάσεις που

αφορούν το πρόγραµµα Στοκχόλµης.

Η Επιτροπή εξέτασε τη µελέτη του CEPEJ (European

Commission for the Efficiency of Justice), στην οποία προτεί-

νεται η µείωση του υψηλού αριθµού των δικηγόρων της Κύ-

πρου. Σηµειωτέο ότι στο αρχικό σχέδιο της µελέτης παρόµοια

πρόταση είχε γίνει για την µείωση του αριθµού των δικηγόρων

της Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και Ισπανίας αλλά στο τελικό κεί-

µενο γίνεται αναφορά µόνο για την Κύπρο.

Η κα Μαρία Γαλανοπούλου εξέφρασε την άποψη ότι η λει-

τουργία της δικαιοσύνης δεν εξαρτάται από τον αριθµό των δι-

κηγόρων – δεν είναι θέµα ποσότητας αλλά ποιότητας. Επίσης,

διερωτήθηκε γιατί για το Λουξεµβούργο, που σύµφωνα µε την

έρευνα έχει τον µεγαλύτερο αριθµό δικηγόρων σε σχέση µε τον

πληθυσµό του, δεν υπήρξε πρόταση για µείωση του αριθµού των

δικηγόρων. Στην Ελλάδα υπάρχουν µεγάλα κενά στον αριθµό

των δικαστών κι αυτός είναι ένας λόγος για την καθυστέρηση

στην απονοµή της δικαιοσύνης.

Περαιτέρω η Επιτροπή ασχολήθηκε µε

i) την Απόφαση του ∆ΕΚ στην υπόθεση C-1/12, Ordem dos

Técnicos Oficials de Contas

Η υπόθεση αφορά το σύλλογο ορκωτών λογιστών της Πορ-

τογαλίας, ο οποίος υποχρέωνε τα µέλη του να συµµετέχουν σε

σεµινάρια κάθε έτος, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων παρε-

χόταν από το σύλλογο κι αποκλείονταν οι εξωτερικοί πάροχοι

εκπαίδευσης. Αυτή η απόφαση θα επηρεάσει όσες χώρες (λ.χ.

Ιρλανδία) έχουν παρόµοια συστήµατα για την εκπαίδευση των

δικηγόρων.

ii) Morgenbesser σε σχέση µε την Οδηγία για επαγγελµα-

τικά προσόντα

Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να απαντήσουν πώς θα χειρίζο-

νταν µια υποθετική αίτηση Morgenbesser σύµφωνα µε το βιο-

γραφικό που έχει αποσταλεί. Τα συµπεράσµατα θα συζητηθούν

στο σεµινάριο του Ιουνίου, το οποίο κατά προτίµηση θα πρέπει

να παρακολουθήσουν οι υπεύθυνοι κάθε συλλόγου οι οποίοι

χειρίζονται τις αιτήσεις Morgenbesser.

iii) Συµπεράσµατα έρευνας Πανεπιστηµίου Pantheia

/Maastrich

Τα συµπεράσµατα θα αποτελέσουν αντικείµενο του σεµι-

ναρίου και θα εξεταστούν στην επόµενη συνεδρίαση της Επι-

τροπής. Ένα από τα συµπεράσµατα φαίνεται να είναι ότι οι
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εξετάσεις για την είσοδο στη δικηγορία θεωρούνται περιορι-

στικές.

5. Επιτροπή “ HUMAN RIGHTS COMMITTEE ” [Επι-

τροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων] CCBE στην οποία συµµε-

τείχαν οι Μαίρη Φλωροπούλου- Μακρή, Παναγιώτης Περάκης

και Ρωξάνη Κοστατζίκη.

Η Eπιτροπή κατόπιν µελέτης και διαλογικής συζήτησης

απεφάσισε ότι η πρόταση της προς το Προεδρείο για το Βρα-

βείο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του CCBE 2013, είναι υπέρ της

υποψηφιότητας του Προέδρου και των µελών του ∆.Σ. του ∆ι-

κηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι διώκονται

ως «τροµοκράτες και αντιµετωπίζουν κατηγορίες ως «επικίν-

δυνοι για την ασφάλεια της χώρας», επειδή ασχολούνται µε τα

δικαιώµατα του Ανθρώπου και υπερασπίζονται Τούρκους συ-

ναδέλφους, οι οποίοι ασχολούνται µε την προάσπιση των ∆ι-

καιωµάτων του Ανθρώπου. Την πρόταση στήριξε και η

ελληνική αντιπροσωπεία.

Εκτός ηµερησίας διατάξεως, δια της ελληνικής αντιπροσω-

πείας στην Επιτροπή, η κα Μαίρη Φλωροπούλου- Μακρή, υπέ-

βαλε προς την Επιτροπή αίτηµα του ∆ικηγορικού Συλλόγου

Πειραιά, περί διορισµού εισηγητού και λήψης περαιτέρω πρω-

τοβουλιών του CCBE, σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης των

µεταναστών οι οποίοι στερούνται εγγράφων , στα κέντρα προ-

ώθησης. Αναπτύσσοντας το θέµα ανέφερε: « Κατ ακολουθία

εισηγήσεων τις οποίες ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά έλαβε,

από πολίτες και δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνται µε θέµατα Αν-

θρωπίνων ∆ικαιωµάτων, και κατόπιν έρευνας που διενήργησε ο

ίδιος, ο ∆.Σ.Π. είναι βαθιά προβληµατισµένος για τις απάνθρω-

πες συνθήκες κράτησης στα διάφορα κέντρα κράτησης, όπου µε-

τανάστες χωρίς έγγραφα ή άδεια παραµονής ,κρατούνται. Σχετικά

έχει συνταχθεί Μνηµόνιο από τους ανωτέρω πολίτες και δικηγό-

ρους, το οποίο υιοθετήθηκε από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά,

και το οποίο µε ιδιαίτερη επιστολή προς την Επιτροπή καθώς και

την Επιτροπή Πρόσβασης στην ∆ικαιοσύνη, απεστάλη επί του θέ-

µατος και το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Από την έναρξη της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» του

Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, οι

στόχοι του οποίου συµπυκνώνονται στην απώθηση από την

µεθοριακή γραµµή και την αποµάκρυνση από το κέντρο της

Αθήνας των µεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα και χωρίς

άδειες παραµονής, χιλιάδες µετανάστες και πρόσφυγες συλ-

λαµβάνονται και κρατούνται καθηµερινά, σε κάθε άλλο παρά

«φιλόξενα» στρατόπεδα κράτησης και κρατητήρια αστυνοµι-

κών τµηµάτων της Ελλάδας.

Ένα µήνα µετά το κύµα απεργιών πείνας κρατούµενων µε-

ταναστών και προσφύγων, πολύ λίγα έχουν αλλάξει στις άθλιες

και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης τους. Σε πολλές περι-

πτώσεις δεκάδες άνθρωποι στοιβάζονται επί πολλούς µήνες

σε κελιά αστυνοµικών κρατητηρίων προορισµένων µόνο για

την εξυπηρέτηση ολιγόωρης ή, το πολύ, ολιγοήµερης κράτη-

σης αλλά και «στρατοπέδων» µε ανύπαρκτη υγιεινή, ελλιπή ή

και καθόλου προαυλισµό, χωρίς ιατροφαρµακευτική περί-

θαλψη,χωρίς να έχουν καν τα δικαιώµατα των φυλακισµένων

του κοινού ποινικού δικαίου. Λόγω των συνθηκών αυτών οι

κρατούµενοι εµφανίζουν µεταδιδόµενες λοιµώξεις, ασθένειες,

δερµατικά και άλλα νοσήµατα. Οι χώροι κράτησης κρίνονται

εντελώς ακατάλληλοι, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρ-

χει φυσικό φως και αερισµός, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται

ακόµη και προβλήµατα στη λειτουργία του «βιολογικού ρολο-

γιού» των κρατουµένων, ενώ µαρτυρούνται συχνά και κρού-

σµατα αστυνοµικής βίας. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν µια

κατάσταση που οδηγεί τους ανθρώπους αυτούς στην απελπι-

σία και συχνά στα πρόθυρα ή και στην ίδια την απόπειρα αυ-

τοκτονίας.

Μπορούµε να απαριθµήσουµε πολλά τέτοιου είδους κολα-

στήρια στην Ελλάδα και ειδικότερα στην πόλη του Πειραιά και

την ευρύτερη περιοχή, όπως για παράδειγµα το Αστυνοµικό

Τµήµα ∆ραπετσώνας, ∆ηµοτικού Θεάτρου, Καλλίπολης, Νί-

καιας, Κερατσινίου, Σαλαµίνας, Μοσχάτου, όπου βρίσκονται

κατά περίπτωση 75 άνθρωποι στοιβαγµένοι σε 70 τ.µ., 20 σε

10τ.µ. κ.ο.κ., χωρίς την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών

τους. Συχνά, πολίτες και φορείς αλληλεγγύης και σε ορισµένες

περιπτώσεις και αστυνοµικοί των Τµηµάτων καλούνται µε

δική τους πρωτοβουλία να καλύψουν τις ανάγκες αυτές (είδη

καθαριότητας, φάρµακα, τρόφιµα, νερό κ.λ.π.) και µάλιστα σε

µια εξαιρετικά δύσκολη, για όλο τον ελληνικό λαό, οικονοµική

και κοινωνική κατάσταση.

Πέρα όµως από τις συνθήκες κράτησης, η ίδια η ύπαρξη

των «στρατοπέδων» και των κρατητηρίων των Αστυνοµικών

Τµηµάτων, που έχουν µετατραπεί σε φυλακές, καταρρακώνει

θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα. Παρατηρείται, δηλαδή,

απροσδιόριστη χρονικά κράτηση αλλοδαπών µεταναστών, που

µπορεί να διαρκεί και µήνες, χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένη

αξιόποινη πράξη και µόνο επειδή δεν έχουν χαρτιά, διαβατή-

ρια και άδειες παραµονής.

Θα λέγαµε ότι τα ως άνω φαινόµενα περιγράφουν την κρα-

τική αυθαιρεσία στην πιο ακραία µορφή της.

Η πόλη του Πειραιά (στην οποία υπηρετεί ως ∆ικηγόρος

και Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του οικείου ∆ικηγορικού Συλλό-

γου, ο Πρόεδρος των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης,

Αξιότιµος κ. Ευάγγελος Τσουρούλης) τους τελευταίους µήνες

είναι στη δηµοσιότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, εξαιτίας των

ως άνω απαράδεκτων συνθηκών κράτησης αλλοδαπών µετα-

ναστών. Αυτή η εικόνα δεν εκπροσωπεί όµως σε καµία περί-

πτωση την τοπική κοινωνία, καθώς πολίτες, οργανωµένες

συλλογικότητες, αλλά και ο ίδιος ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πει-

ραιά, όχι απλώς δεν συµµερίζονται, αλλά επιδεικνύουν εξαι-

ρετική ευαισθησία και αντιδρούν έµπρακτα στα απάνθρωπα

αυτά φαινόµενα.

Επειδή, ως νοµικοί και ως πολίτες θεωρούµε ότι θίγονται
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κατοχυρωµένα ανθρώπινα δικαιώµατα και ειδικότερα παρα-

βιάζονται ευθέως η Ευρωπα^κή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα

του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) (άρθρα 3, 8 και 13), που έχει κυρωθεί µε

το Ν.∆. 53/1974 ως νόµος του κράτους και µάλιστα µε αυξη-

µένη ισχύ (άρθρο 28 παρ. 1 Συντάγµατος), το Πρωτόκολλο

της ΕΣ∆Α, καθώς και άλλες διατάξεις του Συντάγµατος της

χώρας (άρθρα 2, 5 και 7) και πλήθος άλλων παραβιάσεων αν-

θρωπίνων δικαιωµάτων λόγω του υφιστάµενου νοµοθετικού

πλαισίου και των µηχανισµών εφαρµογής του ή, σε άλλες πε-

ριπτώσεις, λόγω της παραβίασής του.

Επειδή άρχισαν να εκδίδονται ελληνικές δικαστικές απο-

φάσεις, όπως η αξιοµνηµόνευτη υπ’ αριθµ. 682/2012 του Μο-

νοµελούς Πληµµελειοδικείου Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε την

οποία κηρύχθηκαν αθώοι αλλοδαποί κρατούµενοι που απέ-

δρασαν από κρατητήριο αστυνοµικού τµήµατος, επιφανείας

15 τ.µ., όπου πάντα σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση στοι-

βάζονταν άνω των 30 κρατουµένων, επειδή κρίθηκε ότι λόγω

των άθλιων συνθηκών κράτησης και των κινδύνων για την

υγεία τους παραβιάζεται η ΕΣ∆Α και εποµένως παρά το αξιό-

ποινο της πράξης της απόδρασης υπάρχει κατάσταση ανάγκης

σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ποινικού Κώδικα, οπότε αίρεται

ο αρχικός καταλογισµός της αρχικώς και τελικώς άδικης πρά-

ξης της απόδρασης (βλ. επισυναπτόµενη απόφαση, βλ. και Νο-

µολογία Ε∆∆Α Seydmajed κατά Ελλάδος αριθµ. 6376/12, Kudla

κατά Πολωνίας [GC], αριθµ. 30210/96 §§ 92-94, CEDH 2000 –

ΧΙ και Mouisel κατά Γαλλίας, αριθµ. 67623/01 § 40, CEDH

2002 IX).

Επειδή, αποτελεί καταρράκωση του ανθρωπισµού να

υπάρχουν άνθρωποι θαµµένοι- ζωντανοί δίπλα µας και επειδή

αυτή η ντροπή πρέπει πλέον να λάβει οριστικό τέλος.

Επειδή πιστεύουµε ότι η µόνη συνθήκη κάτω απ’ την

οποία αξίζει να ζει ο άνθρωπος είναι η σε βάθος και εύρος δη-

µοκρατία, καθώς και ο σεβασµός σε ό,τι σε χρόνο µακρύ και µε

κόπο πολύ κατέκτησε ως θεµελιώδη, ουσιώδη και αδιαµφι-

σβήτητα δικαιώµατά του, απευθυνόµαστε προς την Ολοµέλεια

του Συµβουλίου ∆ικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης στα πλαί-

σια της διοργάνωσης στην Ελλάδα στις 16/5/2013 συνεδρίας

µε θέµα «ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» και ζητούµε

να συσταθεί επιτροπή από όλους τους ∆ικηγορικούς Συλλό-

γους της Ευρώπης, η οποία, πέραν του συνολικότερου µετα-

ναστευτικού προβλήµατος ως απόρροια των Συνθηκών του

∆ουβλίνου, θα αναδείξει µε κάθε τρόπο το θέµα των άθλιων

συνθηκών κράτησης των µεταναστών στη χώρα µας αλλά και

των αποφάσεων και των πρακτικών των ελληνικών Κυβερνή-

σεων κατά παράβαση της Ευρωπα^κής Σύµβασης για τα ∆ι-

καιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), του Ελληνικού Συντάγµατος

και της Νοµολογίας των Ευρωπα^κών ∆ικαστηρίων.

Πειραιάς, 15.05.2013

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πειραιώτες πολίτες και δικηγόροι »

Κατ ακολουθία, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, δια της

ελληνικής αντιπροσωπείας, ζήτησε όπως η Επιτροπή Ανθρωπί-

νων ∆ικαιωµάτων εξετάσει το θέµα, να διοριστεί ειδικός εισηγη-

τής/τρια και κατόπιν του πορίσµατος να προβεί σε συστάσεις,

διαµαρτυρίες και όλες τις δέουσες ενέργειες προς τις αρµόδιες Ελ-

ληνικές Αρχές.

Κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως και από την συζήτηση

που ακολούθησε, προέκυψε ότι το θέµα δεν εντοπίζεται µόνον

την Ελλάδα, αλλά τις περισσότερες χώρες του ευρωπαικού

νότου , όπως Ισπανία όπου το Κέντρο Κρατήσεων για Ξένους

της Μάλαγα , έκλεισε για τους ίδιους λόγους ,Ιταλία κλπ, αλλά

και χώρες βόρειες, όπως η Ολλανδία. Τέλος, η εισήγηση έγινε

δεκτή και αποφασίστηκε να διοριστεί εισηγητής, για έρευνα του

θέµατος και περαιτέρω ενέργειες προς κάθε αρµόδιο φορέα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι την Παρασκευή 17 ΜαHου 2013 οι

Σύνεδροι επισκέφθηκαν το νέο Μουσείο Ακρόπολης, µία επί-

σκεψη που γέννησε στην πλειοψηφία αυτών αισθήµατα συγκί-

νησης και ενθουσιασµού. Το δε Συνέδριο της Ολοµέλειας του

CCBE έκλεισε µε δεξίωση που παρέθεσε ο Πρόεδρος και το

∆.Σ. του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, προς τιµήν των Συ-

νέδρων και των µελών των αντιπροσωπειών, στον ΝΑΥΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Στην δεξίωση παρευρέθηκε ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης Αντώ-

νης Ρουπακιώτης, Βουλευτές, ∆ικαστές και φίλοι του δικηγορι-

κού σώµατος.

Όλοι οι επικεφαλείς των εθνικών αντιπροσωπειών απέ-

στειλαν συγχαρητήριες και ευχαριστήριες επιστολές προς τον

Έλληνα Πρόεδρο του CCBE κο Ευ. Τσουρούλη και την ελλη-

νική αντιπροσωπεία, καθώς και στους Προέδρους και Μέλη

∆.Σ. των ∆ικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και

Πειραιά, για την άψογη επιστηµονική και διοικητική διοργά-

νωση του Σεµιναρίου και την Συνεδρίαση της Ολοµέλειας και

την ελληνική φιλοξενία. Τονίζουν δε ότι οι εργασίες του Συνε-

δρίου και οι κοινωνικές εκδηλώσεις που έγιναν υπό το φως του

µεγαλείου του Παρθενώνα, τους δηµιούργησε το συναίσθηµα

επιστροφής τους στην κοινή πατρίδα του πολιτισµού, της δηµο-

κρατίας και της δικαιοσύνης.

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή της κας Lucy Dupong, επι-

κεφαλής της αντιπροσωπείας του Λουξεµβούργου, η οποία

αφού εκφράζει ευχαριστίες στους ∆ικηγορικούς Συλλόγους

Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και στον Πρόεδρο του

CCBE, τονίζει ότι:

«...Η Ολοµέλεια στην Αθήνα, θα παραµείνει µια αξέχαστη

στιγµή, ευχαρίστησης και πολιτισµού και η κορυφή των εποικο-

δοµητικών συσκέψεων µας.

Είναι πράγµατι Τιµή για µας τους δικηγόρους, να έχουµε το

προνόµιο να µοιραζόµαστε κοινές αξίες, το προνόµιο να µοιραζό-

µαστε έναν κοινό πολιτισµό, η προέλευση του οποίου ανατρέχει

πίσω στους Αρχαίους Ελληνες. . .»
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Στην εκδήλωση µε

θέµα «Ενέργεια

και Ναυτιλία» που συν-

διοργάνωσαν το Τµήµα

Νοµικής του Πανεπι-

στηµίου Αθηνών, η

Ελληνική Ένωση Ναυ-

τικού ∆ικίου (ΕΕΝ∆)

και η Ελληνική Ένωση

∆ικαίου της Ενέργειας

(ΕΕ∆ικΕ) και έλαβε

χώρα την 29 Μαίου 2013 στο Αµφιθέατρο «Κρανι-

διώτη» του Υπουργείου Εξωτερικών µίλησε ως προ-

σκεκληµένος ο Πρόεδρος του ∆ΣΠ Στέλιος

Μανουσάκης. Η εκδήλωση  ήταν αφιερωµένη στη

µνήµη του καθηγητή Αντώνη Αντάµπαση. 

Ο Πρόεδρος του ∆ΣΠ τόνισε τη σηµασία του Πει-

ραιά ως τόπου µε µεγάλη σηµασία και παράδοση στη

ναυτιλία, την εντυπωσιακή συγκέντρωση ναυτιλιακών

εταιρειών και µε δικαστικά τµήµατα εξειδικευµένα

στα ναυτιλιακά θέµατα, τα οποία ανέκαθεν χειρίζο-

νταν µε µεγάλη ευαισθησία και ικανότητα τις υποθέ-

σεις. "Το θέµα της σηµερινής συζήτησης" είπε ο

Πρόεδρος του ∆ΣΠ "δεν παρουσιάζει µόνο νοµικό,

αλλά και οικονοµικό, πολιτικό και περιβαλλοντικό εν-

διαφέρον, καθώς οι δύο αυτοί κλάδοι Ενέργεια και

Ναυτιλία ουσιαστικά κινούν τα νήµατα της οικονοµίας

και συγκαθορίζουν τη θέση της Ελλάδος στο παγκό-

σµιο γίγνεσθαι. 

Απαρτίζεται από δύο επιµέρους κρίκου ς, κρίκου ς

τεµνόµενους και αλληλένδετους, την Ναυτιλία από τη

µια και την Ενέργεια από την άλλη. 

Η ενέργεια αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης κάθε

οικονοµίας αλλά και κάθε κοινωνίας, είναι ο κινητή-

ριος µοχλός για να προαχθεί η τεχνολογία και κάθε

πτυχή της καθηµερινής µας ζωής. Η ναυτιλία από την

άλλη αντιπροσωπεύει τη µεταφορά της ενέργειας, µε-

ταφορά µε τεράστια σηµασία για να φτάσει η ενέργεια

σε κάθε µορφή της σε όλες της γωνιές της Ελλάδας

αλλά και του πλανήτη ολόκληρου, αν σκεφτεί κανείς

τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς. 

Η σηµασία αυτή είναι αυξηµένη για την ελληνική

ναυτιλία, λαµβανοµένης υπόψη της παλαιόθεν παρά-

δοσής µας στη µεταφορά χύδην φορτίου (ιδίως πετρε-

λαιοειδών µε bulk carriers, που αποτελούν και τη

συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού στόλου, αλλά

και φυσικού αερίου κατά τα τελευταία χρόνια)". 

Στην συζήτηση έλαβαν µέρος εκλεκτοί και διακε-

κριµένοι οµιλητές µεταξύ των οποίων Θεόδωρος Φορ-

τσάκης πρόεδρος ΕΕ∆ικΕ, Μαρία Γαβουνέλη,

Μιχάλης Θωµαδάκης, Νικόλαος Φαραντούρης Ερνέ-

στος Τζαννάτος, Λία Αθανασίου κ.α.

Προήχθησαν 11 πρόεδροι Εφετών σε Aρεοπαγίτες 
και 17 Εφέτες σε προέδρους Εφετών

Το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο Πολιτικής και

Ποινικής ∆ικαιοσύνης προήγαγε 11 προέδρους

Εφετών σε Αρεοπαγίτες και 17 Εφέτες σε Προέδρους

Εφετών.

Συγκεκριµένα οι νέοι δικαστικοί λειτουργοί που θα

στελεχώσουν τον Άρειο Πάγο είναι οι: Ασπασία Μα-

γιάκου, Γεώργιος Κριµπάς, Αριστείδης Πελεκάνος,

Βασίλειος Πέππας, Χαράλαµπος Καλαµατιανός, Γε-

ώργιος Λέκκας, Πηνελόπη Ζωντανού, Αθανάσιος Κα-

γκάνης, ∆ηµήτριος Βόσκας, Γρηγόριος Λαπατάς και

Μαρία Χυτήρογλου.

