1

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω και φέτος
στην εκδήλωσή μας. Μια εκδήλωση που έχει τον χαρακτήρα ενός ημερολογιακού αποχαιρετισμού της
χρονιάς που έφυγε, ενός απολογισμού για τα πεπραγμένα του κλάδου μας, της πόλης μας, της κοινωνίας μας, αλλά και υποδοχής της νέας χρονιάς,
προσμονής και προσδοκίας για ένα καλύτερο αύριο…
μια επανεκκίνηση της οικονομίας, της κοινωνίας.
Το 2015 ήταν μια δύσκολη, επώδυνη θα τη χαρακτήριζε κάποιος χρονιά. Τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, ένα τρίτο και σκληρότερο Μνημόνιο και το
λαϊκό αίσθημα κυριαρχείται από ματαίωση και
ασφυξία. Η χώρα κινδύνευσε να βρεθεί εκτός ευρωζώνης αλλά τελικά «ο κύβος ερρίφθη»» για τον
ευρωπαϊκό προσανατολισμό μας. Πρωτόγνωροι
κεφαλαιακοί περιορισμοί, κλειστές Τράπεζες, η ανεργία στα ύψη, τα συσσίτια αυξάνονται, η παραβατικότητα καιροφυλακτεί.
Η μετανάστευση και η αλληλεγγύη, δύο έννοιες
άρρηκτα συνδεδεμένες, που παρά την ανέχεια στη
χώρα μας βρήκε πρόσφορο έδαφος και γίναμε σταυροφόροι.
Η συγκυρία της βαθιάς κρίσης που μαστίζει τη
χώρα μας και η εντεύθεν αδυναμία της να αντιμετωπίσει με επάρκεια τέτοιες απρόβλεπτες και έκτακτες
συνθήκες δεν πρέπει ν ανεβάζει τον τόνο των ξενοφοβικών-ρατσιστικών φωνών ενάντια στην τραγωδία
των μεταναστών. Η Πολιτεία πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού
που τρέφει την αποξένωση.
Το παγκόσμιο περιβάλλον πλήττεται από την αλόγιστη τρομοκρατία, που έχει απώτερο στόχο το
φόβο, την περιχαράκωση, την έκπτωση και την απενεργοποίηση. Όμως ο φόβος δεν έχει θέση στις καρδιές των ελεύθερων ανθρώπων και η προστασία των

ατομικών δικαιωμάτων κινείται παράλληλα με την
ασφάλεια που θωρακίζει τη Δημοκρατία.
Δεν πρέπει να παραδοθούμε στον φόβο ξαναχτίζοντας τείχη, που πρόσφατα γκρεμίσαμε. (ΓιούνκερΠρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Ο κλάδος μας ήδη από μακρού έχει υποστεί ειδικά και γενικά χτυπήματα σε επίπεδο φορολογικό
(επιβολή Φ.Π.Α 23%, κατά του οποίου επίκεινται ατομικές προσφυγές ενός εκάστου των Προέδρων της
χώρας στα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία), φορολογία εισοδήματος 29% με μηδενικό
αφορολόγητο, 75% προκαταβολή φόρου επόμενου
έτους) επιβολή δικαστικού ενσήμου και στις αναγνωριστικές αγωγές, αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές
με αμφίβολη ανταποδοτικότητα τόσο σε επίπεδο
σύνταξης όσο και σε παροχών υγείας.
Έμπρακτη απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι οι
μισοί και πλέον Δικηγόροι Πειραιά δεν είχαν ούτε μία
παράσταση το έτος 2015, το 40% περίπου δεν έχει
καλύψει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ενώ καταργήθηκε και η δυνατότητα που είχαμε να επιλέξουμε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, στην
οποία προσέτρεξαν πολλοί δικηγόροι με αντίστοιχα
αυξημένη εισπραξιμότητα του Ταμείου Νομικών, το
οποίο και προσωρινά ανάσανε.