Οι 17 Εφέτες που προήχθησαν σε προέδρους Εφε-

τών είναι οι: Παρασκευή Ψυχογιού, Μαρία Καρα-

γιάννη, Κωνσταντίνος Πιτταράς, Μαρία Γεωργίου,

Γεώργιος Παπανδρέου, Αντώνιος Τσαλαπόρτας, Αντι-

γόνη ΚαραZσκου-Παλόγου, Πελαγία Ακάσογλου, Στε-

φανία Καρατζά, Ανδρέας Ποταµιάνος, Βασιλική

Ηλιοπούλου, Θεόδωρος Κανελλόπουλος, Μιχαλάκης

Γεωργίου, Ελένη Παπα�ωάννου, Νικόλαος Παπαδό-

πουλος, Κυριάκος Οικονόµου και Κωνσταντίνος Στα-

µαδιάνος.

Ε ν έ ρ γ ε ι α  κ α ι  Ν α υ τ ι λ ί α



Ο Νέος κύκλος Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων 
∆ιαµεσολάβησης διεξήχθη

τις κάτωθι ηµεροµηνίες:
1η Εκπαίδευση ∆ιαµεσολαβητών στα Ελληνικά

(Training of Mediators), 40 ωρών, που οδηγεί στη
λήψη του τίτλου του διαπιστευµένου ∆ιαµεσολα-
βητή (Accredited Mediator), (5 ηµερών εκπαίδευσης
και 1 ηµέρας αξιολόγησης), 14, 15, 16, 17, 18 και
20 Μα=ου 2013, 9πµ – 6µµ. Εκπαιδεύτριες: κα ∆ή-
µητρα Κ. Τριανταφύλλου και κα Μαρία Β. Χατζηλεω-
νίδα.      

2η Εκπαίδευση ∆ιαµεσολαβητών στα Ελληνικά
(Training of Mediators), 40 ωρών, που οδηγεί στη
λήψη του τίτλου του διαπιστευµένου ∆ιαµεσολα-
βητή (Accredited Mediator), (5 ηµερών εκπαίδευσης
και 1 ηµέρας αξιολόγησης), 22, 23, 24, 25, 27 και
28 Μα=ου 2013, 9πµ – 6µµ. Εκπαιδεύτριες: κα ∆ή-
µητρα Κ. Τριανταφύλλου και κα Μαρία Β. Χατζηλεω-
νίδα

3η Εκπαίδευση ∆ιαµεσολαβητών στα Ελληνικά
(Training of Mediators), 40 ωρών, που οδηγεί στη
λήψη του τίτλου του διαπιστευµένου ∆ιαµεσολα-
βητή (Accredited Mediator), (5 ηµερών εκπαίδευσης
και 1 ηµέρας αξιολόγησης), 10, 11, 12, 13, 14 και
15 Ιουνίου 2013, 9πµ – 6µµ. Εκπαιδεύτριες: κα ∆ή-
µητρα Κ. Τριανταφύλλου και κα Μαρία Β. Χατζηλεω-
νίδα.      

4η Εκπαίδευση ∆ιαµεσολαβητών στα Ελληνικά
(Training of Mediators), 40 ωρών, που οδηγεί στη
λήψη του τίτλου του διαπιστευµένου ∆ιαµεσολα-
βητή (Accredited Mediator), (5 ηµερών εκπαίδευσης
και 1 ηµέρας αξιολόγησης), 26, 27, 28, 29 Ιουνίου,
1 και 2 Ιουλίου 2013, 9πµ – 6µµ. Εκπαιδεύτριες: κα
∆ήµητρα Κ. Τριανταφύλλου και κα Μαρία Β. Χατζη-
λεωνίδα .      

Σηµ: Μέγιστος αριθµός εκπαιδευοµένων, δέκα
οκτώ άτοµα.

Τα Νέα Εκπαιδευτικά 
Σεµινάρια ∆ιαµεσολάβησης

Το Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.∆Ι.Π.)
είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 5 νέα
εκπαιδευτικά σεµινάρια διαµεσολάβησης πάντα
σε συνεργασία  µε την εταιρεία «ΤΟΟLKIT
COMPANY», στα Ελληνικά (Training of Mediators),
διάρκειας 40 ωρών (5 ηµερών εκπαίδευσης και 1
ηµέρας αξιολόγησης), που οδηγούν στη λήψη του
τίτλου του ∆ιαπιστευµένου ∆ιαµεσολαβητή
(Accredited Mediator), τα οποία θα διεξαχθούν τις
κάτωθι ηµεροµηνίες:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
1. ∆ευτέρα 8 Ιουλίου έως και Σάββατο13 Ιουλίου
2. ∆ευτέρα 22 Ιουλίου έως και Σάββατο 27 Ιουλίου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
3. ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου έως

και Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου
4. ∆ευτέρα 16 Σεπτεµβρίου έως

και Σάββατο 21 Σεπτεµβρίου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 
5. ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου έως

και Σάββατο 19 Οκτωβρίου

Τα σεµινάρια θα γίνονται καθηµερινά κατά τις άνω
ηµεροµηνίες από 9.00 π.µ. έως 6.00 µ.µ.
Σηµ: Μέγιστος αριθµός εκπαιδευοµένων ανά σεµι-
νάριο, 18 (δέκα οκτώ) άτοµα.

16 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    117 / Απρίλιος - Μάjος - Ιούνιος

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στιγµιότυπο από την εκπαίδευση των διαµεσολαβητών

παρουσία του Ολλανδού Πρέσβη 



117 / Απρίλιος - Μάjος - Ιούνιος ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 17

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου που εξελέγη στις
αρχαιρεσίες της 24/09/2012 και συγκροτήθηκε σε σώµα την
08/10/2012 µε την εξής σύνθεση: Καράντζαλη-Σαββοπού-
λου Ζωή - Πρόεδρο, Λιαπάκη Νικόλαο - Αντιπρόεδρο, Μά-
ναλη Κωνσταντίνο – Γραµµατέα, Καρκούλια ∆ανάη -
Ταµία, Αθανασόπουλο Γεώργιο, Τριαντάφυλλο Νικόλαο
και Σταµελάκη Αθηνά - Μέλη, προσέρχεται για να λογο-
δοτήσει για τα πεπραγµένα από 01/01/2012 - 31/12/2012.

Το Τ.Α.∆.Π. ως καθολικός διάδοχος του Κλάδου Προ-
νοίας του πρώην Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων Πειραιώς
υπεισήλθε στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του από
30/09/2008. Η περιουσία του Ταµείου την 01/01/2012 έχει
ως εξής:
1.ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 47 στο
Πειραιά στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ∆Π,
ανήκε στον κλάδο Πρόνοιας του ΤΠ∆Π ο οποίος µετατρά-
πηκε σε Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία Ταµείο Αλληλοβοηθείας
∆ικηγόρων Πειραιά,  µε την ΚΥΑ Φ.30223/23257/1024/26-
9-2008 Κ.Υ.Α.  (Φ.Ε.Κ. 2009/29-9-2008 τ Β΄) και εκδόθηκε
η µε αριθµ.Β1/40223/24523/4099/30-9-2008 ∆ιαπιστωτική
πράξη της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας, του οποίου το ΤΑ∆Π είναι καθολικός διάδοχος.

Η αντικειµενική αξία του ακινήτου αυτού (οικόπεδο και
κτίσµατα) µε βάση το µε αριθµ. πρωτ. 40223/24175
/900/18-9-2008 έγγραφο της ∆/νσης Επιθεώρησης (τεχνικό
τµήµα) του ΥΑΚΠ είναι 2.927.144,19€ .  “Το οικόπεδο  επι-
φάνειας 657,27 τ.µ στο οποίο έχει οικοδοµηθεί το ακίνητο
έχει  αντικειµενική αξία  1.508.829,60€ και αποτελεί το
51,54% της συνολικής αξίας. Οι αντικειµενικές αξίες υπο-
λογίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα από 1-3-2007”.
2. ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΗΝ
01η/01/2012
Λογαριασµός µε αριθµ. ΚΑ 24/250095870      
Υπόλοιπο        10.908.133,40 €

Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΝ
01η/01/2012
Λογαριασµός µε αριθµ. 85731581
Υπόλοιπο                                                         82.478,25 €
Γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΝ
01η/01/2012
Λογαριασµός µε αριθµ. 190545421-21
Υπόλοιπο                                                          (µηδέν) 0 €
∆ . ΤΑΜΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΝ 01Η/01/2012 415,98 €
Ε. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΙΤΛΩΝ  ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
476.294 τεµάχια µετοχές ΕΤΕ
Η αποτίµησή τους µε ηµεροµηνία 01-01-2012 είναι επτα-
κόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι
ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (771.596,28).
ΣΤ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
54,400 µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ΕΡΜΗΣ µε συνολική
αξία την 01/01/2012 τρακόσια εξήντα δύο ευρώ και πενή-
ντα επτά λεπτά(362,57) και 248,702 µερίδια αµοιβαίων κε-
φαλαίων ∆ΗΛΟΣ µε συνολική αξία την 01/01/2012 χίλια
πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ (1.532,00).
Ζ.ΑΞΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 23.619,05 €
Η. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑΛΠΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
Το 68% επιδίκου ακινήτου στην οδό Γορτυνίας 45 (πρώην
47) στη Γλυφάδα και της επίδικης µερίδας του Σταύρου
Σαλπέα στον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό ∆ικηγόρων Πει-
ραιά.
Θ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
Το 68% δικαιώµατος προσδοκίας κυριότητος στην έκταση
ιδιοκτησίας του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού ∆ικηγόρων
Πειραιά στο Κιβέρι Αργολίδος.
3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Γίνεται διανοµή του καταστατικού του Ταµείου σε όλους
τους νεοεισερχόµενους δικηγόρους ασφαλισµένους µε από-
δειξη παραλαβής όπως αυτό ορίζει.

Από την αρχή της λειτουργίας του Ταµείου καταβάλλε-
ται εµπρόθεσµα κάθε υποχρέωση του Ταµείου (φόρος ει-
σοδήµατος 2011, ΦΑΠ 2012, φόρος προµηθευτών, ΦΜΥ,

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2012 – 31/12/2012
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Από το Τ.Α.∆.Π. λάβαµε τον απολογισµό του ∆.Σ. του Τ.Α.∆.Π. της χρήσεως 01/01/2012 – 31/12/2012 
ο οποίος παρουσιάστηκε στην Γενική Συνέλευση την 22η/05/2013



ΙΚΑ, µισθοδοσία υπαλλήλων κ.τ.λ.) όπως και το 1/3 των
ενσήµων στον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό.

Οι εισφορές των µελών, τα µισθώµατα του κτιρίου και
το ποσοστό του 68% των προεισπράξεων από τον ∆ΣΠ κα-
τατίθενται άµεσα στο λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης
του Ταµείου στην Εµπορική Τράπεζα.

Με οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. µετά από αίτηµα της
µισθώτριας Εταιρείας  α) Αγγελόπουλος Ο.Ε. το µηνιαίο
µίσθωµα µειώθηκε κατά 2.214,37 € και από 01/06/2012 το
µηνιαίο µίσθωµα από 11.214,37 € ανήλθε στο ποσό των
9.000,00 € συν το νόµιµο χαρτόσηµο για το χρονικό διά-
στηµα  01/06/2012-31/05/2013 λόγω της οικονοµικής κρί-
σης. Την 27/11/2012 µετά από καταγγελία από πλευράς
µισθωτή το κατάστηµα εκκενώθηκε. Έως το τέλος ∆εκεµ-
βρίου 2012 δεν είχε εκµισθωθεί και απέβησαν άγονες οι
δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. β) Π.Λεπε-
νιώτου & ΣΙΑ Ε.Ε. το καταβαλλόµενο µηνιαίο µίσθωµα
παρέµεινε σταθερό και δεν αναπροσαρµόστηκε το έτος
2012 λόγω της οικονοµικής κρίσης.
Η τρίτη  µισθώτρια Calin Α.Ε. ήγειρε αγωγή για µείωση
του καταβαλλοµένου µισθώµατος και η απόφαση δεν έχει
ακόµα εκδοθεί.

Οι οφειλέτες του Ταµείου ανέρχονται επί  συνόλου 1.822
µελών στους 321 από  τους οποίους µετά από αποστολή ει-
δοποίησης οφειλής 36 έχουν προβεί σε ρύθµιση.  Μετά από
αίτηση των ασφαλισµένων το ∆.Σ. ρυθµίζει τις οφειλόµε-
νες εισφορές σε 12 µηνιαίες δόσεις.

Στις 08/03/2012 µεταφέρθηκε το ποσό των δέκα εκα-
τοµµυρίων επτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν
τριάντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (10.757.133,40€)
από το λογαριασµό διαθεσίµων που τηρούσαµε  στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος στο λογαριασµό Ταµειακής ∆ιαχείρισης
του Ταµείου στην Εµπορική Τράπεζα µετά από οµόφωνη
απόφαση του ∆.Σ. προκειµένου να αποφευχθεί η πραγµα-
τοποίηση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους (κού-
ρεµα των χρηµάτων)και έτσι διεσώθησαν τα αποθεµατικά
µας στο ακέραιο. Παρέµεινε δε το ποσό των 1.000,00 € στο
λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος προκειµένου και
έως να αποδοθούν οι λοιποί τόκοι ποσού 87.042,49 €. 

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
πιστωτικά ιδρύµατα υπεγράφησαν δύο συµβάσεις προθε-
σµιακών καταθέσεων µε την Εµπορική Τράπεζα της Ελλά-
δος και την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. 

Καταρτίσαµε προϋπολογισµό έτους 2013  µε πρόβλεψη
συνόλου εσόδων δύο εκατοµµυρίων εκατόν εννέα χιλιά-
δων πεντακοσίων ευρώ (2.109.500), συνόλου εξόδων ενός
εκατοµµυρίου εννιακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατό

ευρώ (1.988.100,00) και προϋπολογισµένο πλεόνασµα εκα-
τόν είκοσι µία χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (121.400),τον
οποίο ενέκρινε µε την υπ’ αριθµ. 86/20-12-2012 οµόφωνη
απόφασή του το ∆.Σ. του Ταµείου.

Καταρτίσαµε ισολογισµό - απολογισµό έτους 2012. Από
τον ισολογισµό του έτους 2012 ο οποίος εγκρίθηκε από το
∆.Σ. µε την υπ΄αριθµ. 94/20-03-2013 οµόφωνη απόφασή
του προκύπτουν τα παρακάτω οικονοµικά αποτελέσµατα:

Σύνολο εσόδων :   1.852.637,91 €
Σύνολο εξόδων  :   2.413.774,64 €
Έλλειµµα :   - 561.136,73 €

το οποίο οφείλεται :
Το έτος 2012 έχουν αποδοθεί 58 εφάπαξ βοηθήµατα

συνολικού ποσού 1.988.837,52 €, έναντι 41 εφάπαξ βοη-
θηµάτων συνολικού ποσού 1.286.060,20 € που αποδόθη-
καν το έτος 2011, δηλαδή 707.777,32 € περισσότερα.
Έγινε περαιτέρω µείωση στην αποτίµηση των µετοχών της
ΕΤΕ κατά 156.631,76 €.

Γ) Υπάρχει απώλεια εσόδων από ένσηµα και προει-
σπράξεις λόγω των συνεχών απεργιών διαφόρων
κλάδων της δικαιοσύνης και συνεπεία αυτών µείω-
σητου ποσού από προεισπράξεις κατά 72.039,59 €.

∆) Λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών 245
συνάδελφοι δεν έχουν καταβάλει τις εισφορές του
έτους 2011.

Καθαρό αποτέλεσµα χρήσεως (ζηµία) είναι το ποσό
των µείον  πεντακοσίων εξήντα µία χιλιάδων  ευρώ τετρα-
κοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (-
561.453,25€), το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση
εκτάκτων και ανοργάνων εξόδων τα οποία ανέρχονται σε
τρακόσια δέκα έξι ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (316,53€)
ήτοι: -561.136,73€ – 316,53€ = -561.453,25€ από τα οποία
αφαιρείται ο καταβληθείς φόρος εισοδήµατος 2012 που
ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν
ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (65.182,93€)
και τελικό έλλειµµα είναι το ποσό των εξακοσίων είκοσι
έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και δέκα οκτώ
λεπτών (626.636,18€).

Από τον απολογισµό του έτους 2012 ο οποίος εγκρίθηκε
από το ∆.Σ. µε την υπ΄αρίθµ. 94/20-03-2013 οµόφωνη από-
φασή του, τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Ταµείου έτους
2012 έχουν ως εξής:

α) Προϋπολογισµός 01/01/2012 - 31/12/2012 (µε 2
τροποποιήσεις)

Σύνολο εσόδων :   2.062.300,00 €
Σύνολο εξόδων  : 2.511.500,00 €
Έλλειµµα :   - 449.200,00 €
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Απολογισµός 01/01/2012 - 31/12/2012
Σύνολο εσόδων :   1.916.092,23 €
Σύνολο εξόδων :   2.369.955,27 €
Έλλειµµα :    - 453.863,04 €

Από 01/01/2012 έως 31/12/2012 έχουν καταβληθεί:
α) εφάπαξ βοηθήµατα :  58      1.988.837,52€
β) βοηθήµατα τοκετού :  41 67.856,91€
γ) βοηθήµατα κατασκήνωσης :  39             8.681,99€
δ) για επιστροφή εισφορών :  15           24.304,78€

Από 01/01/2012 έως 31/12/2012 έχουν εγγραφεί σαρά-
ντα (40) νέα µέλη και έχουν αποχωρήσει εβδοµήντα επτά
(77) για διάφορους λόγους (συνταξιοδότηση, µετάθεση,
διακοπή λόγω αλλαγής επαγγέλµατος, θάνατο κ.λ.π.).Ο
αριθµός των µελών του Ταµείου την 31/12/2012 ανέρχεται
σε χίλια οκτακόσια είκοσι δύο (1.822). 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 31/12/2012
1.ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 47 στο Πει-
ραιά µε αντικειµενική αξία του ακινήτου αυτού (οικόπεδο
και κτίσµατα) µε βάση το µε αριθµ. πρωτ. 40223/24175
/900/18-9-2008 έγγραφο της ∆/νσης Επιθεώρησης (τεχνικό
τµήµα) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας είναι 2.927.144,19€.
“Το οικόπεδο  επιφάνειας 657,27 τ.µ στο οποίο έχει οικο-

δοµηθεί το ακίνητο έχει  αντικειµενική αξία  1.508.829,60€
και αποτελεί το 51,54% της συνολικής αξίας. Οι αντικει-
µενικές αξίες υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα από
1-3-2007”. 
2. ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΗΝ  31Η /12/2012
Λογαριασµός µε αριθµ. ΚΑ 24/250095870    
Υπόλοιπο 1.000,00 €
Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΝ 31η /12/2012
Λογαριασµός µε αριθµ. 85731581
Υπόλοιπο  108.782,09 €
Γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΝ 31η/12/2012
Λογαριασµός µε αριθµ. 190545421-21
Υπόλοιπο   (µηδέν) 0 €
∆. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΝ 31η/12/2012
Λογαριασµός µε αριθµ. 55370231                   
Υπόλοιπο                                                      5.241.317,72 €

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΝ 31η/12/2012
Λογαριασµός µε αριθµ. 50008284205               
Υπόλοιπο                                                     5.100.000,00 €
ΣΤ . ΤΑΜΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΝ 31η/12/2012

1.431,74 €
Ζ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΙΤΛΩΝ  ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΝ 31η/12/2012
Το Ταµείο έχει στην κυριότητά του 476.294 µετοχές της
Ε.Τ.Ε. µε αποτίµηση την 31/12/2012 εξακόσιες δέκα τέσ-
σερις χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννέα ευρώ και είκοσι έξι
λεπτά (614.419,26 €).
Η.ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
54,400 µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ΕΡΜΗΣ µε συνο-
λική αξία την 31/12/2012 τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ
και σαράντα πέντε λεπτά(442,45 €) και 248,702 µερίδια
αµοιβαίων κεφαλαίων ∆ΗΛΟΣ µε συνολική αξία την
31/12/2012 δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα  ευρώ και
τριάντα έξι λεπτά (2.159,36 €).
Θ.ΑΞΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΤΗΝ 31η/12/2012

16.375,84 €
Ι. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑΛΠΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
Το 68% επιδίκου ακινήτου στην οδό Γορτυνίας 45 (πρώην
47) στη Γλυφάδα και της επίδικης µερίδας του Σταύρου
Σαλπέα στον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό ∆ικηγόρων Πει-
ραιά.
ΙΑ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

Το 68% δικαιώµατος προσδοκίας κυριότητος στην
έκταση ιδιοκτησίας του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού ∆ι-
κηγόρων Πειραιά στο Κιβέρι Αργολίδος.

Αυτός  είναι  εν συντοµία ο απολογισµός της διοίκησης
τον οποίο θέτουµε στη κρίση σας.

Ευχαριστούµε τις δύο υπαλλήλους του Ταµείου µας για
την αµέριστη βοήθειά τους στο δύσκολο έργο µας.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         
ΜΑΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

H ΤΑΜΙΑΣ                            
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ∆ΑΝΑΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΑΜΕΛΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ
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Έφυγε από τη ζωή,
σε ηλικία 71

ετών, ο διαπρεπής
νοµικός Αντώνης
Αντάπασης, οµότιµος
καθηγητής του Εµπορι-
κού και Ναυτικού ∆ι-
καίου του
Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, δικηγόρος στον
Άρειο Πάγο.

Υπήρξε αυθεντία σε διεθνές επίπεδο για το Ναυ-
τικό ∆ίκαιο. Η  επιστηµονική δραστηριότητα του καθη-
γητή Αντάπαση ήταν πολυσχιδής και παρέµενε έως τον
θάνατό του πρόεδρος της Νοµοπαρασκευαστικής Επι-
τροπής   για την αναµόρφωση του Κώδικα Ιδιωτικού
Ναυτικού ∆ικαίου, ενώ µεταξύ πολλών άλλων είχε
οργανώσει και προεδρεύσει των επτά διεθνών συνε-
δρίων Ναυτικού ∆ικαίου του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Πειραιώς.

∆ιατέλεσε πρόεδρος της Νοµικής Σχολής Αθηνών
κατά την περίοδο 2001-2003, επίτιµο µέλος του Comité
Maritime International και πρόεδρος της Ελληνικής
Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου.

Ως δικηγόρος Πειραιά εξειδικεύτηκε σε εµπορο-
ναυτικές υποθέσεις. Υπήρξε διαιτητής του
International Chamber of Commerce και του Ναυτικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος. 

Μιλούσε άριστα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.
Ο Αντώνης Μ. Αντάπασης είχε γεννηθεί στη

Νίσυρο των ∆ωδεκανήσων στις 6 Ιουλίου του 1941.
Αποφοίτησε από τη Νοµική Σχολή Αθηνών το 1964 και
συνέχισε τις σπουδές του αποκτώντας Μεταπτυχιακό
δίπλωµα από το Πανεπιστηµίου του Στρασβούργου
(Κέντρο Ευρωπα�κών Σπουδών) το 1968 και Ειδικό
πτυχίο ναυτικού δικαίου από το Ελεύθερο Πανεπιστή-
µιο Βρυξελλών το 1969. Εν συνεχεία αναγορεύτηκε ∆ι-
δάκτωρ της Νοµικής Σχολής Αθηνών µε το βαθµό
άριστα («Απαιτήσεις απολαύουσαι ναυτικών προνο-
µίων») το 1976.

Ακαδηµα�κή εξέλιξη: Επιστηµονικός Βοηθός
(1970), Επιµελητής (1976), Λέκτορας (1983), Επίκου-
ρος Καθηγητής (1986), Αναπληρωτής Καθηγητής
(1993), Καθηγητής (1998), Οµότιµος Καθηγητής (2008).

Πανεπιστηµιακή δραστηριότητα: ∆ίδαξε το Γενικό
Μέρος του Εµπορικού ∆ικαίου, ∆ίκαιο των Αξιογρά-
φων, το Ναυτικό ∆ίκαιο και το Ιδιωτικό Αεροπορικό

∆ίκαιο, καθώς και το ∆ίκαιο της θαλάσσιας, εναέριας
και χερσαίας µεταφοράς στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα
του Τοµέα Β΄ Ιδιωτικού ∆ικαίου.

Επιστηµονική δραστηριότητα: Έχει επανειληµµένα
αποτελέσει µέλος νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών,
όπως εκείνης που συνέταξε τον Κώδικα Αεροπορικού
∆ικαίου. ∆ιετέλεσε µέχρι το θάνατό του Πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου, Επίτιµο µέλος
του Comité Maritime International, πρόεδρος της Νο-
µοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναµόρφωση
του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού ∆ικαίου, Πρόεδρος
της Επιτροπής Ανταγωνισµού κατά την περίοδο 1989-
1990, Μέλος του ∆ικαστηρίου αγωγών κακοδικίας
(1990 και 2000), Μέλος του Νοµικού Συµβουλίου της
∆ΕΗ (1989-1993), ∆ιευθυντής του νοµικού περιοδικού
«Πειρα�κή Νοµολογία», που εκδίδει ο ∆ικηγορικός
Σύλλογος Πειραιά, από το 1979 έως το 1993, Μέλος του
∆.Σ. του Ινστιτούτου Αιγαίου για το ∆ίκαιο της Θά-
λασσας και το Ναυτικό ∆ίκαιο και µέλος του Συνδέ-
σµου Ελλήνων Εµπορικολόγων, της Ένωσης Ελλήνων
∆ικονοµολόγων, της Εταιρίας Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ι-
καίου και της Εταιρίας ∆ικαστικών Μελετών. Είχε επα-
νειληµµένα διατελέσει µέλος εξεταστικών επιτροπών
για τη χορήγηση άδειας δικηγόρου και την πρόσληψη
διοικητικών υπαλλήλων, δικαστικών παρέδρων της τα-
κτικής ∆ικαιοσύνης και ∆ιπλωµατών. Πρωτοπόρησε
και ως ναυτικολόγος διεθνούς φήµης και κύρους, ορ-
γάνωσε και προέδρευσε επτά ∆ιεθνών Συνεδρίων Ναυ-
τικού ∆ικαίου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.
Έλαβε επίσης µέρος σε πλήθος άλλων ελληνικών και
ξένων επιστηµονικών συνεδρίων και συνέγραψε πλη-
θώρα επιστηµονικών συγγραµµάτων, µονογραφιών και
άρθρων.

Επαγγελµατική δραστηριότητα: Έκανε τα πρώτα
του βήµατα µε την καθοδήγηση του ∆ικηγόρου Στέλιου
Παπαδηµητρίου στον όµιλο του Αριστοτέλη Ωνάση.
∆ιακρίθηκε σε εµπορικές και ναυτικές υποθέσεις και
υπήρξε συνιδρυτής από το 1971, µαζί µε τον δικηγόρο
Γεώργιο Π. Αλµπούρα, του ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ Α. ΑΝΤΑΠΑΣΗΣ - Γ. ΑΛΜΠΟΥΡΑΣ, ενός εκ
των κορυφαίων του Πειραιά. ∆ιετέλεσε διαιτητής του
International Chamber of Commerce και του Ναυτικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας και υπήρξε περιζήτητος για τις
λεπτοµερείς επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις του.

Το 1969 παντρεύτηκε τη Μαρία Πιπιλή και µαζί της
απέκτησε 3 παιδιά. Την Αναστασία, το Μιχάλη και την
Ελισάβετ. Πέθανε στις 29 Απριλίου 2013 από ανακοπή

Αντώνης Αντάπασης
Ο Πανεπιστηµιακός, ο ∆ικηγόρος, Ο διαπρεπής νοµικός
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καρδιάς και τη Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου, στις 13.00
το µεσηµέρι, κηδεύτηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθη-
νών.
Έργα του
Πρακτικά θέµατα του δικαίου των αξιογράφων
Ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο
Το σύστηµα φορολογίας εισοδήµατος των ελληνικών
πλοίων
Κώδιξ ιδιωτικού ναυτικού δικαίου
Η σύµβαση του 1952 για τη συντηρητική κατάσχεση
πλοίων
Κτήση κυριότητας σε ναυπηγούµενο πλοίο
Κώδικας αεροπορικού δικαίου
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΑΥΟΥΣΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΝΟΜΙΩΝ (1976)
Το εφαρµοστέο δίκαιο ΣΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥ-
ΧΗΜΑ (1988)
Το εφαρµοστέο δίκαιο ΣΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
(1989).

Ψήφισµα του ∆ΣΠ για το θάνατο 
του Α. Αντάπαση (29/4/2013)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ικηγορικού Συλ-
λόγου Πειραιά, µετά την θλιβερή είδηση του θανάτου
του Αντωνίου Αντάπαση, Οµ. Καθηγητή Εµπορικού
∆ικαίου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, δικηγόρου Πειραιά, σε σηµερινή έκτακτη συνε-
δρίασή του αποφάσισε οµόφωνα:

Να εκφράσει τα θερµά του συλλυπητήρια στην οι-
κογένειά του και την βαθειά του θλίψη για την τερά-
στια απώλεια και το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει
στο νοµικό κόσµο και ιδιαίτερα στους δικηγόρους του
Πειραιά. 

Να διαθέσει χρηµατικό ποσόν για τις ανάγκες του
Χατζηκυριακείου Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας,
στη µνήµη του εκλιπόντος.

Πραγµατοποιήθηκε το 6ο Συνέδριο της Ένωσης
Ελλήνων Ποινικολόγων την 31η ΜαZου και την 1η

Ιουνίου 2013 στην Κεντρική Αίθουσα «Αριστοτέλης Ωνά-
σης» της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών, την οποία ευγε-
νώς παραχώρησε το Ίδρυµα Αλέξανδρος Ωνάσης. Θέµα
του διήµερου Συνεδρίου ήταν:«Η ποινική διαχείριση της
δωροδοκίας – ∆υνατότητες και όρια». Οι εισηγήσεις και
η στρογγυλή τράπεζα κάλυψαν ευρύ φάσµα θεµάτων,
όπως το διεθνές και ευρωπα�κό νοµικό πλαίσιο για την
δωροδοκία και την διαφθορά, τα ουσιαστικού δικαίου ζη-
τήµατα των άρθρων 234-235 ΠΚ, η δωροδοκία στον ιδιω-
τικό τοµέα, τα συγγενή προς την δωροδοκία εγκλήµατα
(«αθλητική» δωροδοκία, νόµος περί µεσαζόντων, πώληση
επιρροής κ.λπ.), η σχέση της δωροδοκίας µε άλλα εγκλή-
µατα (απιστία, ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος), τα προ-
γράµµατα επιείκειας, οι παράλληλες κυρώσεις σε φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα κ.λπ:.

Χαιρετισµό έκανε ο Πρόεδρος του ∆ΣΠ κ. Στέλιος
Μανουσάκης ο οποίος µεταξύ άλλων είπε : "Η Ένωση Ελ-
λήνων Ποινικολόγων αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια
επιστηµονικά σωµατεία της χώρας µας, µε αποστολή την
αντιµετώπιση θεµάτων θεωρίας και πράξης του ποινικού
δικαίου, την εξύψωση του δικανικού λόγου, τη βελτίωση
του δίκαιου χαρακτήρα της ποινικής δίκης και την ποιο-
τική αναβάθµιση της απονεµόµενης ποινικής δικαιοσύνης.
Η συµβολή της στην προαγωγή του ουσιαστικού και δικο-
νοµικού ποινικού δικαίου, αλλά και στην αντιµετώπιση
επίκαιρων ζητηµάτων της ποινικής πράξης είναι αδιαµφι-
σβήτητη. Τα δε συνέδριά της, παρείχαν πάντοτε την ευ-
καιρία για έναν ανοιχτό και πολυφωνικό διάλογο, µε
γόνιµη ανταλλαγή απόψεων επί σηµαντικών θεµάτων της

προβληµατικής του ποινικού δικαίου και πολλές φορές
έδωσαν το έναυσµα νοµοθετικών ρυθµίσεων και βελτιώ-
σεων της ποινικής µας νοµοθεσίας.

Συνεπής στην ανά τριετία συνάντηση, η Ένωση Ελλή-
νων Ποινικολόγων διοργανώνει φέτος  το 6ο Συνέδριό της,
το οποίο επιχειρεί και τολµά να αγγίξει ένα θέµα επίκαιρο
και φλέγον όσο ποτέ: το θέµα της ποινικής διαχείρισης της
δωροδοκίας. 

Εκλεκτοί και διακεκριµένοι εισηγητές θα αναπτύξουν
επιµέρους ζητήµατα σχετικά µε τις διάφορες µορφές δω-
ροδοκίας (ως το κατ’ εξοχήν αδίκηµα διαφθοράς στο δη-
µόσιο και ιδιωτικό τοµέα), µε επισκόπηση των
αντιστοίχων ζητηµάτων στο χώρο της ΕυρωπαJκής Ένω-
σης και µε την παρουσίαση του παγκόσµιου νοµικού πλαι-
σίου αντιµετώπισης της διαφθοράς.

Στο Συνέδριο παρουσιάζονται τα αδικήµατα δωροδο-
κίας, κατά τον Ποινικό Κώδικα, δωροδοκίας στον ιδιω-
τικό τοµέα και ειδικότερα στον αθλητικό τοµέα, καθώς
και αδικήµατα που κινούνται στην περιφέρεια της δωρο-
δοκίας, όπως η προσφορά για άσκηση επιρροής, νόµος
περί µεσαζόντων, παράνοµος πλουτισµός, καθώς και η
σχέση όλων αυτών των αδικηµάτων µε το αδίκηµα του ξε-
πλύµατος βρώµικου χρήµατος, όπου ερευνώνται νοµικά
ζητήµατα ως προς τη σχέση εξάρτησης των αδικηµάτων
αυτών, ως βασικών αδικηµάτων και των πράξεων νοµιµο-
ποίησης.

Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου".
Του συνεδρίου µετείχε ως εισηγητής και ο ∆ικηγόρος

Πειραιώς ∆Ν Πολυχρόνης Τσιρίδης του οποίου άκρως
ενδιαφέρουσα είναι η παρακάτω εισήγηση στη σελίδα 22.

Το 6ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων
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Με το Ν. 4065/2012 (ΦΕΚ Α 77/9-4-2012), εισήχθη-

σαν ορισµένες τροποποιήσεις στο Ν. 3213/2003

(«πόθεν έσχες») αυστηροποιώντας το ισχύον θεσµικό

πλαίσιο.  Μεταξύ αυτών, προβλέφθηκαν ποινικές κυρώ-

σεις σε βάρος προσώπων που συµπράττουν στην υποβολή

ανακριβούς δήλωσης, καθώς επίσης και σε βάρος φυσι-

κών και νοµικών προσώπων που γνωρίζουν ή έχουν εν-

δείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, έχει διαπραχθεί,

επιχειρείται ή επιχειρήθηκε παράβαση του νόµου αυτού

και δεν ενηµέρωσαν αµελλητί τις αρµόδιες αρχές ελέγ-

χου των υποχρέων προσώπων.

Συγκεκριµένα, ο Νοµοθέτης κατέστησε υποκείµενα

υποχρέωσης αναφοράς παραβάσεων που τέλεσαν υπό-

χρεα προς υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες» πρόσωπα,

όλα εκείνα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία

είναι υπόχρεα γνωστοποίησης παραβάσεων της νοµοθε-

σίας για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δρα-

στηριότητες, αντιγράφοντας την ισχύουσα διάταξη του

άρθρου 26 παρ. 1α του Ν. 3691/2008. Έτσι, α) µε το άρθρο

6 Ν. 4065/2012 προστέθηκε παρ. 7 στο άρθρο 3 Ν.

3213/2003, µε την οποία θεσπίστηκε υποχρέωση των προ-

σώπων του άρθρου 5 Ν. 3691/2008 να ενηµερώνουν αµελ-

λητί τις αρµόδιες επιτροπές για παραβάσεις των

υποχρεώσεων των ελεγχοµένων προσώπων που απορρέ-

ουν από τον Νόµο περί «πόθεν έσχες» και β) µε το άρθρο

7 του Ν. 4065/2012, προστέθηκε παρ. 5 στο άρθρο 6 του Ν.

3213/2013, µε την οποία προβλέπεται η ποινική κύρωση

(ποινή φυλάκισης µέχρι δύο ετών) για την παραβίαση των

ως άνω υποχρέων προσώπων να γνωστοποιήσουν αµελ-

λητί τις αρµόδιες αρχές παραβάσεις της νοµοθεσίας περί

«πόθεν έσχες» που τέλεσαν υπόχρεα (για υποβολή δήλω-

σης «πόθεν έσχες») πρόσωπα.

Όπως γίνεται άµεσα αντιληπτό από την παράθεση των

αντιστοίχων διατάξεων, τόσον η υποχρέωση γνωστοποίη-

σης, όσο και η ποινική κύρωση σε βάρος των υποχρέων

προσώπων αποτελεί πιστή αντιγραφή του νοµοθετικού

πλαισίου που εισήγαγε ο Ν. 3691/2008 και αφορά τη ποι-

νικοποίηση της µη γνωστοποίησης στην αρµόδια Αρχή

πράξεων νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δρα-

στηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας δια-

πραττοµένων, ή διαπραχθησών, τετελεσµένων και σε

απόπειρα.

Με το Ν. 4065/2012 εισήχθη η αντίστοιχη υποχρέωση,

µε πρόβλεψη και της σχετικής ποινικής κύρωσης, σε

βάρος των αυτών υποχρέων προσώπων (άρθρο 5 Ν.

3691/2008) γνωστοποίησης παραβάσεων του Νόµου περί

«πόθεν έσχες» που έλαβαν χώρα από τα υπόχρεα προς

υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πρόσωπα,

κατά τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 και µάλιστα αδιακρί-

τως και ανεξαιρέτως. Κατά την αιτιολογική έκθεση του

τροποποιητικού Ν. 4065/2012, «κάµπτεται οποιοδήποτε

επαγγελµατικό απόρρητο και δεν ισχύουν οποιεσδήποτε

υποχρεώσεις εχεµύθειας ή εµπιστευτικότητας έναντι του

οιουδήποτε υποχρέου σε δήλωση «πόθεν έσχες».

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι ο οποιοσδήποτε ∆ικηγό-

ρος, υπερασπιζόµενος ένα υπόχρεο πρόσωπο για υπο-

βολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, ή καλούµενος

να παράσχει νοµική συµβουλή για την έναρξη ή την απο-

φυγή διαδικασίας, πληροφορούµενος από τον πελάτη ή

σχετικά µε τον πελάτη ενδεχόµενη από µέρους του παρά-

βαση της νοµοθεσίας περί «πόθεν έσχες», υποχρεούται

να καταγγείλει τον πελάτη του στις αρµόδιες αρχές, επα-

πειλούµενος σε αντίθετη περίπτωση µε την αντίστοιχη

ποινική κύρωση. Πρόκειται για χονδροειδή, ακατανόητη

και πρωτοφανή παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου,

κατακριτέα σε κάθε περίπτωση και ακυρώνουσα τον θε-

σµικό ρόλο του ∆ικηγόρου, προσβάλλοντας και τα αντί-

στοιχα δικαιώµατα των πολιτών για παροχή νοµικής

προστασίας, µεταβάλλοντας αυτόν σε καταδότη του εντο-

λέα του και επιφυλάσσοντας σε αυτόν ρόλο κρατικών ορ-

γάνων. 

Ως γνωστόν, η µοναδική άρση στο επαγγελµατικό

απόρρητο του ∆ικηγόρου εισήχθη µε το Ν. 3691/2008, µε

τον οποίο προσαρµόστηκε ο Εθνικός Νοµοθέτης µε την

Ποινική ευθύνη ∆ικηγόρων 

για µη γνωστοποίηση παραβάσεων 

του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα

Πολυχρόνη Τσιρίδη

∆.Ν. ∆ικηγόρου Πειραιώς
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3η υπ’ αριθ. 60/2005 Κοινοτική Οδηγία και αφορά την υπο-

χρέωση του δικηγόρου αναφοράς πράξεων νοµιµοποίη-

σης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, µε ρητή και σαφή

εξαίρεση (προβλεφθείσα από την ίδια την 3η Οδηγία) ότι

οι ∆ικηγόροι (όπως επίσης και οι Ελεγκτές, Λογιστές και

Συµβολαιογράφοι), δεν υπόκεινται στις αντίστοιχες υπο-

χρεώσεις (σε αντιδιαστολή µε όλα τα λοιπά υπόχρεα πρό-

σωπα του άρθρου 5 του Ν. 3691/2008), «όσον αφορά στις

πληροφορίες που λαµβάνουν από ή σχετικά µε πελάτη

τους, κατά τη διαπίστωση της νοµικής θέσης του πελάτη

ή όταν τον υπερασπίζονται ή τον εκπροσωπούν στο

πλαίσιο ή σχετικά µε δίκη, συµπεριλαµβανοµένων των

συµβούλων για την κίνηση ή την αποφυγή δίκης, ανε-

ξαρτήτως αν οι πληροφορίες λαµβάνονται πριν, κατά τη

διάρκεια ή µετά τη δίκη». Η ως άνω εξαίρεση τέθηκε

ρητά στην παρ. 2 του άρθρου 26 Ν. 3691/2008. Κατά τη

Νοµολογία του ∆ΕΚ και του Ε∆Α∆, η εισαγωγή αυτής της

εξαίρεσης ως προς τους ∆ικηγόρους στην Κοινοτική Οδη-

γία (αλλά και στις εθνικές νοµοθεσίες των Κρατών –

Μελών), καθιστούν αυτή  απόλυτα συµβατή µε τις διατά-

ξεις των άρθρων 6 και 8 της ΕΣ∆Α αντιστοίχως. Ειδικό-

τερα, σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ΕΚ1

(δηµοσιευθείσα την 26/6/2007), εκδοθείσα επί προσφυγής

των ∆ικηγορικών Συλλόγων Βελγίου κλπ. κατά της 3ης ως

άνω οδηγίας,  µε τη σαφή και ρητή αυτή εξαίρεση των ∆ι-

κηγόρων από την υποχρέωση γνωστοποίησης πράξεων

νοµιµοποίησης εσόδων, δεν υπήρξε παραβίαση του άρ-

θρου 6 της ΕΣ∆Α, αφού η εξαίρεση αυτή που προβλέπε-

ται από την οδηγία είναι απόλυτα συµβατή µε το άρθρο 6

της ΕΣ∆Α. 

Σύµφωνα δε µε την απόφαση του Ε∆Α∆2, έγινε δεκτό

ότι η Γαλλική Νοµοθεσία που ενσωµάτωνε την 3η Οδηγία

δεν παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣ∆Α, αφού το δικηγο-

ρικό απόρρητο διασφαλίζεται απόλυτα µε την ως άνω

εξαίρεση που καλύπτει τους τοµείς που ο ∆ικηγόρος

ασκεί το ουσιαστικό λειτουργικό του έργο υπεράσπισης

του εντολέα ενόψει µιας ένδικης διαδικασίας ή αναζήτη-

σης της νοµικής του θέσης του πελάτη ή παροχής νοµικών

συµβούλων για την κίνηση ή αποφυγή µιας διαδικασίας.

Από τις ως άνω αποφάσεις, αλλά και τις ίδιες τις διατά-

ξεις των άρθρων 6 και 8 ΕΣ∆Α, είναι προφανής η προ-

στασία του δικηγορικού απορρήτου στις ως άνω

περιπτώσεις που ρητά εξαίρεσε τόσον η ίδια η 3η Οδηγία

(όπως και η 2η Οδηγία 97/2001), όσο και όλοι οι εθνικοί

νόµοι που την µετέφεραν στην εσωτερική νοµοθεσία των

Κρατών – Μελών. Έτσι, η µοναδική κάµψη-ρωγµή στο δι-

κηγορικό απόρρητο παρέµεινε για ενέργειες του ∆ικηγό-

ρου που κείνται εκτός της εξαίρεσης, όπου ο ∆ικηγόρος,

στο πλαίσιο οικονοµικών συναλλαγών κλπ., ενεργεί για

λογαριασµό του πελάτη του3.

Με τη νεοπαγή διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 Ν.

3213/2003, ενώ υπήρξε πιστή αντιγραφή της διατύπωσης

του Ν. 3691/2008, αγνοήθηκε παραδόξως και περιέργως η

ρητή εξαίρεση για το δικηγορικό απόρρητο, καθώς και

οι αντίστοιχες υπερεθνικές  αποφάσεις του ∆ΕΚ και του

Ε∆Α∆, αλλά και η προφανής ασυµβατότητα µε τα άρθρα

2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγµατος.

Πρόκειται για σαφή παραβίαση του άρθρου 6 και 8

της ΕΣ∆Α και για κραυγαλέα παραβίαση του δικηγορι-

κού απορρήτου στον σκληρό πυρήνα του έργου του ∆ικη-

γόρου, ακατανόητη και πρωτοφανής, ενώ, παράλληλα,

συνιστά παραβίαση του δικαιώµατος των πολιτών ακώ-

λυτης πρόσβασης σε δικηγορική συνδροµή, κατά τα

άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγµατος4. 

Είµαι βέβαιος ότι για την τροποποίηση αυτή δεν ζη-

τήθηκε η άποψη της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ι-

κηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που έδωσε µάχες για το

δικηγορικό απόρρητο, στο πλαίσιο του Ν. 3691/20085.

Προτείνεται η κατάργηση της ως άνω διάταξης ή, του-

λάχιστον, η άµεση τροποποίησή της και η εισαγωγή της

εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.

3691/2008, προκειµένου αυτή να ισχύει και στο Ν.

3213/2003, καθόσον η διάταξη αυτή παραβιάζει µείζονες

δικαι�κές αρχές αυξηµένης τυπικής ισχύος προστασίας

του δικηγορικού απορρήτου και του δικαιώµατος των πο-

λιτών σε νοµική αρωγή, πέραν της προφανούς αξιολογι-

κής αντινοµίας.