Στον επαγγελματικό μας χώρο το κορυφαίο ζήτημα που άνοιξε και έκλεισε το 2015 είναι οι νέες
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που ήδη
ισχύουν από 1.1.2016 και αποτέλεσαν μέρος του τρίτου Μνημονίου και προαπαιτούμενο της πρώτης
αξιολόγησης του Ιουλίου, που στοχεύουν κατά την
αιτιολογική έκθεση στην επιτάχυνση της πολιτικής
δίκης (κατάργηση προφορικής εξέτασης μαρτύρων)
και στην ενδυνάμωση του επιχειρείν (προνόμια τραπεζών σε βάρος εργαζομένων, του Δημοσίου και των
Ασφαλιστικών φορέων στη διαδικασία του πλειστηριασμού), που συνδυάζεται άμεσα με την περιορι-
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Σημαντική πιστεύουμε πως ήταν η συνεισφορά
του Συλλόγου μας στα πλαίσια ανάπτυξης κοινωνικής
δράσης και στήριξης φορέων και οργανώσεων που
συνδράμουν πληγέντες από την οικονομική κρίση
συνανθρώπους μας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιά, την Περιφέρεια Πειραιά, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, τη Στέγη προστασίας ανηλίκων,
κλ.π., ενώ υπάρχουν σκέψεις για τον τρόπο που μπορεί να συνδράμει ο Σύλλογος στους όλο και αυξανόμενους πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν
πλέον στη χώρα μας.
Παράλληλα διοργανώσαμε σειρά επιστημονικών
εκδηλώσεων που είχαν μεγάλη απήχηση στους δικηγόρους , όπως επίσης και πολιτιστικές εκδηλώσεις με
παραστάσεις στις οποίες πρωταγωνιστούσαν συνάδελφοι (Θέατρο, μουσική , χορωδία).
Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά κάνοντας το
δικό του αγώνα, οραματιζόμενο ένα εναλλακτικό
τρόπο επίλυσης των διαφορών με τη συνεχή και
άοκνη προσπάθεια των ανθρώπων του, έχει σημαντικό μερίδιο στην προώθηση του θεσμού και της κατοχύρωσης πλέον ως έγκυρης και ισχυρής της ρήτρας
διαμεσολάβησης, έχοντας πραγματοποιήσει εκπαιδεύσεις και σε άλλες κατευθύνσεις (οικογενειακή,
σχολική).
Καίρια και άμεση ήταν η απάντησή μας στην πρόσκληση του Δήμου για τη διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021,
ανάμεσα σε 13 πόλεις. Συνεισφέραμε την παρουσία
μας, την γνώση και δράσεις που θα συνηγορούν σε
τέτοια διεκδίκηση, όπως την πρόσφατη απόφασή
μας για παροχή νομικών συμβουλών στον Δικηγορικό
Σύλλογο Πειραιά σε επιμέρους τομείς του Δικαίου
για ευπαθείς κατηγορίες πολιτών (πρόσφυγες, μετανάστες, ανήλικοι, χρήστες ουσιών, ενδοοικογενειακή
βία).
Το Δικαστικό Μέγαρο και η μεταστέγασή του στη
Ράλλειο, στο κέντρο του Πειραιά είναι σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και κομβικό σημείο. Η πολιτική
βούληση δεδομένη, ο τρόπος χρηματοδότησης
ζητούμενο (πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων
(Υπουργείο Υποδομών - Σπίρτζης) ή ΣΔΙΤ (Υπ. Ανάπτυξης - Σταθάκης ). Το ΤΑΧΔΙΚ, ενταγμένο πλέον στις
κτιριακές υποδομές, δηλώνει αδυναμία χρηματοδότησης λόγω του ότι το ακίνητο ανήκει κατ’ ιδιοκτησία
σε τρίτο, στο Δήμο Πειραιά. Ουσιαστικά χάθηκαν
πολλοί μήνες από την προηγούμενη χρονιά, γιατί
όπως είναι ευνόητο δεν υπήρχε ευήκοον ους. Πλην
όμως τώρα πια όλα κινούνται με πρόταση, αντιπρόταση και διαφαίνεται ελπίδα για την επίλυση του
κομβικού ζητήματος της χρηματοδότησης.
Τυχόν καθυστέρηση για λήψη αποφάσεων προ-
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σμένη πλέον από 1.1.2016 προστασία της πρώτης
κατοικίας με τον περιορισμό της δυνατότητας υπαγωγής των πολιτών στο νόμο για τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά.