1. βλ. απόφαση C 305/2005 του ∆ΕΚ. 
2. βλ. απόφαση Michaud κατά Γαλλίας του Ευρ∆∆Α. 
3. για περισσότερα βλ. Πολ. Τσιρίδη «Ο νέος νόµος για το ξέπλυµα χρήµατος (Ν. 3691/2008), εκδ. Νοµική Βιβλιο-
θήκη 2009, σελ. 162 επ. 
4. βλ. Χ. Χρυσανθάκη, Το δικηγορικό απόρρητο, Ε∆∆∆ 4/2001, 625 επ.
5. βλ. απόφαση της Ολοµέλειας των ∆Σ Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 1.7.2005, µε την οποία εκφράστηκε η πλήρης αντίθεση
των ∆ικηγορικών Συλλόγων της χώρας µε την πρόβλεψη της Οδηγίας για την προσθήκη των δικηγόρων στα υπόχρεα
πρόσωπα, ως αντίθετης µε την ΕΣ∆Α, τη ΣΕΕ, το Σύνταγµά µας, ως προσβάλλουσα το θεµελιώδες δικαίωµα στην
υπεράσπιση, τη λειτουργική ανεξαρτησία του δικηγόρου, το θεµελιώδες καθήκον επαγγελµατικής εχεµύθειας, η σπου-
δαιότητα των οποίων έχει αναγνωριστεί από το Ευρ∆∆Α και το ∆ΕΚ, εντούτοις, παρέµεινε, δηµιουργώντας τόσο
πρακτικά όσο και δογµατικά προβλήµατα. 
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Καθόταν στο γραφείο του µε την πόρτα ανοι-

κτή και έσκιζε ατελείωτα χαρτιά. Όπως ήταν

σκυµµένος του µίλησα. Μα γιατί τα σκίζετε όλα

αυτά; αφήστε κάτι µήπως είναι χρήσιµο και για

εµάς. Όλα είναι άχρηστα µου είπε. Το πιο χρή-

σιµο το άφησα εδώ µέσα σε αυτό το χώρο είναι η

αύρα του µόχθου µου για µια πιο δίκαιη ζωή. Εγώ

συνέχισα, µα έτσι θα φύγετε χωρίς ούτε µία γιορτή

ένα δώρο από εµάς; Έτσι θα φύγω, ξέρεις ότι δεν

τα συµπαθώ αυτά. Σηκώθηκε ξαφνικά και ξεκόλ-

λησε την ταµπέλα µε το όνοµα και την ιδιότητά του

από την πόρτα του γραφείου του. Εκείνη τη στιγµή

µια γυναίκα έτρεξε από το διπλανό γραφείο, του

πήρε την ταµπέλα από τα χέρια και την φίλησε.

Αυτό είναι το δώρο µου, αυτή είναι η γιορτή, µου

είπε και να µε συγχωρείς για την µαταιοδοξία µου. 

Κων/να Γκίκα

Εισαγγελεύς Εφετών

Αφιέρωµα στο φίλο Εισαγγελέα κ. ∆ηµοσθένη Κορδοπάτη
(Η τελευταία ηµέρα στο γραφείο του

στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά
πριν αναχωρήσει για την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου)

Ηχορωδία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά  υπό την διεύθυνση του   πιανίστα - δικηγόρου  Μά-

ριου Καζά, παρουσίασε µε µεγάλη επιτυχία έργα του ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΙ την 6-6-2013 σε βρα-

διά αφιερωµένη στον µεγάλο µουσικοσυνθέτη.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός Σύνδεσµος ΖΗΝΩΝ στην ∆ΗΜΟΤΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Η ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΤΟΥ ∆ΣΠ
ΣΕ ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ

ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚ Ι

Επίσκεψη του Ολλανδού Πρέσβη στο ΚΕ.∆Ι.Π.

Τα γραφεία του Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης Πει-

ραιώς επισκέφθηκε στις 22 Μαρτίου 2013 ο

Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα κ. Jan Ver-

steeg.

Ο κ. Versteeg συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο του

∆.Σ. του ΚΕ.∆Ι.Π. και Πρόεδρο του ∆ικηγορικού

Συλλόγου Πειραιά κ. Στέλιο Μανουσάκη και συζή-

τησαν θέµατα σχετικά µε τη διαµεσολάβηση και την

προώθηση του θεσµού στη χώρα µας.

Στη συνέχεια ο κ. Versteeg παρακολούθησε

µέρος του σεµιναρίου εκπαίδευσης των υποψηφίων

διαµεσολαβητών και εξέφρασε την ικανοποίησή

του για την λειτουργία του πρώτου φορέα κατάρτι-

σης διαµεσολαβητών και ευχήθηκε καλή επιτυχία

στις εργασίες του Κέντρου µας.

Από την επίσκεψη του ολλανδού Πρέσβη στο ∆ΣΠ
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Επίσκεψη του ∆ΣΠ 

στο µουσείο Μπενάκη 

(έργα Κυριάκου Κατζουράκη)

Την Κυριακή 26/5/2013 ώρα 12:00 επισκεφθήκαµε

το Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς αριθµ.138) για να

θαυµάσουµε την έκθεση του εικαστικού Κυριάκου Κα-

τζουράκη. Η αναδροµική έκθεση του Κυριάκου Κα-

τζουράκη καλύπτει τα 50 χρόνια της εικαστικής του

δηµιουργίας, από το 1963 µέχρι σήµερα, και φιλοδοξεί

να φωτίσει όλες τις πτυχές της δηµιουργίας του καλλι-

τέχνη, όπως επίσης και την προσπάθειά του να αναδεί-

ξει τις σχέσεις της ζωγραφικής µε τις άλλες τέχνες.

Στην έκθεση παρουσιάζονται ελαιογραφίες µεγά-

λων κυρίως διαστάσεων, σχέδια, µακέτες σκηνικών για

το θέατρο, ενώ σε έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο

προβάλλονται αποσπάσµατα από τις ταινίες του. Ση-

µαντική θέση καταλαµβάνει το µνηµειώδες έργο του

Κατζουράκη "Τέµπλο-Οίκος Ενοχής" (1991-1994) όπου

συνυπάρχουν η ζωγραφική, το θέατρο, ο κινηµατογρά-

φος και η µουσική, µαρτυρά τη σχέση του καλλιτέχνη

µε το παρελθόν και την Ιστορία.

Τα έργα προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές της

Ελλάδας και του εξωτερικού. .

Την ξενάγηση έκανε ο Ιστορικός Τέχνης κ.Μάνος Στε-

φανίδης παρουσία και του ίδιου του καλλιτέχνη

Την όλη οργάνωση είχε η επιτροπή πολιτιστικών του

∆ΣΠ

Στις 30 Απριλίου 2013

πέθανε ο π. Αντιπρόε-

δρος ∆ΣΠ Κώστας Ρεσβά-

νης. Ο Κώστας Ρεσβάνης

διετέλεσε επί σειρά ετών

µέλος του ∆.Σ. και αντι-

πρόεδρος του ∆ικηγορι-

κού Συλλόγου Πειραιά.

Γεννήθηκε την Πρωτο-

χρονιά του 1958 στον Πει-

ραιά. Ήταν ∆ικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο

Συµβούλιο Επικρατείας.

Αποφοίτησε από την Νοµική Σχολή του Εθνικού Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και συνέχισε τις

Νοµικές σπουδές του στο Πανεπιστήµιο Παρισίων

(PARIS VIII-Vincennes) παράλληλα µε σπουδές Πολι-

τικής Οικονοµίας και Κοινωνιολογίας στο ίδιο πανεπι-

στήµιο.

Στον Πειραιά διηύθυνε ένα από τα παλαιότερα ∆ι-

κηγορικά Γραφεία  που είναι συνέχεια των οικογενεια-

κών γραφείων των γονέων του Σταύρου Ρεσβάνη και

Ελένης Παπακαλιατάκη, επίσης ∆ικηγόρων.

Από το 1999 εκλεγόταν ανελλιπώς στο ∆ιοικητικό

Συµβούλιο του Συλλόγου µας. ∆ιετέλεσε Ταµίας και Γεν.

Γραµµατέας του ∆ΣΠ. 

Το 2006 και 2008 εκλέγεται Πρόεδρος του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου Πειραιά συγκεντρώνοντας κατά την ψη-

φοφορία τις ψήφους όλων των παρατάξεων που

εκπροσωπούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το 2008, κα-

ταλαµβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου του ∆ικηγορικού

Συλλόγου. Το 2011 εκλέγεται και πάλι πρώτος σε σταυ-

ρούς σύµβουλος από το συνδυασµό του. 

Αφήνει τη σύζυγό του Αντιγόνη µε τις δύο νεαρές

κόρες του Σταυρούλα και Σοφία.

Κώστας Ρεσβάνης
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του Γ.Π.Καραµιζάρη

∆ικηγόρου - Συµβούλου του ∆.Σ.Π

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ:

Μια εύχρηστη εναλλακτική δυνατότητα

Εκδήλωση στο ∆.Σ.Π.

Την Πέµπτη 13/6/2013
έγινε στην αίθουσα εκ-

δηλώσεων του ∆ΣΠ µία εν-
διαφέρουσα εκδήλωση,
στην οποία είχα την τιµή να
συµµετάσχω, µε θέµα την
παροχή στα µέλη του ∆ΣΠ
της υπηρεσίας ηλεκτρονικής

κατάθεσης δικογράφου, αλλά και τη χορήγηση ψη-
φιακών υπογραφών.

Το πρώτο µέρος της η εκδήλωση αφορούσε στην
διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών σε όλους τους
τοµείς της δηµόσιας διοίκησης, κάτι που θα έχει κα-
ταλυτικό ρόλο στη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του
πολίτη, παράλληλα όµως, καθιστώντας υποκείµενο
της διαδικασίας τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο - χρή-
στη των εφαρµογών, η δηµόσια διοίκηση απαλλάσ-
σεται απ’ όλη την ενδιάµεση (γραφειοκρατική)
διαδικασία, προκειµένου να παρασχεθεί η αιτού-
µενη από τον πολίτη  υπηρεσία, επιτυγχάνοντας
κατά τον τρόπο αυτόν τη µείωση, αφενός µεν του
χρόνου εξυπηρέτησης για τον πολίτη, αφετέρου δε
του κόστους της παρεχοµένης υπηρεσίας για το δη-
µόσιο.

Αυτό βέβαια, ευνόητα, έχει ως αποτέλεσµα τη
συρρίκνωση του δηµοσίου, που αντίστροφα «δια-
βάζεται», ως περιορισµός των θέσεων εργασίας.
Όµως δεν ξέρω τελικά, αν αποτελεί υγιή τρόπο τό-
νωσης του θεσµού της εργασίας η δηµιουργία θέ-
σεων που απλά διατηρούν αναλλοίωτο το
δαιδαλώδες σύστηµα της δηµόσιας διοίκησης, το
οποίο, όπως πρόσφατα διαπιστώσαµε, είναι αδύ-
νατον να  συντηρηθεί, ως  απολύτως αντιπαραγω-
γικό. Άλλωστε η απάντηση στο ψευτοδίληµµα
«λιγότερο ή περισσότερο κράτος» δεν έχει αριθ-
µητικό περιεχόµενο. Είναι δηλαδή τελείως αδιά-
φορο, εάν ένα κακό κράτος λειτουργεί µε µικρό
αριθµό κρατικών υπαλλήλων, ενώ αντίθετα είναι
απολύτως επιθυµητό ένα κράτος που παρέχει δι-
ευρυµένες και ποιοτικές υπηρεσίες, µέριµνα και

ασφάλεια προς τους πολίτες του, ακόµη και αν στην
κρατική µηχανή απασχολείται µεγάλος αριθµός
υπαλλήλων.

Επανερχόµενος λοιπόν στο θέµα µας, συµπλη-
ρώνω, ότι εκ των οµιλητών, τόσον ο κ. Μανούσος
Βολουδάκης, Υφυπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, όσον και ο
κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Γενικός Γραµµατέας
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κατέστησαν σαφές, ότι οι
νέες τεχνολογίες θα καθιερωθούν σε µεγάλο µέρος
του  πεδίου παροχής υπηρεσιών του δηµοσίου προς
τους πολίτες και ειδικά στα καθ’ ηµάς, στόχος είναι
η οµογενοποίηση και διασύνδεση των υπηρεσιών της
∆ικαιοσύνης και η εισαγωγή της διαδικαστικής
αυτοµατοποίησης, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η
επιτάχυνση των διαδικασιών, η µείωση του λειτουρ-
γικού κόστους, αλλά και η άµεση και ορθή ενηµέ-
ρωση όλων των αρχειακής λειτουργίας συστηµάτων.
Αυτό τώρα µε τη σειρά του καθιστά την παρεχόµενη
από εµάς υπηρεσία σαφώς ευκολότερη, αφού περι-
στέλλεται η απαίτηση φυσικής παρουσίας στους χώ-
ρους των υπηρεσιών της δικαιοσύνης και
περιορίζεται αποκλειστικώς και µόνον στις περι-

Στο βήµα ο Υφ. ∆ιοικητ. Μεταρρ. Μανούσος Βολουδάκης
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πτώσεις που είναι ουσιαστική. Παράλληλα όµως η
υπηρεσία µας καθίσταται και ποιοτικότερη, αφού
µπορούµε να είµαστε περισσότερο συνεπείς στους
απαιτούµενους χρόνους, απόλυτα βέβαιοι για τα
αποτελέσµατα της έρευνας µας και να προγραµµα-
τίζουµε σε µέγιστο βαθµό την εργασία και την κα-
τανοµή του χρόνου µας.

Το δεύτερο µέρος της εκδηλώσεως αφορούσε
κατά κύριο λόγο στην παρουσίαση της εφαρµογής
της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ∆ικογράφου,
όπως την υλοποίησε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
για να την παράσχει στα µέλη του και για την επιτυ-
χηµένη αυτή προσπάθεια του εισέπραξε τα εύσηµα
από τους παραστάντες εκπροσώπους της ∆ιοίκησης.

Φρονώ, ότι είναι σκόπιµο να επαναλάβω τα στά-
δια της εφαρµογής, προς περαιτέρω ενηµέρωση των
συναδέλφων.

Αρχικώς πρέπει να ενηµερώσω, ότι η εφαρµογή
αφορά επί του παρόντος, αποκλειστικώς και µόνον
την κατάθεση δικογράφων στο Πρωτοδικείο Αθη-
νών (άµεσα δε θα επεκταθεί και στο ΣτΕ). Αυτό
συµβαίνει, διότι µόνον το Πρωτοδικείο Αθηνών και
το ΣτΕ, έχουν αναπτύξει την εφαρµογή υποδοχής
και διαχείρισης των ψηφιακών δικογράφων. Σύµ-
φωνα µε τις εξαγγελίες του Υπουργείου ∆ικαιοσύ-
νης και της αναδόχου εταιρείας, έως το Σεπτέµβριο
οι εφαρµογές θα είναι έτοιµες και για τα Πρωτοδι-
κεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Επίσης η εφαρ-
µογή αφορά στην κατάθεση δικογράφων µόνον σε
πέντε διαδικασίες του Πρωτοδικείου Αθηνών (ο εκ-
πρόσωπος του Πρωτοδικείου δήλωσε, ότι το σύ-
στηµα είναι έτοιµο να εντάξει άµεσα όλες τις
διαδικασίες). 

Πρώτ’ απ’ όλα λοιπόν, για να κάνουµε χρήση της
εφαρµογής, πρέπει να έχουµε ένα ψηφιακά υπογε-
γραµµένο δικόγραφο. Σηµειωτέον, ότι η εφαρµογή
του πρωτοδικείου δέχεται δικόγραφα µε µορφή docx
ή odt, ανάλογα εάν χρησιµοποιούµε εφαρµογή γρα-
φείου Microsoft office 2007 (και νεώτερο) ή Open
Office. Ακολουθούµε λοιπόν τη διαδικασία ψηφια-
κής υπογραφής του δικογράφου, αφού έχουµε εγκα-
ταστήσει το USB-TOKEN που προµηθευτήκαµε
στον υπολογιστή (ή τους υπολογιστές) που θέλουµε
να χρησιµοποιούµε. Η ενέργεια µας αυτή εµπεριέχει
δύο κύριες δικλείδες ασφαλείας της διαδικασίας ηλε-
κτρονικής κατάθεσης του δικογράφου, αφού προ�-
ποθέτει α) την κατοχή του ΤΟΚΕΝ και β) τη γνώση
του κωδικού (password) εγκατάστασης της υπογρα-
φής. 

Αφού ολοκληρώσουµε την ψηφιακή υπογραφή
του δικογράφου µας, το αρχειοθετούµε και στη συ-
νέχεια «µπαίνουµε» στο τµήµα της ιστοσελίδας του
∆ΣΠ, όπου έχουν δυνατότητα εισόδου µόνον τα
µέλη του ∆ΣΠ, χρησιµοποιώντας τους κωδικούς
(τρίτη δικλείδα ασφαλείας) που τους έχουν δοθεί
(και είναι δυνατόν να ανακτηθούν, σε περίπτωση
απώλειας). 

Από τις επιλογές της σελίδας µελών, επιλέγουµε
εκείνη µε την ένδειξη «ηλεκτρονική κατάθεση

Όταν το πράξουµε «βγαίνουµε» στο περιβάλλον
της εικόνας που ακολουθεί, όπου η εφαρµογή µας
αναγνωρίζει, διαπιστώνει δηλαδή, ότι δεν συντρέχει
στο πρόσωπο µας κάποια αιτία (πχ αναστολή) που
µας απαγορεύει την κατάθεση δικογράφων (τέταρτη
δικλείδα ασφάλειας). 

Επιλέγοντας τα στοιχεία που µας ενδιαφέρουν
στις «µπάρες» στο επάνω δεξιό τµήµα της οθόνης, η
εφαρµογή υπολογίζει το κόστος της πράξεως κατα-
θέσεως που επιχειρούµε. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η εφαρµογή
µπορεί να υπολογίζει και το µέρος του γραµµατίου
προεισπράξεως που αφορά στην κατάθεση του δι-
κογράφου, όµως αυτό ∆ΕΝ θα δοθεί προς χρήση αρ-
χικά και έως ότου υπάρξει καθολική ρύθµιση.

Αφότου η εφαρµογή υπολογίσει το κόστος, οδη-
γεί το χρήστη  στο κέντρο πληρωµών της τράπεζας
Πειραιώς, όπου δίδοντας τα στοιχεία της κάρτας
(πέµπτη δικλείδα ασφάλειας) που έχει προµηθευτεί
(πιστωτική, χρεωστική, προπληρωµένη) το γνωστο-
ποιηθέν χρηµατικό ποσό δεσµεύεται, έως ότου η κα-
τάθεση ολοκληρωθεί, οπότε αποδίδεται προς τους
δικαιούχους (ασφαλιστικά ταµεία, ΤΑΧ∆ΙΚ κλπ).
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Όταν η τράπεζα δεσµεύει τα χρήµατα, µας ενη-
µερώνει για την ολοκλήρωση της οικονοµικής συ-
ναλλαγής και παράλληλα εισπράττει 0,40€ ως
αντίτιµο της παρεχόµενης υπηρεσίας της.

Επιστρέφουµε στη σελίδα του ∆ΣΠ, απ’ όπου µε
δική µας επιλογή συνεχίζουµε τη διαδικασία κατα-
θέσεως

Για να γίνει αυτό µεταβαίνουµε στη σελίδα του
Πρωτοδικείου υποδοχής του δικογράφου και συ-
µπληρώνουµε την πράξη κατάθεσης, µε βάση τις
οδηγίες, επιλέγοντας δικάσιµο κλπ. Η κατάθεση του
δικογράφου γίνεται αποδεκτή µόνον εφόσον έχουµε
συµπληρώσει σωστά.

Αφού επισυνάψουµε το ψηφιακό αρχείο (δικό-
γραφο) που έχουµε υπογράψει, το αποστέλλουµε
στην υπηρεσία, που απευθύνεται (γραµµατεία πρω-
τοδικείου) και στη συνέχεια λαµβάνουµε ένα συ-
µπιεσµένο φάκελο αρχείων (PDF), που περιέχει το
κατατεθέν δικόγραφο µας (άπαξ) και όσες πράξεις
καταθέσεως αντιστοιχούν στα αντίγραφα που ζητή-
σαµε.

Τα έγγραφα αυτά τα εκτυπώνουµε από τον (έγ-
χρωµο ή ασπρόµαυρο) εκτυπωτή µας και τα κοινο-
ποιούµε, χωρίς να επικολλούµε ένσηµα (αφού έχουµε
ήδη καταβάλει το αντίτιµο των απο�λοποιηµένων εν-
σήµων). Σε περίπτωση τέλος που επιθυµούµε, µπο-
ρούµε να εξάγουµε αντίγραφα εκ των εις χείρας µας
αντιγράφων αυτών, επικυρώνοντας τα όµως προση-
κόντως.

Η όλη υπηρεσία είναι πράγµατι ένα χρήσιµο ερ-
γαλείο στα χέρια µας, συν τω χρόνω θα τη συνηθί-
σουµε και θα µας εξυπηρετήσει, εξοικονοµώντας
για µας χρόνο και χρήµατα. Είναι µία διαδικασία
ασφαλής, τουλάχιστον όσο και η ακολουθούµενη
έως σήµερα, δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις χρήσης
υπολογιστών και αντανακλά µία πραγµατικότητα,
που είναι ο προσανατολισµός της λειτουργίας του
κύριου όγκου της δηµόσιας διοίκησης αυτοµατοποι-
ηµένα και χωρίς ερµηνευτικές ανθρώπινες παρεµ-
βάσεις. Βέβαια η σύγχρονη τεχνολογία είναι, όπως
προείπα, ένα εργαλείο και ως τέτοιο εναπόκειται
στο διαχειριστή του ο καθορισµός και η τήρηση του
χαρακτήρα της χρήσης του. Εποµένως, όταν η τε-
χνολογία αποστασιοποιηθεί από το σκοπό της λει-
τουργίας της, που δεν είναι άλλος από την
εξυπηρέτηση του ανθρώπου και ακολουθήσει ατρα-
πούς που την καθιστούν είτε τυραννική είτε άφιλη
είτε απρόσιτη, τότε χάνεται το µεγάλο στοίχηµα του
επιχειρούµενου εκσυγχρονισµού, αφού είναι προ-
φανές, ότι εκείνοι προς τους οποίους προσφέρεται
και στους οποίους αφορά δεν θα την αποδεχθούν,
επιλέγοντας τους παραδοσιακούς τρόπους εξυπηρ-
τήσεως τους.  

Αντί επιλόγου
Για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κατάθεσης

δικογράφου που προσπάθησα να περιγράψω παρα-
πάνω, ο χρήστης δε θα χρειαστεί περισσότερα από
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πέντε λεπτά (στα οποία
ασφαλώς δεν υπολογίζεται
ο χρόνος συντάξεως του δι-
κογράφου) και µπορεί
κάλλιστα να τη συνοδεύει
µε ένα ρόφηµα επιλογής
του (κρύο ή ζεστό).

Αναφερόµενος στον
τίτλο του άρθρου µου (σ.σ.
εάν κάποιος το παραλείψει
διαπράττει µέγα συγγρα-
φικό ολίσθηµα), έχω να

παρατηρήσω σχετικά µε την
ηλεκτρονική κατάθεση δι-
κογράφου, ότι πρόκειται
για µία διαδικασία εύχρη-
στη, γρήγορη, φιλική στο

χρήστη και λειτουργική. Επισηµαίνω όµως, ότι δεν
είναι διόλου απίθανο ένα κύκλωµα επικοινωνίας

ξαφνικά να χαθεί (όπως ακριβώς και µία συχνότητα
ραδιοτηλεοπτικού σήµατος), οπότε είναι εξαιρετικά
πιθανό να χάσουµε µία προθεσµία. Στην περίπτωση
αυτή συνάδελφοι, δεν τα βάζουµε ποτέ µε την επι-
στήµη της πληροφορικής, διότι όπως γνωρίζετε,
άλλως σας το µεταφέρω, το κύριο χαρακτηριστικό
ενός συστήµατος πληροφορικής, είναι ότι «κρεµάει»
(έτσι απλά). Μία διαδικασία λοιπόν στην οποία συµ-
µετέχουν δικηγόροι µε ψηφιακές υπογραφές, διαδι-
κτυακή τεχνολογία και δηµόσια διοίκηση (που και ο
πλέον αδαείς αντιλαµβάνεται, ότι αποτελούν βασικά
συστατικά µίας βόµβας µολότωφ νέας τεχνολογίας),
θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η υπηρεσία υλοποι-
ήθηκε για να εξυπηρετεί εµάς και όχι τα εισοδήµατα
των θεραπόντων ιατρών µας. Η συµβουλή λοιπόν
του g.karamizaris (sic) είναι «ποτέ µη χρησιµοποιείτε
την τεχνολογία, όταν την έχετε ανάγκη» (όπερ µε-
θερµηνευόµενο : εάν επιχειρήσετε κάτι την τελευ-
ταία στιγµή παίρνετε τα ρίσκα σας). 

Ο Γ. Γραµµατέας του

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

Νικόλας Κανελλόπουλος.

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά πραγµατοποίησε

την ∆ευτέρα, 27 ΜαZου 2013  επιστηµονική εκδήλωση µε

θέµα: «Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου της ποινικής εκτέλε-

σης»

Εξειδικευµένες και πλήρεις οι επιστηµονικές εισηγή-

σεις που ανέπτυξαν οι κ.κ.: ∆ηµήτριος Ασπρογέρακας,

Αντ/λέας Εφετών Αθηνών, Νικόλαος Ποιµενίδης, Εισαγ-

γελέας Πρωτοδικών, Προ�στάµενος Εισαγγελίας Πρωτο-

δικών Πειραιά, Βασίλειος Αδάµπας, Αντ/λέας

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Υπ.∆.Ν. και Στέφανος

Φακής, ∆ικηγόρος, Υπ.∆.Ν. 

Αναφορά και αξιολόγηση των συµπερασµάτων έγινε

από τους  Ευάγγελο Ζαχαρή, Εισαγγελέα Εφετών, Προ�-

στάµενο της Εισ/λίας Εφετών Πειραιά, Παναγιώτη

Μπρακουµάτσο, Αντ/λέα Εφετών, τ. Πρόεδρο της Ένω-

σης Εισαγγελέων και Πολυχρόνη Τσιρίδη, ∆ικηγόρο,

∆.Ν..  

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γεν. Γραµµατέας του ∆ικη-

γορικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Γιώργος Σταµατογιάννης

και χαιρετισµό απηύθυνε ο Πρόεδρος κ. Στέλιος Μανου-

σάκης, ο οποίος µεταξύ άλλων τόνισε την ανοµοιοµορφία

που παρατηρείται στην κατά τόπους εφαρµογή των κανό-

νων του ποινικού δικονοµικού δικαίου στα ζητήµατα της

ποινικής εκτέλεσης, ενώ παράλληλα εξέφρασε την απε-

ριόριστη εκτίµηση και εµπιστοσύνη του στους εισηγητές

της διοργάνωσης για την ανάδειξη και την αξιολόγηση

των ανωτέρω θεµάτων.

Ιδιαίτερη η ανταπόκριση των δικηγόρων και δικαστών

που προσήλθαν. Ανάµεσά τους, ο ε.τ. Πρόεδρος της Ένω-

σης Εισ/λέων Ελλάδος και τ. Αντ/λέας Αρείου Πάγου κ.

Βασίλειος Μαρκής, οι Αντ/λείς Εφετών κ.κ. Παναγιώτης

Αγγελόπουλος και Χρήστος Κουµπής, η Εφέτης Πειραιά

κ. Ουρανία Κουζέλη, η Εισ/λέας Πρωτοδικών κ. Μαρία

Σουκαρά, η κ. Χάρις Σαραµαντή, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Πειραιά, οι Αντ/λείς Πρωτοδικών Πειραιά κ.κ. Βασιλική

Παπαδοπούλου, Νικόλαος Μύτης, Αλεξάνδρα Μουσούρη

και Μαρία Πετρουλάκη.

Επιστηµονική εκδήλωση στο ∆ΣΠ

«Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου της ποινικής εκτέλεσης»

Στιγµιότυπο από την επιστηµονική εκδήλωση στο ∆ΣΠ
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Ηµερίδα στο ∆ΣΠ µε θέµα: 

«∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά...
Η επόµενη µέρα»

Ο∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργάνωσε ηµε-

ρίδα µε θέµα: «∆ηµοτικό θέατρο Πειραιά...Η επό-

µενη µέρα» στις 10 Ιουνίου 2013 στην αίθουσα

εκδηλώσεων του ∆.Σ.Π.  Συµµετείχαν: Kωνσταντίνος Αρ-

βανιτόπουλος,Υπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πο-

λιτισµού & Αθλητισµού Βασίλης Μιχαλολιάκος,

∆ήµαρχος Πειραιά Πλάτων Μαυροµούστακος, Καθηγη-

τής Θεατρολογίας, Πρόεδρος του Τµήµατος Θεατρικών

Σπουδών Παν/µίου Αθηνών, Μάκης Τρικούκης, Πρόε-

δρος Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Νίκος ∆ιαµα-

ντής, Σκηνοθέτης, Τάκης Τζαµαριάς, Σκηνοθέτης, Τάκης

∆έγλερης, ∆ρ., ∆ικηγόρος, Σύµβουλος ∆.Σ.Π. 

Τον συντονισµό έκανε ο κ. Εµµανουήλ Στεφανίδης,

Ιστορικός, Κριτικός τέχνης, Καθηγητής Την εκδήλωση

προλόγισε ο Πρόεδρος του ∆ΣΠ κ. Στέλιος Μανουσάκης

και καλοσώρισε τους παρισταµένους κάνοντας ευχή να

επαναλειτουργήσει το ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά για το

καλό των Πειραιωτών µε την παλιά του αίγλη . 

Στόχος της ηµερίδας, την οποία συντόνισε ο Αντιπρό-

εδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου, κ. Εµµανουήλ Κοτσώ-

νης, ήταν η ένωση όλων των συναφών δυνάµεων για την

εξεύρεση βιώσιµης και πρόσφορης λύσης στήριξης και λει-

τουργίας του ιστορικού κτιρίου του ∆ηµοτικού Θεάτρου

Πειραιά, που παραδίδεται στους Πειραιώτες ύστερα από

4 χρόνια εργασιών και αναπαλαίωσης. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλοί Πειραιώτες

που κατέκλυσαν την αίθουσα του ∆ΣΠ και θέλησαν να το-

νίσουν το ενδιαφέρον τους για το ανακαινισµένο ∆ηµο-

τικό Θέατρο Πειραιά και το µέλλον του. Ο ∆ήµαρχος

Πειραιά ανακοίνωσε τα εγκαίνια του Θεάτρου για τις 21

Σεπτεµβρίου 2013 και δήλωσε ότι αυτή είναι η επόµενη

µέρα χωρίς να προσδιορίσει τι ακριβώς θα γίνει µετά τα

εγκαίνια δηλαδή την επόµενη ηµέρα.  

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι προτάσεις που διατυ-

πώθηκαν από τους συµµετέχοντες και άκρως ενδιαφέ-

ρουσα η υποστηρικτική θέση του Υπουργού, κ.

Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ο οποίος προς τιµή του

παρέµεινε µέχρι το τέλος της εκδήλωσης κλείνοντας µε θέ-

σεις που δίνουν λύσεις και όχι νουθεσίες. ∆ιαβεβαίωσε

ότι θα είναι αρωγός στην δηµιουργία ενός φορέα που θα

στελεχώνεται και θα στηρίζεται από εκείνο το ανθρώπινο

δυναµικό το οποίο µπορεί να εγγυηθεί την προώθηση της

τέχνης και την επικοινωνία της µε τον πολίτη. 

Οι οµιλητές επίσης εξέφρασαν τις απόψεις τους και

οι άνθρωποι της τέχνης, που συµµετείχαν στην ευρεία αυτή

συζήτηση, κατέθεσαν την αγωνία τους για την εξεύρεση

των οικονοµικών πόρων που θα επιτρέψουν να φιλοξενή-

σει ο χώρος του Θεάτρου εκδηλώσεις ανάλογες της µεγά-

λης ιστορικής και πολιτιστικής µας παράδοσης. 

Επίσης παρέµβαση έκανε και το «Λιµάνι του Πειραιά»

µε την συνάδελφο κ. Σταθάκη µε ενδιαφέρουσες προτά-

σεις Η ηµερίδα, που συγκέντρωσε µεγάλο αριθµό ενδια-

φεροµένων, έκλεισε σε κλίµα αισιόδοξο ότι υπάρχει

προοπτική…Ι∆ΩΜΕΝ.. 



« Ε Ι Ν Α Ι  Ω Ρ Α  
Ν Α  Μ Ε Θ Υ Σ Ε Τ Ε »  

Σαρλ Μπωντλαίρ 

Επιµέλεια: Μανώλης Κοτσώνης

Πρέπει να είστε πάντα µεθυσµένοι.

Αυτό είναι το παν.

Το µοναδικό πρόβληµα.

Για να µη νιώθετε το βαρύ του Χρόνου φορτίο 

που τσακίζει τους ώµους σας,

και προς τη γη σας σέρνει,

πρέπει να µεθάτε χωρίς αναπαµό. Μα µε τι;

Με κρασί, µε ποίηση ή µε αρετή, κατά το κέφι σας.

Μα µεθύστε!

Κι αν, καµιά φορά, στα σκαλοπάτια ενός παλατιού,

στου χαντακιού το πράσινο χορτάρι, 

στη σκυθρωπή της κάµαράς σας µοναξιά,

ξυπνήστε, και το µεθύσι έχει λιγοστέψει ή χαθεί,

ρωτήστε τον άνεµο, το κύµα, το αστέρι, το πουλί, το ρολόι,

ό,τι φεύγει, ό,τι βογγά, ό,τι µιλά, ρωτήστε τι ώρα είναι.

Και ο άνεµος, το κύµα, το αστέρι, το πουλί, το ρολόι, θα σας αποκριθούν: 

«Ώρα είναι να µεθύσετε! 

Για να µην είσαστε του Χρόνου σκλάβοι βασανισµένοι, 

µεθάτε, µεθάτε αδιάκοπα! 

Με κρασί, µε ποίηση ή µε αρετή, κατά το κέφι σας» 
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 16ης Ιουνίου 2013

Οι πολύχρονες προσπάθειες των οικογενειών
των θυµάτων της ναζιστικής κατοχής της Ελλά-
δας,1941-44, οι ατέλειωτοι αγώνες όλων των φο-
ρέων των µαρτυρικών πόλεων, η πολύτιµη
συµπαράσταση προσωπικοτήτων στην Ελλάδα και
σε όλο τον κόσµο και ο συστηµατικός και επίπονος
συντονισµός του Εθνικού µας Συµβουλίου, είχαν
ως αποτέλεσµα την αναζωπύρωση και την παγκό-
σµια αναγνώριση του µέγιστου Εθνικού µας προ-
βλήµατος: Την εξόφληση των οφειλών της
Γερµανίας και την απόδοση δικαιοσύνης.

Η πρόσφατη ρητή δέσµευση της Κυβέρνησης
ότι « το ζήτηµα παραµένει ανοιχτό και αυτή τη
φορά θα κλείσει µε τη δικαιοσύνη να θριαµ-
βεύει..», είναι αναµφίβολα ένα θετικό γεγονός,
έπειτα από µια µακρά περίοδο κρατικής αδρά-
νειας.

Ωστόσο, παρά την εύλογη ικανοποίησή µας,
δεν θα σταµατήσουµε ούτε µια στιγµή να επαγρυ-
πνούµε και να προφυλάσσουµε το Εθνικό µας αυτό
ζήτηµα, από υπαναχωρήσεις, ανεπίτρεπτους συµ-
ψηφισµούς και επιζήµιους συµβιβασµούς.

Η χάραξη εθνικού σχεδίου διεκδίκησης και
ολοκληρωµένης επίλυσης του προβλήµατος, τώρα
και χωρίς καµιά καθυστέρηση, είταν, είναι και θα

είναι ο µοναδικός στόχος του Εθνικού µας Συµ-
βουλίου.

Απαιτούµε από την Ελληνική Κυβέρνηση να τη-
ρήσει την ιερή δέσµευσή της και από τη Γερµα-
νική Κυβέρνηση να αποζηµιώσει τα θύµατα της
ναζιστικής θηριωδίας, να καταβάλλει όλες τις
οφειλές της και να επιστρέψει τους ανεκτίµητους
αρχαιολογικούς µας θησαυρούς. 

Το Εθνικό Συµβούλιο, ή Ένωση των Θυµάτων,
το ∆ίκτυο των Μαρτυρικών Πόλεων, όλες οι πολι-
τικές δυνάµεις που µας παραστέκονται, όλοι οι µε-
γάλοι µας φίλοι, µέσα και έξω από την Ελλάδα, η
Nεολαία µας και ολόκληρος ο Ελληνικός λαός, εί-
µαστε αποφασισµένοι και ενωµένοι άρρηκτα, να
παραµείνουµε µαχόµενοι ως την τελική εκπλή-
ρωση αυτού του µέγιστου Εθνικού και Ιστορικού
µας χρέους.

Αθήνα, 16.6.2013
Ο Πρόεδρος ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
O Γραµµατέας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
Η Συντονιστική Επιτροπή του Εθνικού µας Συµ-
βουλίου

www.holocaust.gr, info@holocaust.gr

Από το ∆ηµ. Σταθακόπουλο
Σύµβουλο του Συλλόγου 

Θυµάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώµατος 
(13.12.1943)



117 / Απρίλιος - Μάjος - Ιούνιος ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 33

Προπαγανδιστική αφίσα των Ναζί υπέρ της ευθανασίας ατόµων
µε κληρονοµικά νοσήµατα ή αναπηρίας "Αυτό το άτοµο µε γενετικά
νοσήµατα θα κοστίσει στην κοινωνία µας 60.000 µάρκα κατά
την διάρκεια της ζωής του. Πολίτες αυτά είναι δικά σας χρήµατα". 

Επιµέλεια: Μανώλης Κοτσώνης

If we could weep words
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Στο δυναµικά µεταβαλλόµενο και πολύπλοκο
περιβάλλον που λειτουργούµε επαγγελµατικά,

επικρατεί η οικονοµική αστάθεια, οι µετατοπίσεις
οµάδων πληθυσµού, οι ανταγωνιστικές πιέσεις, η
παγκοσµιοποίηση.

Η προσέγγιση πελατών (ατόµων ή επιχειρή-
σεων) διαφορετικής εθνικότητας, αλλά και η επαγ-
γελµατική επέκτασή µας στο εξωτερικό, δεν πρέπει
να γίνεται µε  τυχαίο τρόπο. 

Πρέπει να βασίζεται στην διαφοροποίηση µας,
στην ανάπτυξη  ανταγωνιστικών  πλεονεκτηµάτων,
στην µε ευελιξία προσαρµογή µας  στα δεδοµένα
του περιβάλλοντος των πελατών.

Τα συνήθη προβλήµατα που καλούµαστε να
αντιµετωπίσουµε  στις ανωτέρω περιπτώσεις συ-
νοψίζονται  κυρίως στα κάτωθι: 

1) ∆ιαφορά Κουλτούρας
Η προσαρµογή της κουλτούρας µας στην  κουλ-

τούρα του πελάτη ή της χώρας που καλούµαστε να
εργαστούµε.

Συγκεκριµένα ως κουλτούραi εννοούµε: το σύ-
νολο των στοιχείων που χαρακτηρίζουν έναν αν-
θρώπινο πληθυσµό µια ορισµένη χρονική περίοδο.
Στοιχεία κουλτούρας αποτελούν η αίσθηση καλλιτε-
χνίας, τα πιστεύω, η θρησκεία, η εκπαίδευση, η
γλώσσα, η υλική κουλτούρα, η κοινωνική οργά-
νωση, οι θεσµοί, η πίστη στο άτοµο στοιχεία ηθικής

και νοµοτέλειας. 
Ο Durbinii προτείνει την οµαδοποίηση των

διαφορών της κουλτούρας σε πέντε βασικές κατη-
γορίες  κλειδιά: ∆ιαφορές γλώσσας,  διαφορές θρη-
σκείας, συνήθειες εργασίας, ρόλος γυναικών,
εµφάνιση ανθρώπων και συµπεριφορές ανθρώ-
πων.

Η µελέτη όλων αυτών των στοιχείων είναι απα-
ραίτητη καθώς τα άτοµα κάθε κοινωνίας βλέπουν
τον έξω κόσµο µε την δική τους οπτική γωνία.
(αυτοαναφορά) iii. 

Ο  σεβασµός µας στους  νόµους,  τις  θρησκευ-
τικές  παραδοχές  της χώρας του πελάτη αποτελεί
κανόνα επιτυχίας και για τον λόγο αυτό πρέπει  να
κατανοούµε  τον πολυπολιτισµικό πελάτη, υπάλ-
ληλο, επενδυτή.

Η κατανόηση  της κουλτούρας,  είναι απαραίτητη
και για την αντίληψη  της λειτουργίας των διεθνών
χρηµατοδοτικών οργανισµών και των τραπεζών.

Όλα αυτά τα στοιχεία πολιτισµικής ιδιαιτερότη-
τας κάθε χώρας- κάθε πελάτη, αποτελούν στοιχεία,
που είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν µεγάλη ή
µικρή ψυχική απόσταση µεταξύ µας  και του
πελάτη.

Η ψυχική – ψυχολογική απόσταση αναφέρεται
σε διαφορές παραγόντων όπως κουλτούρα,
γλώσσα, πολιτικό σύστηµα, επιχειρηµατικές πρα-
κτικές κλπ. οι οποίες όµως παρεµβαίνουν αρνη-

της Άννας Καραγιάννη

∆ικηγόρου του ∆.Σ.Π

Περί διαχείρισης 

∆ ι α π ο λ ι τ ι σ µ ι κ ώ ν   Π ε λ α τ ώ ν

Πηγές
i. Θανόπουλος,Γ.,2006. ∆ιεθνής Επιχείρηση Περιβάλλον, ∆οµή και προκλήσεις. Αθήνα: Interbooks, 129, 226, 306, 312.
ii. Durbin, 2001. Leadrship ResearchFindings, Practice, and Skills. 3rd ed. U.S.A : Houghton Mifflin Compan,4,8, 28,52,53. 
iii. Samuelson και Nordhaus ,2000. Οικονοµική ,Α΄τόµος,  ∆έκατη έκτη διεθνής έκδοση, Μεταφρασµένο στα Ελληνικά από τον
Θανάση Αθανασίου και τον Νικηφόρο Σταµατάκη.Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
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τικά στην ροή πληροφοριών µεταξύ µας και του πε-
λάτη µας iv.

2) Σωστή συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών
Στην προσπάθεια µας να αντιληφθούµε τον

πελάτη στόχο στον οποίο απευθυνόµαστε, είναι χρή-
σιµο καταρχάς: αφενός να συλλέξουµε  πληροφορίες
αναφορικά α) µε στοιχεία γεωπολιτικής πραγµατικό-
τητας, δηµογραφικά στοιχεία, σύστηµα δικαίου,
πολιτισµική ταυτότητα λαού, β) Στοιχεία µακροοικο-
νοµικού και µικροοικονοµικού περιβάλλοντος χώρας,
δηλαδή να προβούµε σε µια σε βάθος προσπάθεια
κατανόηση της ξένης πραγµατικότητας, και αφετέ-
ρου, στην συνέχεια µε όσο πιο αντικειµενικό τρόπο,
να αξιολογήσουµε τις συλλεχθείσες πληροφορίες v.

3) Σε περίπτωση, µετάβασής στο εξωτερικό πέρα
από τα ανωτέρω είναι σηµαντική και η δυνατότητα
της προσαρµογής της προσωπικότητάς µας και του
περίγυρου που µας ακολουθεί, στις συνθήκες του
νέου περιβάλλοντος. 

΄Εχει αποδειχθεί ότι το µεγαλύτερο ποσοστό της
επαγγελµατικής αποτυχίας ατόµων που έχουν µετα-
βεί για απασχόληση στο εξωτερικό, είναι  µη απο-
δοχή του νέου περιβάλλοντος, από τον ή την σύζυγο
του ατόµου που αναλαµβάνει την νέα διεθνή δρα-
στηριότητα. 

Πέραν α) της κατανόησης και του σεβασµού της
κουλτούρας και  του πολιτισµού της χώρας που κα-
λούµαστε να δουλέψουµε β) της συλλογής και της
σωστής  αξιολόγησης πληροφοριών, για την χώρα
στόχο απασχόλησης χρήσιµα εργαλεία αποτελούν η
γνώση ξένων γλωσσών, οι εµπειρίες σε ξένες χώρες,
η θετική και δηµιουργική νοοτροπία, η δυνατότητα
επαγγελµατικής λειτουργίας κάτω από συνθήκες αβε-
βαιότητας, πίεσης και ιδιαίτερων δυσκολιών, η άρι-

στη τεχνική
γνώση του
αντικειµέ-
νου απα-
σχόληση, η
σταθερό-
τητα χαρα-
κτήραvi.

Για να
λειτουργή-
σουν υπέρ
ηµών όλα τα ανωτέρω απαιτείται ευελιξία. 

Η ευελιξία σύµφωνα µε τον Markides έχει ένα
στοιχείο φιλοσοφίας: την προθυµία για αλλαγή
καθώς και ένα στοιχείο δυνατότητας: την ικανότητα
για αλλαγή, και κατακτάται, µε επανεξέταση  των φι-
λοσοφικών θέσεωνvii αλλά και  µε µετατόπιση εδραι-
ωµένων νοοτροπιών µέσα µας, αρκεί να διαθέτουµε
εσωτερική ενδυνάµωσηviii µε όποιο τρόπο επιλέξει ο
κάθε ένας από εµάς να ενδυναµώσει τον εσωτερικό
του κόσµο (φυσικό ή µεταφυσικό).