Οι νέες αυτές διατάξεις προκάλεσαν σύσσωμη
την αντίδραση της νομικής κοινότητας (δικαστές, Διοικητική Ολομέλεια Αρείου Πάγου, Εφετείο Αθηνών,
Εφετείο Θεσσαλονίκης, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Συμβολαιογράφοι, Επιμελητές) με
συγκεκριμένες προτάσεις που πιθανότατα ουδέποτε
έτυχαν συνολικής γνώσης και επεξεργασίας από τους
θεσμούς.
Εκφράσαμε σε επίπεδο Ολομέλειας Προέδρων
Δικηγορικών Συλλόγων τις σοβαρότατες αντιρρήσεις
μας θεσμικού και δικαιοκρατικού περιεχομένου για
τη δυνατότητα χρήσης παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων για υποθέσεις που αφορούν τον Εισαγγελέα Διαφθοράς και τον Οικονομικό Εισαγγελέα,
παρά τις όποιες εγγυήσεις του νόμου, υπομιμνήσκοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι η καταπολέμηση
της διαφθοράς οφείλει να διεξάγεται με την τήρηση
των συνταγματικών εγγυήσεων, του νόμου και το σεβασμό των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και
δεν πρέπει να επιδιώκεται με οποιοδήποτε τίμημα.
Είναι προφανές ότι η θέση αυτή ουδόλως νομιμοποιεί ή άλλως υποστηρίζει τη φοροδιαφυγή, όπως
λέχθηκε από επίσημα χείλη, σε σχετική αντιπαράθεση με την Ένωση Εισαγγελέων.
Η καινούργια ιστοσελίδα του Συλλόγου μας με
την πολύτιμη συνεισφορά της Επιτροπής Πληροφορικής με τους συναδέλφους Γιώργο Καραμιζάρη,
Γιάννη Βρέλλο, Χρήστο Ηλιάδη και Χρήστο Τσάλλο,
αναπτύσσεται σταδιακά και θα εμπλουτιστεί με το
ημερολόγιο για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου , με
υπολογιστικές εφαρμογές (δικαστικό ένσημο, υπολογισμός τόκων, τέλος απογράφου, με τα εκθέματα των
επομένων δικασίμων των Δικαστηρίων του Πειραιά,
εφαρμογή ενημέρωσης για τις εκδοθείσες αποφάσεις των μελών, και σε σύνδεση με το Πρωτοδικείο
Πειραιά ενόψει της εφαρμογής των νέων διατάξεων
του ΚΠολΔ.
Με την προσπάθειά μας ο γιατρός παρέμεινε τις
περισσότερες εργάσιμες μέρες στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, ενώ διοργανώσαμε για μια ακόμη χρονιά με επιτυχία εθελοντική αιμοδοσία (υπεύθυνος ο
Ηλίας Κλάππας).
Στελεχώσαμε με τον κατά το δυνατόν δίκαιο και
αντικειμενικό τρόπο τις καταστάσεις με τους δικηγόρους για την νομική βοήθεια και τους αυτεπάγγελτα
οριζόμενους στα κακουργήματα και στα δικαστήρια
ανηλίκων.
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καλεί ανησυχία και ορατό κίνδυνο για να τελματώσει
η μεταστέγαση στη Ράλλειο και τις προσπάθειες
όλων μας για ένα χώρο Δικαιοσύνης αντάξιο της αποστολής της.
Ένα είναι βέβαιο ότι η πόλη μας θα έχει διαφορετικό πρόσωπο και δυναμική που τόσο το χρειάζεται, εφόσον το 2018 θα έχει παραδοθεί ο τερματικός
σταθμός του Μετρό (Δημοτικό Θέατρο) κατά το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου και ταυτόχρονα
θα έχει λειτουργήσει το νέο Δικαστικό Μέγαρο στο
κέντρο της πόλης. Προϋπόθεση για το τελευταίο
είναι φέτος να μπει ο θεμέλιος λίθος.
Ακούραστος πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας ο Δήμαρχος της πόλης μας με την ενεργή συμπαράσταση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά και
δίπλα τους αρωγός ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά,
που με τις δυνάμεις του συντονίζει τους εμπλεκόμενους (Πολιτεία, Δικαστές και Εισαγγελείς Πειραιά, δικαστικοί υπάλληλοι, επιμελητήρια, εκκλησία,
επιστημονικούς φορείς) και συμβάλει για την πρόοδο των εργασιών με τελευταίο και χαρακτηριστικό
παράδειγμα την ημερίδα της 22/1/2016 στον Δ.Σ.Π.,
όπου θα παρουσιαστεί η προμελέτη του Ε.Μ.Π. για
στατικά, αρχιτεκτονικά, ακουστικότητα, περιβάλλοντα χώρο της Ραλλείου.