Οι δυσκολίες που προκύπτουν από την επαγγελ-
µατική µας δραστηριοποίηση µε διαπολιτισµικές οµά-
δες, δεν πρέπει να είναι αποτρεπτικές, καθώς το
επαγγελµατικό µας αντικείµενο είναι διαρκώς συρρι-
κνούµενο. 

Για να πετύχουµε µακροπρόθεσµα, πρέπει να
χρησιµοποιήσουµε τις δυνατότητες µας, µε ένα δυ-
ναµικό τρόπο έτσι ώστε να δηµιουργηθούν γνώσεις,
που θα µας δώσουν την δυνατότητα να δηµιουρ-
γούµε, νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε διαρκή
βάση ix.

Αν οι δυσκολίες αυτές µετατραπούν σε προκλή-
σεις, µέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
µας, προκύπτουν αξιόλογες ευκαιρίες που µπορούν
να δηµιουργήσουν  ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

iv. Johanson & Vahlne 1977,αναφέρεται στον Παπαδόπουλος, Αν., 2009 .Συγκριτικό Μάνατζµεντ. Σηµειώσεις µεταπτυχιακού µαθή-
µατος (δεύτερο έτος) ΒCA Οικονοµικό Κολλέγιο Αθηνών.
v. Θανόπουλος,Γ.,2006 ως άνω.
vi. Θανόπουλος,Γ.,2006 ως άνω.
vii. Marinoff,L.,2002.Πλάτωνας όχι Πρόζακ, Mεταφρασµένο στα Ελληνικά από την Αριάδνη Αλαβάνου Αθήνα : Λιβάνη, 21, 415-417.
viii. Τσίτος,∆.,2010, Η µετατόπιση εδραιωµένης νοοτροπίας είναι περισσότερη αναγκαία από ποτέ, Κέρδος, 7 Απριλίου, σελ.4. 
ix. Markides,C.,2001.Oλοι οι σωστοί ελιγµοί Οδηγός για την κατάστρωση µιας πρωτοποριακής στρατηγικής. Μεταφρασµένο στα Ελ-
ληνικά από τον Ανδρέα Σουκοδήµο. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 95, 104, 114, 140, 168.
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Αναρωτιέµαι µερικές φορές: είµαι εγώ που

σκέφτοµαι καθηµερινά πως η ζωή µου είναι µία;

Όλοι οι υπόλοιποι το ξεχνούν; Ή πιστεύουν πως

θα έχουν κι άλλες, πολλές ζωές, για να κερδίσουν

τον χρόνο που σπαταλούν; 

Μούτρα. Ν' αντικρίζεις τη ζωή µε µούτρα. Τη

µέρα, την κάθε σου µέρα.

Να περιµένεις; Την Παρασκευή που θα φέρει

το Σάββατο και την Κυριακή για νά ζήσεις. Κι

ύστερα να µη φτάνει ούτε κι αυτό, να χρειάζεται

να περιµένεις τις διακοπές. Και µετά ούτε κι

αυτές να είναι αρκετές. Να περιµένεις µεγάλες

στιγµές. Να µην τις επιδιώκεις, να τις περιµένεις.

Κι ύστερα να λες πως είσαι άτυχος και πως η

ζωή ήταν άδικη µαζί σου. 

Και να µη βλέπεις πως ακριβώς δίπλα σου

συµβαίνουν αληθινές δυστυχίες που η ζωή κλή-

ρωσε σε άλλους ανθρώπους. Σ' εκείνου; που δεν

το βάζουν, κάτω και αγωνίζονται. Και να µην µα-

θαίνεις από το µάθηµά τους.

Και να µην νιώθεις καµία φορά ευλογηµένος

που µπορείς να χαίρεσαι τρία πράγµατα στη ζωή

σου, την καλή υγεία, δύο φίλους, µία αγάπη, µία

δουλειά, µία δραστηριότητα που σε κάνει-να αι-

σθάνεσαι ότι δηµιουργείς, ότι: έχει λόγο η ύπαρξή

σου. 

Να κλαίγεσαι που δεν έχεις πολλά. Που κι αν

τα είχες, θα ήθελες περισσότερα. Να πιστεύει; ότι

τα ξέρει; όλα και να µην ακούς. Να µαζεύεις

λύπες και απελπισίες, να ξυπνά; κάθε µέρα ακόµη

πιο βαρύς. Λες και ο χρόνοι; σου είναι απεριόρι-

στος.

Κάθε µέρα προσπαθώ να µπω στη θέση σου.

Κάθε µέρα αποτυγχάνω. 

Γιατί αγαπάω εκείνους που αγαπούν τη ζωή.

Και που η λύπη τους είναι η δύναµή τους. 

Που κοιτάζουν µε µάτια άδολα και αθώα,

ακόµα κι αν πέρασε ο χρόνος αδυσώπητος από

πάνω τους. 

Που γνωρίζουν ότι δεν τα ξέρουν όλα, γιατί

δεν µαθαίνονται όλα. Που στύβουν το λίγο και

βγάζουν το πολύ. 

Για τους εαυτούς τους και για όσους αγαπούν.

Και δεν κουράζονται να αναζητούν την οµορ-

φιά στην κάθε µέρα, στα χαµόγελα των ανθρώ-

πων, στα χάδια των ζώων, σε µία ασπρόµαυρη

φωτογραφία, σε µια πολύχρωµη µπουγάδα. 

Όσο κι αν κανείς προσέχει. Όσο κι αν κανείς προσέχει. 

Όσο κι αν το κυνηγά. Όσο κι αν το κυνηγά. 

Πάντα, πάντα θα 'ναι αργά. Πάντα, πάντα θα 'ναι αργά. 

∆εύτερη ζωή δεν έχει.∆εύτερη ζωή δεν έχει.

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ
ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ

Επιµέλεια: Μανώλης Κοτσώνης
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Παρουσίαση του βιβλίου 
του επ. Προέδρου ∆ΣΠ Βασιλείου Βενέτη

«Τοµές στα προβλήµατα 
της ∆ικαιοσύνης και όχι µόνο...»

στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Ο∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς την 26 Ιου-

νίου 2013 σε εκδήλωση που οργάνωσε µε επι-

τυχία, παρουσία πολιτικών, δικαστικών και νοµικών

προσωπικοτήτων στην αίθουσα συνεδρίων του Πανε-

πιστηµίου Πειραιώς παρουσίασε το βιβλίο του κ. Βα-

σιλείου Παναγιώτου Βενέτη,Επιτίµου Προέδρου του

∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.

«Τοµές στα προβλήµατα της ∆ικαιο-

σύνης και όχι µόνο...». Για το βιβλίο

αλλά και για το συνδικαλιστικό, επι-

στηµονικό και κοινωνικό έργο του Βα-

σιλείου Παν. Βενέτη µίλησαν οι:

Κων/νος Αρβανιτόπουλος, Υπουργός

Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτι-

σµού & Αθλητισµού, Καθηγητής του

Παντείου Παν/µίου. Προκόπης Παυ-

λόπουλος, Βουλευτής, τ. Υπουργός,

Καθηγητής του Παν/µίου Αθηνών.

Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες, Εισαγ-

γελέας Αρείου Πάγου. Πέτρος Αλιβι-

ζάτος, Καρδιοχειρουργός, Ιωάννης

Αδαµόπουλος, Πρόεδρος της Ολοµέ-

λειας των Προέδρων ∆ικηγορικών

Συλλόγων Ελλάδος & Πρόεδρος

∆.Σ.Αθηνών, Αιµίλιος Αυγουλέας, ∆ι-

κηγόρος Πειραιώς, Καθηγητής ∆ιε-

θνών Χρηµατοοικονοµικών Αγορών

του Παν/µίου του Εδιµβούργου και ο

Χρίστος Τσάλλος, ∆ικηγόρος Πει-

ραιώς, Πρόεδρος του Συλλόγου Νέων

∆ικηγόρων & Ασκουµένων Πειραιώς.

Χαιρετισµό έκανε ο Πρύτανης του Πα-

νεπιστηµίου Πειραιώς, ενώ το συντο-

νισµό της εκδήλωσης είχε ο Πρόεδρος

του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

κ. Στέλιος Μανουσάκης. «Τα χρήµατα

από την πώληση του βιβλίου διατέθη-

καν στον ειδικό διανεµητικό λογαρια-

σµό των Νέων ∆ικηγόρων Πειραιώς.

Στιγµιότυπα από την εκδήλωση στο Πανεπιστήµιο Πειραιά
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Μια ευχάριστη έκπληξη µας περίµενε από
την παιδική χορωδία του ∆ΣΠ στις 26 Ιου-

νίου 2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων όπου πα-
ρουσίασε  τραγούδια και δρώµενα µε τον τίτλο
«Κάτω τα χέρια από το παιχνίδι µας» τα παιδία
παίζει…

Στο σκετς που παρουσίασαν τα παιδιά των δι-
κηγόρων δυο γριές αποτρέπουν τα παιδιά να παί-
ξουν εκεί η να πάνε αλλού η να σταµατήσουν το
παιχνίδι τους  γιατί ενοχλούνται από το θόρυβο
του. Τα παιδιά αντιδρούν και κάθε παιδί απαντά
µε µια λέξη η µια φράση ότι θέλουν να παίξουν
παρουσιάζοντας τα δικαιώµατά τους. Τα παιδιά
φεύγουν από το πλάνο, οι γριές σε λίγο έχουν επι-
θυµήσει το γνωστό θόρυβο του παιχνιδιού τους,
τα παιδιά επανέρχονται τραγουδώντας έχουν νι-
κήσει µε τα επιχειρήµατα τους να είναι δυνατά.
Τραγούδησαν: Μήλο µου κόκκινο, Ξηµερώνει,
Ο Παλιάτσος, ο Ανθρωπάκος, Το τρελλοβάπορο.

Την εκδήλωση προλόγισε ο σύµβουλος ∆ΣΠ
∆ηµήτρης Σταθακόπουλος και ευχαρίστησε τον
∆ικηγορικό σύλλογο Πειραιά για την υποστήριξη
του έργου της χορωδίας.

Συµµετείχαν τα παιδιά Ηλίας Αναγνώστου, Μα-
ρίνα Αναγνώστου, Μελίνα Αποστόλου, Γιώργος
Γεωργακαράκος, Νικόλας Γεωργοπάλης, Πόπη
Σαµιώτη, Μαριάδνη Σιγάλα, Βάσια Συρογιαν-
νούλη, Γρηγόρης Τζαρέλας, Αντρέας Υδραίος.

Κάτω από πολλά χειροκροτήµατα τα παιδιά
τραγουδώντας πάλι µοίρασαν γλυκά σε γονείς και
ακροατές και ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι.

Την έµπνευση, την διεύθυνση και την όλη επι-
µέλεια της παιδικής εκδήλωσης είχε η κ. Κική
Σβίγγου.

Την εκδήλωση παρακολούθησε ο πρόεδρος
του ∆ΣΠ Στέλιος Μανουσάκης, οι σύµβουλοι ∆ΣΠ
Μαρία Φλωροπούλου-Μακρή, Ευάγγελος Ανα-
γνώστου, ∆ηµήτρης Σταθακόπουλος και πολλοί
γονείς.  

Τα παιδία παίζει…Τα παιδία παίζει…
«Κάτω τα χέρια από το παιχνίδι µας»«Κάτω τα χέρια από το παιχνίδι µας»

Τραγούδια, δρώµενα Τραγούδια, δρώµενα 
και καλό καλοκαίρι…  και καλό καλοκαίρι…  

Από την παιδική χορωδία ∆ΣΠ Από την παιδική χορωδία ∆ΣΠ 

Τα παιδιά φωτογραφίζονται 
µε τον Πρόεδρο του ∆ΣΠ και γονείς 

Τα παιδιά τραγουδούν
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Υποθέτω πως η ποδοσφαιρική

οµάδα (Π.Ο.) του ∆.Σ.Π.

ιδρύθηκε, γύρω  στα  1968 µε

πρωτεργάτες τους συναδέλφους

Άγγελο Σκαρίµπα και Γιάννη Κα-

τσαφάδο, που λόγω καταγωγής,

είχε πάντα τον πρώτο λόγο µέσα στον αγωνιστικό

χώρο, κατά το λεγόµενο, «12 Μανιάτες 13 καπετα-

ναίοι». 

Ο Γιάννης φώναζε κατά τη διάρκεια των αγώνων,

που γίνονταν πάντοτε στον Άγιο Κοσµά και ενίοτε

«έβριζε», διότι ήθελε όλοι να πασάρουν σ’ αυτόν, µε

πρώτο θύµα εµένα, παρ’ όλο ότι αναγνώριζε το πο-

δοσφαιρικό µου ταλέντο !. Ο  Άγγελος Σκαρίµπας,

ύψους 1,90 περίπου, στη θέση του σέντερ-µπακ δια-

µόρφωνε  ένα στυλάκι, κάτι µεταξύ Στεφανάκου και

Λινοξυλάκη,  χωρίς να ξεχνάει τον ρόλο του πυρο-

σβέστη στους ευέξαπτους παίκτες. 

Αλλά κι ο Λάζαρος Κουρετζής τσατιζόταν εύκολα

κι έβριζε κι αυτός κατά τα συνήθη και πάντως, όπως

κι ο Κατσαφάδος, χωρίς πρωτοτυπία γι’ αυτό και δεν

τους δίναµε σηµασία. Ο Γιώργος Κανέλλης έτρεχε

και γελούσε µε τα «χάλια» του βρίζοντας κι αυτός για

τον ίδιο λόγο, ενώ ο Γιώργος Αλµπούρας, µετείχε

στην οµάδα ως τρεχαλατζής.  

Η οµάδα παρ’ όλα αυτά κατατρόπωνε κάθε αντί-

παλό της και κυρίως την Π.Ο  του ∆.Σ.Α. που,  απ’

όσο θυµάµαι, έφευγε απ’ το γήπεδο µε καµιά δεκα-

ριά γκολ  στην πλάτη.  

Η οµάδα αυτή, κυρίως ανεµοµαζέµατα, τουλάχι-

στον για την περίοδο 68-74, ποτέ  δεν ήταν συµπαγής

και πολλοί συνάδελφοι, όπως ο Τάκης ο Παπαδό-

πουλος και ο Γιώργος ο Τσούνης, αυτοµόλησαν στη

δική µας οµάδα. Ο Γιώργος, ένας τύπος Καραγκούνη

και βάζελος ως  τ’αυτιά, έκανε τσαλιµάκια εξ αιτίας

των οποίων έχανε και την µπάλα. 

Η οµάδα µας ήταν άκρως δηµοκρατική, αφού

όποιος ήθελε έµπαινε κι έπαιζε και γι’ αυτό  δεν εί-

χαµε πάγκο. Από σύστηµα όµως σκίζαµε. Είµαστε η

πρώτη οµάδα  σ’ όλα τα βαλκάνια που κάναµε την

αναρχία ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Όλοι για όλες

τις θέσεις!!!

Η δική µου καριέρα έκλεισε  ύστερα από ένα απί-

θανο  γκόλ που πέτυχα µε «κουτουπιέ», από από-

σταση  60 µέτρων και βάλε, αφήνοντας  τους πάντες

άφωνους. 

Πέρα όµως από οποιαδήποτε πλάκα η Π.Ο του

∆.Σ.Π. αποτέλεσε για µας ανάσα σε περίοδο ∆ικτα-

τορίας. 

Συνετέλεσε στη σύσφιγξη των µεταξύ µας σχέ-

σεων µε διακριτικό γνώρισµα την αγάπη και την αλ-

ληλεγγύη. Τόσο εµείς, της οµάδας, όσο και οι τότε

νέοι ∆ικηγόροι, φτωχόπαιδα οι περισσότεροι του

Πειραιά και  των γύρω περιοχών, µπορεί να µη πλου-

τίσαµε, περάσαµε όµως στους επόµενους ένα ήθος

που δεν ήταν µόνο αποτέλεσµα αγωγής, αλλά και πί-

στης να γίνουµε κάτι, όχι για ν’ αποδείξουµε κάτι,

µέσα από τροµακτικές, δυσκολίες και το πετύχαµε. 

Στους συµπαίκτες µου, αυτής της ανεπανάληπτης

πια  εποχής, στέλνω την αγάπη µου και µαζί την συ-

γκίνησή µου, καθώς συνειρµικά προβάλλει στα µάτια

µου ο Μίσσια και τα δάκρυά του την ώρα που η αυ-

λαία των Ολυµπιακών αγών έπεφτε. Κάποτε στη

Μόσχα!...

Π . Ο .  ( ∆ . Σ . Π . )

Γράφει 
o Φάνης Μούλιος 
Συγγραφέας  
επ. ∆ικηγόρος

Στο συνάδελφο  Μ. Σταµόπουλο,
άλλοτε παιχταρά 
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(Στα πλαίσια της έκθεσης «∆ηµοτική Πινακοθήκη: Ιστορία
ενός θεσµού» και των παράλληλων εκδηλώσεων που πραγµα-
τοποιήθηκαν, ο ∆ήµαρχος Πειραιά Βασίλειος Ι. Μιχαλολιάκος
βράβευσε ορισµένους ποιητές, συγγραφείς και λογοτέχνες που
είτε ζουν και εργάζονται στον Πειραιά είτε ανέδειξαν µέσα από
το έργο τους την πόλη και τους ανθρώπους τού Πειραιά. Ανά-
µεσα σ’ αυτούς και οι συνάδελφοι Φάνης Μούλιος, Μόσχος Κε-
φάλας και Μιχάλης Βλάµος.

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 βραβεύτηκε ο ∆ηµήτρης
Πιστικός, ποιητής και επίτιµος δικηγόρος για το έργο και την
προσφορά του στα Γράµµατα.

Η βράβευση έγινε στο νεοκλασικό κτήριο τής Κανθάρου).
Παρέστησαν πολλοί άνθρωποι των Γραµµάτων και αρκετοί
συνάδελφοι δικηγόροι. Σχετικό ρεπορτάζ δηµοσιεύτηκε στο
προηγούµενο τεύχος τής εφηµερίδας µας. 

Μετά την ανάγνωση πλήρους εργοβιογραφικού και την
απαγγελία δύο ανέκδοτων ποιηµάτων ακολούθησε η επίδοση
τιµητικής πλακέτας, «για την προσφορά του στα Πειραϊκά
Γράµµατα». Στο τέλος τής εκδήλωσης κλήθηκε για την επιβε-
βληµένη αποφώνηση. Επειδή η αποφώνηση αυτή µπορεί να έχει
κάποια σηµασία και για τους συναδέλφους που δεν ήταν παρό-
ντες την παραθέτουµε µε ελάχιστες προσθήκες και διορθώσεις.

∆ηµοσιεύουµε, επίσης, και το ποίηµά του µε τον τίτλο «Πει-
ραιάς 2006» -το οποίο διάβασε στην εκδήλωση ο ίδιος ο ∆ή-
µαρχος- για όσους το άκουσαν αλλά και για όσους έλειπαν και
θα ήθελαν ίσως να το διαβάσουν.) 
Κύριε ∆ήµαρχε Πειραιά
Φίλες και φίλοι

Ειλικρινά χαίροµαι που µοιράζοµαι τη χαρά τής αποψινής
βραδιάς µε µάχιµους, συναδέλφους λογοτέχνες, φίλους και
συνοδοιπόρους στις δύσκολες και µοναχικές ατραπούς αλλά
και στις πολυσύχναστες λεωφόρους τής τέχνης. Θα ήθελα να
υπογραµµίσω ότι υπάρχουν δύο σχολές σκέψης όσον αφορά
στα ποικίλα βραβεία: η µία είναι η αποφατική και η άλλη η κα-
ταφατική. ∆ε θα αξιολογήσω απόψε. ∆ε µου το επιτρέπει ο
χρόνος και η περίσταση. Πάντως και οι δύο προβάλλουν µε
αξιώσεις τα δικαιώµατά τους. Εντούτοις να µου επιτρέψετε
να πω δυο λόγια: Το 1964 ο µεγάλος συγγραφέας Ζαν Πωλ
Σαρτρ αρνήθηκε τη βράβευσή του µε το ύψιστο λογοτεχνικό
βραβείο, το Νοµπέλ τής Λογοτεχνίας, διότι ήταν αντίθετος σε
κάθε βράβευση που ιεραρχεί τους λογοτέχνες καταργώντας
την έννοια της ισότητας. Το ίδιο συνέβη πέρυσι και στα καθ’
ηµάς µε κάποιον εκκεντρικό ποιητή, (ελάσσονα, κατά το ποι-
ητικό µέγεθος, µείζονα όµως ως προς την προβολή του από το
αθηνοκεντρικό πολιτιστικό µοντέλο), που αρνήθηκε τη βρά-

βευσή του µε το ύψιστο ελληνικό κρατικό βραβείο! Από την
άλλη όχθη (κατά µαρτυρίες) υπήρξε Έλληνας νοµπελίστας ο
οποίος έκανε πρόβες για να επιτύχει την καλύτερη και επι-
βαλλόµενη από το πρωτόκολλο υπόκλιση µπροστά στη βασί-
λισσα της Σουηδίας! Κάποιος προηγούµενος, πολύ προτού
ανοίξει η όρεξή του για το µεγάλο αυτό βραβείο, στα 1932,
αποκαλούσε τους Σουηδούς «ανόητους» και «Εσκιµώους» για
να τους προσκυνήσει και να υποκλιθεί µπροστά τους αργό-
τερα! Στην Ελλάδα υπάρχουν και τα δύο βραβεία Λένιν όπως
και τα χαµένα βραβεία τού Παλαµά, του Καζαντζάκη, του Σι-
κελιανού. Σήµερα όλοι µιλούν για τον Καβάφη που δεν αξιώ-
θηκε το µέγιστο αυτό βραβείο και κανένας για τους
νοµπελίστες, Έλληνες και ξένους. ∆ικαιοσύνη; Λήθη; ∆εν
ξέρω. Αυτά έχουν οι καιροί. Και τα ήθη!

Περαιτέρω, άλλοι λογοτέχνες δέχτηκαν το βραβείο επάξια,
άλλοι ανάξια. Βεβαίως το κριτήριο τής διάκρισης αξίας και
αναξιότητας είναι υποκειµενικό και υπόκειται σε κριτική και
συνεχείς αναθεωρήσεις. Το πιο ασφαλές κριτήριο το θέτει ο
χρόνος, ο οποίος καταξιώνει ή εξαφανίζει το κάθε δηµιούρ-
γηµα και συνακόλουθα το δηµιουργό του. Αυτά συνέβαιναν,
συµβαίνουν και θα συµβαίνουν όσο υπάρχει λογοτεχνία στον
αιώνα τον άπαντα. Ο κόσµος τής ανθρώπινης µαταιοδοξίας
αλλά και άµιλλας που είναι δυο διαφορετικά και εκ διαµέτρου
αντίθετα ηθικά µεγέθη, δεν έχει τέλος.

Για λόγους αρχής, λοιπόν, δέχοµαι τη βράβευση, ως θεσµό
που έχει τις απαρχές του βαθιά µέσα στους αιώνες τής αν-
θρώπινης ιστορικής διαδροµής. Προσωπικά, εξάλλου, οµο-
λογώ ότι δέχτηκα µε χαρά τη βράβευση (που µου
ανακοινώθηκε από την κυρία Έρρικα Ανδριανοπούλου, την
οποία δε γνωρίζω προσωπικά), όπως άλλωστε πράττω µέχρι
σήµερα για κάθε διάκριση που µου έχει γίνει κατά καιρούς
από διάφορες επιτροπές και φορείς, περισσότερο ή λιγότερο
γνωστούς. Τη δέχτηκα µε χαρά διότι τη θεώρησα τιµή πρωτί-
στως προς την τέχνη που υπηρετώ, την ποίηση, και δευτερευ-
όντως προς το πρόσωπό µου. ∆εν ξέρω πόσο τη δικαιούµαι.
Αυτό θα το κρίνουν οι αναγνώστες και φυσικά ο αµερόληπτος
καιρός. Εκείνο όµως που ξέρω είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες
ήταν εκείνοι που καθιέρωσαν ως ύψιστη ηθική ανταµοιβή
µιας προσπάθειας, τα βραβεία και τα έπαθλα. Αρκεί να θυµη-
θούµε τον Όµηρο (Ιλιάδα και Οδύσσεια), τον Ησίοδο, τον
Πίνδαρο, τους Ολυµπιακούς αγώνες και τους δραµατικούς
αγώνες στην κλασσική Αθήνα. Να προσθέσω ότι ιδιαίτερη ση-
µασία αποκτά η τιµή, όταν κάποιοι άνθρωποι που ασκούν
εξουσία (η οποία σήµερα δεν έχει και σε µεγάλη υπόληψη τον
πραγµατικό πολιτισµό) σε διακρίνουν και σε βραβεύουν χωρίς

Περί βραβείων και άλλων τινών 
θαυµάσιων και καθηµερινών

Σ τ ί ξ ε ι ς

του ∆ηµήτρη Πιστικού
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να τους ξέρεις και φυσικά χωρίς να το έχεις επιδιώξει. Γιατί
εάν το έχεις επιδιώξει, η τιµή αναποδογυρίζει και γίνεται ατι-
µία και γραφικότητα. Πάντως η αρχαία ελληνική λέξη
«άθλιος» είχε δύο σηµασίες. Μία κυριολεκτική και µία µετα-
φορική. Σήµαινε τον άθλον (βραβείο, αµοιβή) φερόµενο, τον
κερδαίνοντα ή τον αγωνιζόµενο γι’ αυτό και µεταφορικά ό,τι
και σήµερα: τον ταλαίπωρο, τον άθλιο, το δυστυχή, τον ελε-
εινό, τον άξιο οίκτου, το φαύλο.

Τα σηµειώνω αυτά, επειδή, κάθε φορά, γίνεται, και όχι αδί-
κως, πολλή κουβέντα για τη µεροληψία τών κάθε λογής βρα-
βείων και ιδιαίτερα των κρατικών. Ευχαριστώ λοιπόν όσους
µε έκριναν άξιο της αποψινής τιµής. ∆εν είµαι σε θέση να γνω-
ρίζω τα κριτήριά τους. Θα ήµουν ευτυχής εάν αυτά αντιστοι-
χούσαν στην αξία τού όποιου λογοτεχνικού έργου µου και της
εν γένει προσφοράς µου στον πολιτιστικό Πειραιά που είναι η
δεύτερη θετή πατρίδα µου εδώ και πενήντα περίπου χρόνια.
Ευχαριστώ το ∆ήµαρχο Πειραιά, κύριο Βασίλη Μιχαλολιάκο,
που ενστερνίστηκε την πρωτοβουλία, υποθέτω της ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης. Εύχοµαι η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί επε-
κτείνοντας τον κύκλο της και σε άλλα πρόσωπα και άλλους
τοµείς τού σύγχρονου πειραϊκού πολιτισµού µας. Τον ευχαρι-
στώ, επίσης, και για την απονοµή τής απλής και απέριττης τι-
µητικής πλακέτας και για τα καλά του λόγια µε τα οποία
συνόδεψε την απονοµή. Επιπλέον ευχαριστίες τού οφείλω και
για την ανέλπιστη και εκτός προγράµµατος απαγγελία τού ποι-
ήµατός µου µε τίτλο «Πειραιάς 2006» που µε πρωτοβουλία
του απάγγειλε, prima vista χωρίς να το προδώσει. Σηµειωτέον
ότι το ποίηµα είναι αδηµοσίευτο και ακούγεται πρώτη φορά
µπροστά σε κοινό. Μου άρεσαν, ακόµα, οι προσεγγίσεις του
πάνω στα νοήµατα των στίχων µου, οι αυθόρµητες αναλύσεις
επιµέρους ζητηµάτων, οι οραµατισµοί του για θέµατα της
πόλης που επισηµαίνουν οι στίχοι τού ποιήµατος και τα σχό-
λιά του.

Ξεχωριστά ευχαριστώ τους οικοδεσπότες τής ∆ηµοτικής Βι-
βλιοθήκης Πειραιά και τους συγχαίρω και για τη σηµαντικό-
τατη έκθεση σπάνιων βιβλίων και περιοδικών την οποία
οργάνωσαν και την οποία  πρόσεξα και εξετίµησα από την
έναρξή της. Να µου επιτραπεί να προσθέσω ότι η ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη Πειραιά, (από τις σπουδαιότερες της Ελλάδας),
επιτελεί σπουδαίο έργο, πολλαπλά χρήσιµο ακόµα και για
όσους, όπως εγώ, έχουν πλούσια βιβλιοθήκη. Πρόκειται αλη-
θινά για µια πολύτιµη κιβωτό µνήµης τών ανθρώπινων πε-
πραγµένων. Την ευχαριστώ, επίσης, ετεροχρονισµένα, πάντως
νόµιµα, για την πολύτιµη βοήθεια που παρέσχε κάποτε, στα
δύσκολα χρόνια τής δικτατορίας, σ’ έναν φτωχό επαρχιώτη
φοιτητή τής Νοµικής, ο οποίος εύρισκε, εύκολα, στο αναγνω-
στήριό της, νοµικά συγγράµµατα της επιστήµης του (που δεν
είχε τη δύναµη να αγοράσει) και τα µελετούσε στη φιλόξενη
αίθουσά της, στο πλάι, τότε, τού ανακαινισµένου ∆ηµοτικού
µας Θεάτρου.

Αισθάνοµαι την ανάγκη να απευθύνω ένα µεγάλο ευχαριστώ
στην ηθοποιό κυρία Έστα Ράζου που διάβασε το βιογραφικό
µου και µε τόσο υποβλητικό και ωραίο τρόπο απάγγειλε το
επίσης αδηµοσίευτο ποίηµά µου µε τίτλο «Γράµµα σε φίλο
άποικο του άστεως». Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που είχατε
την καλοσύνη να έρθετε στην αποψινή, τιµητική για µένα, εκ-
δήλωση.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2006

Τους µακρινούς ορίζοντες που η µατιά απλώνει
πεθύµησες• σε οδήγαγε, µια νιότη µυθική
έξω απ’ του χρόνου να βρεθείς, το τροµερό αλώνι
όπου η ζωή ξοδεύεται σιµά στη λογική.

Εδώ µια µέρα σ’ έφερε η ανάγκη και η πείνα.
Ήταν τα χρόνια δίσεχτα, τα σπίτια αραιά,
η Νοµική σού έταζε παλάτια στην Αθήνα
µα εσύ το µάτι έκλεινες κρυφά στον Πειραιά.

Κι ήταν θολή σαν όνειρο, µακριά, η Τριχωνίδα.
Μπροστά σου απλωνότανε βαθύς ωκεανός.
Με τον Πορφύρα έδεσες, πανιά στην Φρεαττύδα
και πρόσµενες στην πλώρη σου να φέξει ένας φανός.

Πολλές φορές, τρεµόσβησε, κι άλλες φορές, εχάθη.
Κι εσύ, κρατούσες µυστικό στο χέρι φυλαχτό
τον κόσµο που αγάπησες κι έρχεται από τα βάθη
και τα κορίτσια που έπαιξαν στον κόρφο σου κρυφτό.

Είπανε πως θα εύρισκες λιµάνι στην Καστέλλα
θ’ ακούσεις παραδείσια στην Τερψιθέα πουλιά,
κι όµως παντού συνάντησες τη φτώχεια και την τρέλα
της λύπης ανεβαίνοντας τα εκατό σκαλιά.

Σου είπαν: στο Σηράγγειο, θα βρεις το πατρικό σου
Μινύες θα σε φιλέψουνε γλυκό την Κυριακή.
Όµως οι χρόνοι έπλεκαν αλλιώς το ριζικό σου:
Στην Κουντουριώτου βάλτωσες και στην Πειρα8κή.

Λοιπόν, τι βρήκες; Άλαλο το Θέατρο της πόλης.
Ορθός ο Πύργος, σκέλεθρο• η Ράλλειος γιαπί.
Η Βίλα στα φαντάσµατα. Κάποιες στιγµές τής σχόλης
ρωτάς τι φταίει, µα κανείς, δεν ξέρει να σου πει.

Βρήκες καηµούς στις γειτονιές, τους φίλους να λυπούνται
τ’ αθάνατα να γίνονται σε µια στιγµή φθαρτά
είδες βωµούς να ρεύουνε, εικόνες να χαλιούνται
και πάχνες στον Τινάνειο να στρώνουν τα σπαρτά.

Ήτανε πάντα άστατες του βίου σου οι Μοίρες.
Ήπιες ρακί στην Αγορά, καφέ στην Κοραή.
Στο Κερατσίνι άραξες, κι ένα σεντούκι πήρες,
αφήνοντας τη νιότη σου στη στάχτη να καεί.
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ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ 

ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ 

ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟ

του Θεόφιλου Γ. Προκοπίδη
επιτ. ∆ικηγόρου 

Πάλι το ραδιόφωνο – αυτή η ωραία συντροφιά – µε

βοήθησε να αποφασίσω – επιτέλους – να γράψω

ένα «κοµµάτι» για τον τουρισµό µας, που από καιρό

κλωθογύριζε στο µυαλό µου και στην απόφαση αυτή

συνετέλεσε και αυτή η απίστευτη ηλιοπληµµύρα που

είχε κατακλύσει εφέτος, µέσα στο καταχείµωνο τον

τόπο µας. 

Ήταν µια εκποµπή µε προσκεκληµένους τρεις

µαθητές του Λυκείου που εξέθεσαν τις απόψεις τους,

ενδιαφέρουσες και µε όλη τη φρεσκάδα που µόνο

από νέους ανθρώπους

µπορεί να προκύψει.

Εντυπωσιακή η ατάκα

ενός από αυτούς: «Που-

λάµε τη χώρα µας φθηνό-

τερα από ότι της αξίζει».

Ήταν αυτό που είχα και

εγώ κατά νου να γράψω.

Με µια παρατήρηση και

µια προσθήκη. Η πρώτη

είναι ότι εγώ περιορίζοµαι

στο θέµα του τουρισµού

µας και η δεύτερη ότι «δεν

την πουλάµε σωστά». 

Πράγµατι, µε την πα-

ραπάνω έννοια, πουλάµε

την χώρα µας στους ξένους επισκέπτες µας φθηνά.

Τον ήλιο µας, τον ουρανό µας, τις ακρογιαλιές µας, τις

αρχαιότητες µας, ακόµα τα προ@όντα της γης µας κ.ά.

Από την άλλη όµως η ποιότητα των υπηρεσιών που

τους προσφέρουµε δεν είναι ανάλογη µε τις αξιώσεις

– όχι παράλογες – που έχει ο ξένος τουρίστας.

Η Ελλάδα είναι µια προνοµιούχος χώρα διότι προ-

σφέρεται, όσο λίγες χώρες στον κόσµο για τουρισµό –

ακόµα και τον χειµώνα – και αυτό το εξαιρετικό προ-

νόµιο δεν το αξιοποίησε όπως και όσο πρέπει και µπο-

ρεί. Τι έφταιξε; Πολλά, όπως η έλλειψη σωστής

τουριστικής υποδοµής, η χαµηλή ποιότητα των προ-

σφεροµένων υπηρεσιών και βέβαια η αρνητική στάση

του κράτους (αφόρητη γραφειοκρατία, ελλιπής έλεγ-

χος, µη επαρκής συνδροµή προς τον τουριστικό επι-

χειρηµατία κ.λπ.). Σε ένα τοµέα που έπρεπε να

αναπτύξουµε και να διαφυλάξουµε σαν κόρη οφθαλ-

µού. 

∆εν έχει να ζηλέψει τίποτα η χώρα µας σε φυσικές

οµορφιές από άλλες χώρες απανταχού της Γης. Ασύ-

γκριτα η ιδιαιτερότητα και η γοητεία των νησιών µας

που λάµπουν κάτω από τον πεντακάθαρο γαλάζιο ελ-

ληνικό ουρανό και ο εκτυφλωτικός ήλιος µας που

ακόµα και στην καρδιά του χειµώνα λούζει τον τόπο

µας ζεσταίνει και γλυκαίνει τις χειµωνιάτικες µέρες σε

πείσµα του ηµερολογίου. Οι καταγάλανες και πεντα-
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κάθαρες θάλασσες µας. Τα προ@όντα της ελληνικής

γης µε τη µοναδική ποιότητα και νοστιµιά. Να προ-

σθέσουµε τα υπέροχα µουσεία µας µε τις µοναδικές

αρχαιότητες που εξ άλλου είναι διάσπαρτες σε όλη την

Ελλάδα και αποσπούν τον παγκόσµιο θαυµασµό. Όλα

αυτά που αφήνουν ενεούς και µε ανοιχτό το στόµα και

τα µάτια διεσταλµένα τους ξένους. Ένα τέτοιο στιγµιό-

τυπο «έπιασα» στο µουσείο της Ακρόπολης, µια ξένη

διεθνής προσωπικότητα κοίταζε τα εκθέµατα σαν να

είχε πέσει από τον …. Άρη. Όλα αυτά και πολλά άλλα

είναι ο ανεκτίµητος θησαυρός που έχει η χώρα µας. 

Τώρα, πως µε αυτήν την «προίκα» που µας χάρισαν

τόσο απλόχερα η Φύση και η Ιστορία µας «κατορθώ-

σαµε» να φτάσουµε σε αυτό το χάλι, µια χώρα ευλο-

γηµένη από αυτά τα δύο (αλλά και τον άλλο µεγάλο

αιµοδότη της εθνικής µας οικονοµίας, τη Ναυτιλία µας)

είναι απορίας άξιο. Εµείς που θα µπορούσαµε, δου-

λεύοντας σωστά και µε σοβαρότητα στον τοµέα του

τουρισµού να «φέρουµε» αφθονότερο το ξένο χρήµα

που θα ερχόταν ευχαρίστως. 

Έχουµε ένα θησαυρό στο σεντούκι µας. Μόνο που

δεν ξέρουµε να τον αξιοποιήσουµε. Που είναι η πα-

ροιµιώδης … ελληνική ευφυ�α; Ή µήπως χρειάζεται

κάτι άλλο που – εδώ που τα λέµε – σπανίζει σε τούτη

εδώ την πολύπαθη χώρα ; Η κοινή λογική… 

Βγάλτε επιτέλους τον θησαυρό από το σεντούκι του.

Οι θησαυροί είναι άχρηστοι µέσα στα σεντούκια και

δεν τα αγαπούν. Πουλάµε την χώρα µας φθηνότερα

από ότι αξίζει, ναι. Για να την πουλήσουµε όµως

ακριβά, όπως και της αξίζει, πρέπει να προσφέρουµε

έναν άρτια οργανωµένο και ποιοτικά υψηλού επιπέδου

τουρισµό. Να γίνει αντιληπτό ότι δεν αρκεί η ερασιτε-

χνική, εν πολλοίς θεώρηση και πρακτική µε τις οποίες

µέχρι σήµερα πορευτήκαµε στο ζήτηµα αυτό. Χρειαζό-

µαστε ένα τουρισµό µε υψηλές προδιαγραφές που θα

τον κάνουν άκρως ανταγωνιστικό. Πάει η εποχή του

τουρίστα µε το σακίδιο που κυνηγούσε τα βερίκοκα στα

κτήµατα .. Είναι κρίµα, µεγάλο κρίµα να γίνεσαι ψω-

µοζήτης της Ευρώπης όταν διαθέτεις τέτοια απαρά-

µιλλη οµορφιά και Ιστορία. Πούλησε τα ακριβά αλλά

αξιοποίησε τα µε τον τρόπου που απαιτείται. 

Και τότε θα δεις πόσο περισσότερο ευρωπα@κό και

µη χρήµα θα εισρέει, πρόθυµα και άφθονο χρήµα. Αλ-

λιώς είσαι άξιος της τύχης σου…

Μαρίνα Ρεπούση
Ένας χρόνος πέρασε, από τότε που η Μαρίνα

έφυγε από κοντά µας.

Η απουσία της είναι αισθητή όχι µόνο στους δι-
κούς της ανθρώπους αλλά και σ’ όλο το δικηγορικό
κόσµο.

Μας λείπει το ζεστό της χαµόγελο, το φωτεινό
της βλέµµα, η φινέτσα της.

Η Μαρίνα είχε τσαγανό, ανεπανάληπτο χιούµορ,
ανθρωπιά, αξιοπρέπεια και καθηµερινή παρουσία στα δικαστήρια µέχρι το τέλος.

Ήταν ένα χαρισµατικό πλάσµα που έζησε δύσκολη ζωή µετά το χαµό του συντρόφου της Νίκου,
αλλά  βρήκε όµως καταφύγιο στη δικηγορία χωρίς να χάσει ούτε στιγµή, έδειξε τη µαχητικότητά της
και τον καλό συναδελφικό χαρακτήρα της.

Για τους δικούς της ανθρώπους, τους φίλους της αλλά και για όσους συναδέλφους της την γνώρι-
ζαν και την αγάπησαν, η Μαρίνα θα ζει και θα υπάρχει.

Οι φίλοι και συνάδελφοί της
∆ηµήτρης Πολλάλης

Ζωή Καράντζαλη
Ελένη Εµµανουήλ   
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Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο

Οιδιωτικός βίος, που τόσο πολύ επηρέαζε και τον

δηµόσιο βίο εφωτίστηκε καθαρώτερα µε την ανα-

κάλυψη των οικηµάτων, των τάφων, των εργαστηρίων

της αγγειοπλαστικής, κοροπλαστικής, χαλκουργίας και

γλυπτικής.

Όλα τα ευρήµατα των ανασκαφών σε λίγον καιρό

θα έχουν συγκεντρωθή σ’  αυτό το κτίριο. Μια µικρή

αλλά αντιπροσωπευτική επιλογή έχει ήδη εκτεθή, σ’

αυτόν τον όροφον, για το κοινόν.

Πολύ πλουσιώτερο υλικό θα τεθή σύντοµα εις την

διάθεση των επιστηµόνων στις αποθήκες τ ου υπογείου

και στον δεύτερο όροφο. Στα αρχεία του Μουσείου

υπάρχουν πλήρη φωτογραφικά και γραπτά στοιχεία

των ανασκαφών και των καθ’ έκαστον ευρηµάτων.

Όλα αυτά τα στοιχεία είναι ήδη κι είµαι βέβαιος ότι

θα εξακολουθήσουν πάντοτε να είναι στην διάθεση των

επιστηµόνων όλου του κόσµου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο

θα συνεισφέρουν στην αδιάκοπη µελέτη, που αποτελεί

τον προορισµό ενός µεγάλου αρχαιολογικού χώρου,

όπως ενός µεγάλου αρχαίου συγγραφέως : έτσι οι µέλ-

λουσες γενεές θα µπορούν να συνεχίσουν να αντλούν

καθαρό νερό από παληά φρέατα. 

Η αναστήλωσις της Στοάς, όπως όλοι γνωρίζετε,

εσχεδιάσθηκε αρχικά για να αντιµετωπισθή στην

πράξη η ανάγκη ενός µουσείου. Έγινε όµως ολονέν

σαφέστερον ότι θα εξυπηρετούσε και άλλους σκοπούς.

Όπως η αναµαρµάρωσις του Παναθηνα�κού Σταδίου

το 1896, η επανοικοδόµησις αυτή θα επισύρη την προ-

σοχή των νεωτέρων σ’  έναν άλλον χαρακτηριστικόν

τύπο της αρχαίας αρχιτεκτονικής. Θα στέκεται εδώ σαν

άξιος αντιπρόσωπος µιας ολόκληρης Σχολής αρχιτε-

κτονικής, της δηµοσίας αρχιτεκτονικής των Ελληνιστι-

κών χρόνων, όπως ακριβώς ο αρχαιότερος γείτων του,

ο ναός του Ηφαίστου, αποτελεί ένα θαυµάσιο δείγµα

της θρησκευτικής αρχιτεκτονικής της κλασσικής πε-

ριόδου και όπως και ο µικρότερός του γείτων προς

νότον -  η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων -  εµφανίζει

το καλλίτερον δυνατόν δείγµα Βυζαντινής εκκλησίας. 

Η αρχαία λιθοδοµή της Στοάς που είχε διασωθή,

είχεν υποστή σοβαρές φθορές από τον χρόνο και την

φωτιά. Εν τούτοις, µε µεγάλους κόπους έγιναν προ-

σπάθειες να διατηρηθούν στην θέση των όσον το δυ-

νατόν περισσότερα στοιχεία του παλαιού

οικοδοµήµατος µε το να λαµβάνεται όµως πάντως υπ’

όψιν τα στατικά δεδοµένα και αξιώσεις για ένα κτίριο,

το οποίον δεν προορίζεται απλώς να είναι ένα αρχαι-

ολογικό µνηµείον, αλλά ένα δηµόσιον κτίριον που να

χρησιµοποιήται συνεχώς. Αντιπροσωπευτικά αρχαία

τεµάχια έχουν ενσωµατωθή στην πρόσοψη, προς το νό-

τιον άκρον του κτιρίου, δίδοντας στον επισκέπτη,

καθώς θα πλησιάζη, απτές ενδείξεις των στοιχείων,

επάνω στα οποία εβασίσθη η αναστήλωσις. 

Το υπόλοιπον µήκος της προσόψεως εκρατήθηκε σε

µια καθαρή οικοδοµική εµφάνιση, εις τρόπον ώστε να

µπορή ο καθένας να αντιληφθή οπτικά, όσον το δυνα-

τόν τελειότερα, την αρχική ωµορφιά της γραµµής της. 

Τα θρυµµατισµένα ατυχώς, υπολείµµατα του αρ-

χαίου επιστηλίου που φέρει το όνοµα του βασιλέως Ατ-

τάλου, ετοποθετήθηκαν επάνω σ’  ένα βάθρον, εµπρός

εις το κτίριον, ακριβώς κάτω από την αρχική τους θέση.

Ανεξαρτήτως από κάθε αρχαιολογική αντίληψη, είµαι

πεπεισµένος ότι και εσείς, και πολλές επερχόµενες γε-

νεές θα χαρούν αυτό το κτίριο, « γι’ αυτό που είναι» :

Για την ωµορφιά των υλικών, την αρµονία των αναλο-

γιών του, την επιβλητική απλοχωριά και την φρεσκάδα

των κιονοστοιχιών του.

Ο Βασιλεύς Άτταλος της Περγάµου, όπως θα ενθυ-

µείσθε, εσπούδασε, όταν ήταν πρίγκηψ, στις σχολές

των Αθηνών και προ παντός κοντά στον φιλόσοφο

H Αρχαία Αγορά    

των Αθηνών και το      

Μουσείον αυτής στην

αναστηλωθείσαν Στοάν του Αττάλου
του Μιχάλη Βλάµου



117 / Απρίλιος - Μάjος - Ιούνιος ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 45

Καρνεάδη, έναν άνθρωπο που ο Ρωµαίος Κάτων είχε

χαρακτηρίσει σαν ένα επικίνδυνο χαρακτήρα, που

ήταν ικανός να µεταστρέφη τις σκέψεις των νέων από

την πράξιν στα λόγια. 

Κι όµως από ευγνωµοσύνη διά την κληρονοµία µας

από τας αρχαίας Αθήνας, και εµείς, που ερχόµαστε

από χώρα ακόµα πιο µακρυνή από την Πέργαµο, ανα-

λάβαµε να ξαναφέρουµε στην ζωή το µνηµείον του Βα-

σιλέως Αττάλου. 

Ο Άτταλος, µαζί µε έναν άλλον πρίγκηπα, τον συµ-

µαθητή του Αριάραθο της Καππαδοκίας, ανήγειρε ένα

ακόµα πιο εγκάρδιο µνηµείο, εις ένδειξιν της εκτιµή-

σεως που είχε για τον παληό του διδάσκαλο. Το

άγαλµα αυτό είχε από καιρό εξαφανισθή. Μα τα λόγια

της αφιερώσεως, που άνθεξαν περισσότερο από τον

χαλκό, µπορούν ακόµα να διαβαστούν στο µαρµάρινο

βάθρο του αγάλµατος, που βρέθηκε µέσα στα ερείπια

του κτιρίου, και τώρα είναι τοποθετηµένο επάνω σ’

αυτό το υπόβαθρο, εδώ κοντά. 

Καθώς οι διάφορες φάσεις του όλου έργου πλησιά-

ζουν προς το τέλος των, όλοι εµείς που έχουµε συνδεθή

µε το έργο αυτό, έχουµε συγχρόνως συνείδηση των µε-

γάλων και πολλαπλών υποχρεώσεών µας.

Εξ ονόµατος του προσωπικού των ανασκαφών της

Αγοράς, επιθυµώ πρωτίστως να εκφράσω την ευγνώ-

µονα εκτίµησή µας προς τα διοικητικά σώµατα και τα

ανώτερα στελέχη της Σχολής, τα παλαιότερα και τα ση-

µερινά, που έδωκαν µε όλη τους την καρδιά την υπο-

στήριξή τους στον τοµέα αυτό της δράσεως της Σχολής. 

Επιθυµώ να τονίσω πόσον βαθειά εξετιµήσαµε την

πρόσκληση του Ελληνικού Κράτους να συµµετάσχουµε

εις την έρευνα του ιστορικού αυτού χώρου και την συν-

δροµή, την οποίαν, µε κάθε τρόπο, µας παρείχαν, τόσα

χρόνια, τα διάφορα Υπουργεία της Ελληνικής Κυβερ-

νήσεως για την εκτέλεση του έργου µας. 

Θέλω δε ιδιαιτέρως να αναφέρω τις ∆ιευθύνσεις

Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων του Υπουργείου της

Εθνικής Παιδείας, που προσέφεραν κατά την εκτέλεση

του έργου µας την τόσο πολύτιµη συνδροµή τους. 

Και δεν µπορώ να παραλείψω να µνηµονεύσω τον

∆ήµον των Αθηναίων ο οποίος εδέχθηκε τόσον πρό-

θυµα να γίνουν σχετικαί προσαρµογαί εις το σχέδιον

της πόλεως εις το µέρος αυτό. 

Για τα οικονοµικά µέσα που εχρειάσθηκαν για τη

διενέργεια των ανασκαφών, την διαµόρφωση του άλ-

σους και την αναστήλωση, αισθανόµεθα βαθειά ευ-

γνωµοσύνη προς πλήθος φίλων στην Αµερική και στην

Ελλάδα. Προς άτοµα, πανεπιστήµια, ιδρύµατα και

εταιρείας. Και τώρα καθώς βρισκόµαστε πειά στην τε-

λική συµπλήρωση αυτού του κτιρίου, αισθάνοµαι υπο-

χρεωµένος να εκφράσω ευγνώµονα εκτίµηση προς

εκείνους που έκαναν δυνατή αυτήν την αναστήλωση,

προς τους αρχιτέκτονας και τους µηχανικούς, Έλληνας

και Αµερικανούς, προς τους προµηθευτάς εκ του εσω-

τερικού και του εξωτερικού, από τους οποίους µερικοί

εχορήγησαν υλικά εις το κόστος και προς τους Έλλη-

νας τεχνίτας, οι οποίοι, µε την έµπρακτη εκδήλωση της

προγονικής δεξιοτεχνίας εµφανίζουν ένα ζωντανό αν-

θρώπινο δεσµό του παρελθόντος µε το παρόν. 

Τα ονόµατα εκείνων που συνέπραξαν διά την ανα-

στήλωση της Στοάς και την διαµόρφωση του άλσους

πρόκειται να χαραχθούν σε µαρµάρινες πλάκες, που

θα τοποθετηθούν κατά τον αρχαίον πρότυπον µέσα στο

κτίριο. 

Στοά Αττάλου
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Ευάγγελος Αθηναίος, «Ο καπετάν Αντρέας Ζέπος: ένας γλεντζές,
φιλάνθρωπος και θυµόσοφος ψαράς στην παραλία του Φαλήρου», 

εκδόσεις Μουρούσια, Πειραιάς 2012

Του Βασίλη Σ. Ε. Τσίχλη
∆ικηγόρου Πειραιώς

Συνέχεια από το 

προηγούµενο τεύχος

Όλη αυτή τη µελαγχο-

λία διακόπτει το κεφάλαιο

20, πιθανότατα το πλέον χα-

ριτωµένο κείµενο του βι-

βλίου, προσφέροντας µια

ευχάριστη νότα, που γρήγορα όµως εξελίσσεται σε

δραµατική και µας µεταφέρει στα επόµενα, δύσκολα

για τον καπετάνιο, κεφάλαια. 

Ανάµεσα στα τρία αυτά µέρη, παρεµβάλλονται δύο

µεγάλες παρεκβάσεις. 

Η πρώτη (κεφ. 16-18) ασχολείται µε γενικότερα ζη-

τήµατα, κυρίως µε τη ρεµπέτικη µουσική και τη συµ-

βολή του Παπα�ωάννου. Εν τούτοις, δεν σχετίζεται

απευθείας µε το θέµα καθώς δεν αναφέρεται στο τρα-

γούδι του Ζέπου, ούτε έχει διηγηµατικό χαρακτήρα.

Μοιάζει περισσότερο µε σύντοµο άρθρο, οπότε θα

µπορούσε ίσως να τεθεί σε παράρτηµα καθώς δεν επη-

ρεάζει την εξέλιξη της διηγήσεως. 

Η δεύτερη παρέκβαση (κεφ. 21-22), αντίθετα απ’

την πρώτη, έχει περισσότερο (αν και περιορισµένο)

διηγηµατικό χαρακτήρα. Πάλι όµως, ο καπετάν-

Αντρέας εµφανίζεται και συµµετέχει ελάχιστα. Η πε-

ριγραφή της πνευµατικής κινήσεως της εποχής στον

ευρύτερο Πειραιά (κεφ. 21-22) προετοιµάζει τον ανα-

γνώστη για την αποδοχή που θα γνωρίσει ο καπετάνιος

από µερίδα του πνευµατικού κόσµου στα γεράµατά

του. Εν τούτοις, είναι δυσανάλογα µεγάλη µε τον χώρο

που ο συγγραφέας αφιερώνει για την περιγραφή της

συναναστροφής τους µε τον καπετάνιο· µάλιστα, απ’

όλους αυτούς, µόνον ο Σούκας φαίνεται να συνοµιλεί

µε τον Ζέπο. 

Η διαφορά της δεύτερης παρέκβασης από τα (φαι-

νοµενικά) «ασύνδετα» κεφάλαια του δευτέρου µέρους,

είναι η στατικότητά της. Τα «ασύνδετα» κεφάλαια

έχουν κάποια (έστω και υποτυπώδη) πλοκή, που απου-

σιάζει από τη δεύτερη παρέκβαση, ίσως επειδή ο συγ-

γραφέας τη θεωρεί, τρόπον τινά, εισαγωγή στη συνέ-

χεια του τρίτου µέρους. 

Πλην των δύο µεγάλων παρεκβάσεων, υπάρχουν

και µερικές µικρότερες, όπως η ιστορία του παπά-

Σίγµα (κεφ. 13). Αν και διασπούν τη συνέχεια της διή-

γησης, επειδή είναι σύντοµες και χαριτωµένες, ο

αναγνώστης ξεχνιέται και τις διασκεδάζει. 

Έχοντας µελετήσει τις αρετές και τις αδυναµίες της

δοµής του βιβλίου, µπορούµε εύκολα να συµπεράνουµε

ότι ο συγγραφέας, µέσω του καπετάν-Αντρέα, φιλοδό-

ξησε να περιγράψει µια εποχή και την κοινωνία της.

Αυτό φαίνεται άλλωστε, αφ’ ου το καθαρά βιογραφικό

κείµενο περιορίζεται αισθητά µετά το πρώτο µέρος και

ο συγγραφέας (όπως ο ίδιος οµολογεί (σελ. 10)) δεν

ενδιαφέρεται για την επακριβή τήρηση των χρονολο-

γιών. 

Αναντίρρητα, η καταγραφή πληθώρας αγνώστων

πληροφοριών για πληθώρα αγνώστων ζητηµάτων είναι

πολύτιµη. Καθώς όµως το βιβλίο δεν είναι αυστηρά

ιστορικό αλλά αποτελεί µυθιστορηµατική βιογραφία,

ο συγγραφέας όλα αυτά τα παρουσιάζει µε έναν ζω-

ντανό τρόπο, ανάλαφρο ή σοβαρό αναλόγως της περι-

στάσεως. Καταφέρνει έτσι να ξεφύγει από την αυστηρή

(και συχνά στεγνή) ιστορική περιγραφή και να απο-

δώσει ανάγλυφα κάθε πτυχή της ζωής εκείνη τη δύ-

σκολη εποχή. 

Μετά το πρώτο µέρος, η βιογραφία του καπετάνιου

περιορίζεται κυρίως στην περιγραφή επεισοδίων (γι’

αυτό κρίναµε σκόπιµο να παραθέσουµε µια αναλυτική

βιογραφία στην αρχή της παρούσης). Τα επεισόδια

αυτά, αν και συνήθως ασύνδετα µεταξύ τους, αποτε-

λούν ψυχογράφηµα του Ζέπου. Ο συγγραφέας αφήνει

στην άκρη τα βιογραφικά στοιχεία και επικεντρώνεται

στον άνθρωπο, προσπαθώντας να διδάξει τον αναγνώ-

στη από την καλοσύνη, τη σοφία αλλά και τα λάθη του

καπετάνιου. 

Εν τούτοις, µετά το πρώτο µέρος ουσιαστικά δεν
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υπάρχει πλοκή. Οι δύο µεγάλες (αλλά και οι µικρότε-

ρες) παρεκβάσεις διακόπτουν την αφήγηση. Τα φαι-

νοµενικά «ασύνδετα» κεφάλαια του δευτέρου µέρους,

είναι εκτενέστερα απ’ ό,τι ίσως θα έπρεπε και κουρά-

ζουν τον αναγνώστη που θέλει να διαβάσει για τον

Ζέπο. 

Για ένα καθαρά λογοτεχνικό έργο, τα ζητήµατα

αυτά είναι σοβαρά. Ο Ευ. Αθηναίος όµως, δεν γράφει

µυθιστόρηµα. Η λογοτεχνία είναι γι’ αυτόν το µέσο µε

το οποίο θα διηγηθεί καλλίτερα την εποχή και την

αρετή του Ζέπου («Αν είχα καµιά αρετή», όπως θα

’λεγε ο καπετάνιος!) 

Σκιαγραφώντας µια εποχή 

Έχοντας εξετάσει τη δοµή του βιβλίου και επιση-

µάνει ότι η γραφή του συγγραφέα είναι απλή, σαφής,

ανεπιτήδευτη και ρέουσα, επιστρέφουµε στον τρόπο µε

τον οποίο αναπλάθει τους ανθρώπους και την εποχή. 

Ο Ευ. Αθηναίος ασχολείται µε διάφορα θέµατα.

Από τον φορατζή (κεφ. 10) που µάζευε τους φόρους

απ’ όσους περνούσαν (εκείνη την εποχή καταβαλλόταν

δηµοτικός φόρος για τις «εισαγωγές» από δήµο σε

δήµο) έως τον µαχαλά των Σµυρναίων (κεφ. 11). 

Λόγω του όγκου του βιβλίου και του πλούτου των

σχετικών στοιχείων, δεν µπορούµε να αναφερθούµε

αναλυτικά σε καθένα απ’ αυτά, αλλά απ’ όσα γράψαµε

πιστεύουµε ότι γίνονται κατανοητά. Προτιµούµε λοι-

πόν να παραθέσουµε µερικά αποσπάσµατα, που επι-

κεντρώνονται στη λογοτεχνική αξία του έργου. Για το

πρώτο µέρος, ήδη παραθέσαµε αρκετά, εποµένως

ασχολούµαστε µε τα επόµενα. 

Είναι γνωστό ότι ο καπετάνιος βοήθησε όποιον είχε

ανάγκη. Τον µόνον που δεν βοήθησε ήταν τον χασικλή.

∆εν έδινε φράγκο γιατί πίστευε ότι αυτά τα λεφτά χα-

ραµίζονταν. Ας δούµε πως περιγράφεται στο βιβλίο ο

χασικλής: 

«Η µάνα τους να πεθαίνει και να έχει ανάγκη από

δύο πορτοκάλια να δροσίσει τα χείλη της, δεν τα αγο-

ράζουν γιατί τα λεφτά τα χρειάζονται για την πρέζα

τους» (σελ. 267). 

Ο συγγραφέας αποδίδει µε εξαιρετικό τρόπο και

θαυµαστή λιτότητα την αρρώστια που είναι η εξάρτηση

από τα ναρκωτικά. 

Εξ ίσου λιτός, είναι στην περιγραφή της αγιότητας

και της χριστιανικής αγάπης: 

«Ο παπα-Συνοίκης ήταν ο παπάς που τον είχε πα-

ντρέψει [τον Ζέπο]… ένας Λευίτης άγιος, λιτός, µε κα-

λοσύνη, γεµάτος αγάπη για το ποίµνιό του… κάποτε

έδωσε ένα απ’ τα δύο ράσα που είχε (το αφόρετο

ακόµη) σε µια χήρα που δεν είχε µαύρο φόρεµα, για

να το κάνει ρόµπα να πενθήσει τον άνδρα της, που

µόλις είχε πεθάνει» (σελ. 170). 

Η λέξη-κλειδί στο απόσπασµα αυτό, είναι η λέξη

«αφόρετο». 

Γράφει για έναν ξεπεσµένο απένταρο αριστοκράτη

που τον πρόσεχε µια φιλεύσπλαχνη χήρα: 

«Του έδινε λίγο ζεστό φαγάκι καµιά φορά, παρα-

κολουθούσε κάθε πρωί εάν άνοιξε το παντζούρι της

κάµαράς του και γενικά τον είχε στο νου της. Κάποιο

πρωί το παντζούρι δεν άνοιξε, η χήρα κινητοποίησε τη

γειτονιά και φρόντισαν όλοι µαζί για µια κάσα και

έναν παπά» (σελ. 229). 

Παρατηρήστε την απλότητα και τον σεβασµό, µε

την οποία σκιαγραφείται το τέλος. 

Ο σπαραγµός που επακολούθησε τον συµµαχικό

βοµβαρδισµό του 1944, ίσως δεν µπορεί να αποδοθεί

καλλίτερα: 

«∆υο Μανιάτισσες µε σφιχτό το µαύρο µαντίλι στο

κεφάλι κλαίνε πάνω από το νεκρό σώµα του παλικα-

ριού. Η µία λέει το µοιρολόι της µε σπαραγµό και γυρ-

νάει στην άλλη: “Τραγούδα, µωρή, στον γιό σου. Τι

έπαθες;” “Βουβάθηκα”, είπε η άλλη. “Ξεπροβόδισα

στο Χάρο κόσµο και κοσµάκη, τώρα δεν µπορώ. Είναι

το σπλάχνο µου, δεν ξεριζώνεται, είναι µεγάλος ο

πόνος”» (σελ. 151). 

Αλλά ας αφήσουµε τα τραγικά και ας ασχοληθούµε

µε τα χαρούµενα. 

Πολύ ζωντανή είναι η περιγραφή ενός γλεντιού,

µιας τιµητικής βραδιάς για τους Παπα�ωάννου και

Ζέπο σε ένα µαγαζί που σύχναζαν κοσµικοί: 

«Με την είσοδο ακούστηκε ένα “µάγκες και µά-

γκισσες” από τον Παπα�ωάννου που προχώρησε και

κάθισε σε µια καρέκλα δίπλα στο πιάνο… [και] έπιασε

κατ’ ευθείαν δουλειά… Άρχισε µε ένα ταξιµάκι µαλακό

που σιγά σιγά δυνάµωνε, και συνέχισε µε τις ρεµπετο-

καντάδες του… «Σβήσε το φως να κοιµηθούµε» [κ.α.]

και στο τέλος το: “Ο Πειραιάς βγάζει εργάτες / η

Αθήνα αριστοκράτες…”. 

Ο µαέστρος σταµατάει πολύ λίγο, για να προκαλέ-

σει µε δύο κουβέντες το κοινό. Έβγαλε µια φωνή µα-

κρόσυρτη “Άιντααα…” και είπε: “Για να δούµε, εσείς

οι αριστοκράτες, οι λιµοκοντόροι και οι κοσµικοί, ξέ-

ρετε να γλεντάτε;” Αµέσως τότε έπιασε στο µπουζούκι
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του τον ανεπανάληπτο σµυρναίικο συρτό “Καπετάν-

Αντρέα Ζέπο χαίροµαι όταν σε βλέπω”. Το τι έγινε,

δεν περιγράφεται. Πρώτος σηκώθηκε ο καπετάνιος και

ακολούθησαν αρσενικοί και θηλυκοί…» (σελ. 215-216). 

∆ιαβάζοντας το κείµενο, αισθάνεσαι ότι σταµάτησε

ο χρόνος και συµµετέχεις σε αυτό το ξακουστό γλέντι.

Η περιγραφή µάλιστα του Παπα�ωάννου, είναι απλά

ζωντανή. 

Ο συγγραφέας σηµειώνει επίσης και διάφορα στι-

χάκια που γράφανε στα λευκώµατα εκείνης της επο-

χής: 

«Αγάπα τον πλησίον σου / λεν τα ιερά βιβλία / γι’

αυτό, επειδή είµαι γείτονας / αγάπα µε Μαρία» 

Επίσης: 

«Στη σύζυγό µου την καλή / που τόσο µε προσέχει /

µη ψάχνεις πια την τσέπη µου / άλλα λεφτά δεν έχει»

(σελ. 182). 

Οι περιγραφές του Ευ. Αθηναίου είναι διάσπαρτες

στο κείµενο και αναφέρονται σε διάφορα γεγονότα και

πρόσωπα. Ίσως µια από τις καλλίτερες είναι η εικόνα

που επικρατούσε στο καταφύγιο τις ώρες των βοµβαρ-

δισµών. Βλέπουµε ανθρώπους να φοβούνται, να προ-

σεύχονται αλλά επίσης να γελάνε και να κάνουν πλάκα

σε µια προσπάθεια να πολεµήσουν τον φόβο τους. Μά-

λιστα, όταν ηχούσαν οι σειρήνες, οι άνθρωποι έφερναν

µαζί τους τα µαξιλάρια ή τα σκαµνάκια τους ώστε να

κάθονται άνετα. Η, τρόπον τινά, εξοικείωση αυτή µε

τους βοµβαρδισµούς, αποδίδεται υπέροχα από τον συγ-

γραφέα (σελ. 133-134). 

Και κάτι ακόµη. Ο Ζέπος µπορεί να ήταν σπάταλος

και γλεντζές, να πέθανε τελικά στην ψάθα, αλλά κακός

οικογενειάρχης δεν ήταν. Όσο έβγαζε λεφτά, τίποτε

δεν έλειψε από την οικογένειά του. ∆εν έκανε το κου-

µάντο του όταν κονόµαγε, γιατί νόµιζε ότι πάντα θα

’ναι Κυριακή. ∆εν τεµπέλιασε όµως ποτέ. Όσο µικρό

και αν ήταν το µεροκάµατο, το κυνήγησε ακόµη και

γέρος. Ότι η γυναίκα του αναγκάστηκε να ξενοδου-

λεύει, τον πείραξε και δεν το συγχώρεσε στον εαυτό

του. Αυτή την τραγική ιστορία περιγράφει ο συγγρα-

φέας, και την περιγράφει καλά. 

Συνοψίζοντας, το βιβλίο του Ευ. Αθηναίου µας µε-

ταφέρει σε µια άλλη εποχή και µας γνωρίζει τον ξα-

κουστό καπετάν-Αντρέα Ζέπο, µια φιγούρα που οι

περισσότεροι ξέρουµε αποκλειστικά απ’ το τραγούδι

του. Και µόνο γι’ αυτό, το βιβλίο είναι σηµαντικό. Είναι

προφανές, εποµένως, ότι η αξία του καθίσταται ακόµη

µεγαλύτερη καθώς διασώζει σειρά πληροφοριών και

γεγονότων που, αν δεν τα κατέγραφε ο συγγραφέας,

θα λησµονούνταν. 

Η αφήγηση του Ευ. Αθηναίου, σε απλή και παρα-

στατική γλώσσα, βοηθάει στην καλλίτερη παρουσίαση

των γεγονότων, ζωντανεύοντας τον καπετάνιο, το

τσούρµο, τα γλέντια: 

«Καπετάν-Αντρέα Ζέπο / χαίροµαι όταν σε

βλέπω!» 

Ο συγγραφέας 

Ο Ευάγγελος Ν. Αθηναίος είναι ∆ιδάκτωρ της Νο-

µικής Σχολής, υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών

Υποτροφιών. Ασχολήθηκε µε τη ναυτιλία επαγγελµα-

τικά και επιστηµονικά µε σωρεία δηµοσιεύσεων, αλλά

αφιερώθηκε στην εκπαίδευση καθώς ίδρυσε και λει-

τουργεί µαζί µε τη σύζυγό του Ελένη Γκάτσου τα γνω-

στά εκπαιδευτήρια «Παιδαγωγική Birds». 

Έχει γράψει επίσης: «Το δίκαιον της προεπανα-

στατικής ναυτιλίας των Ελλήνων» (πρώτο βραβείο

Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών), «Θαλάσσια περιή-

γησις (cabotage): ιστορική, νοµική, κοινωνική θεώρη-

σις», «Σύµβαση ναυτολόγησης: ναυτεργατικές

διαφορές». 