Σχετικά με την επικινδυνότητα του κτιρίου του
υφισταμένου Δικαστικού Μεγάρου έχουν προχωρήσει οι διεργασίες με το Υπ. Δικαιοσύνης για τη μίσθωση ελεύθερου χώρου στο ισόγειο από την οδό
Φίλωνος απόπου θα διέλθει η δημιουργηθησόμενη
έξοδος κινδύνου.
Είναι χρήσιμο να κατανοηθεί απ’ όλους μας ότι
το μέλλον είναι μπροστά και διαρκεί πολύ. Και γι’
αυτό σήμερα οι επιλογές της χώρας είναι κρίσιμες
και προπαντός δεν είναι εύκολες. Οι δυσκολίες της
εποχής μας δεν χρειάζονται παραμορφωτικούς καθρέφτες. Το μακρύ μέλλον χτίζεται σε κάθε οργανωμένη χώρα με βάση μακροπρόθεσμα σχέδια και όχι
με πολιτικούς τακτικισμούς ενός ή δύο μηνών.
Επειδή ακριβώς «το μέλλον διαρκεί πολύ», όπως
έλεγε και ο Γάλλος φιλόσοφος Λουί Αλτουσέρ τους
όποιους αρνητικούς χειρισμούς και συνέπειες τις
πληρώνει η χώρα και ο λαός.
Η χώρα έχει ακόμη μπροστά της δύσκολα χρόνια.
Για να αντέξει θα απαιτηθεί να υιοθετηθούν από την
ελληνική κοινωνία μεγάλες πειθαρχίες για να ξαναστήσει μία ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία
και να αναζωογονήσει τους πολιτικούς, διοικητικούς
και κοινωνικούς θεσμούς.
Χαρακτηριστικό και πρόσφατο τέτοιο παράδειγμα είναι το νέο ασφαλιστικό προσχέδιο νόμου,

που φέρεται να έχει ως άξονες αφενός τη βιωσιμότητα (να πάρουν και οι σημερινοί νέοι σύνταξη) και
αφετέρου κοινωνική διάσταση (μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης από το Κράτος σε χαμηλοσυνταξιούχους – σύνδεση με εισοδηματικά κριτήρια
ν.4336/15) προσπαθώντας να εμπεδώσει αισθήματα
εμπιστοσύνης στην κοινωνική ασφάλιση, όπως το
Σύνταγμα επιτάσσει. Όμως για μία ακόμη φορά ο βίαιος και όχι σταδιακός τρόπος εφαρμογής μίας τόσο
αναγκαίας μεταρρύθμισης και η μη συνεκτίμηση της
ήδη χειμαζόμενης κοινωνίας από σειρά επώδυνων
οικονομικών επιβαρύνσεων οδηγούν σε αποτελέσματα αντίθετα με τα επιδιωκώμενα. Ειδικότερα για
τον κλάδο μας το προσχέδιο νόμου για το Ασφαλιστικό, εάν και εφόσον ψηφιστεί ως έχει, οδηγεί αναπόφευκτα στην επαγγελματική και οικονομική
εξόντωση πολλών δικηγόρων και έχει έναν τιμωρητικό χαρακτήρα για τους επαγγελματίες που αντέχουν και εργάζονται, αφού οι ασφαλιστικές
επιβαρύνσεις που φτάνουν το 38% επί του καθαρού
φορολογητέου εισοδήματος είναι ίσως η χαριστική
βολή για την ακούσια και βίαιη έξοδο από το επάγγελμά μας, σε συνδυασμό δε και αθροιστικά με τις
φορολογικές είναι εξοντωτικές για τους συναδέλφους. Ήδη από την επόμενη Τρίτη ο κλάδος μας είναι
σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, την Πέμπτη θα γίνει
πανδικηγορικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, καλώντας
και τους λοιπούς επαγγελματίες να στηρίξουν.
Οι πολίτες το 2015 δηλώνουν απογοητευμένοι,
για το 2016 εκφράζουν την ανησυχία τους, δείχνουν
ν’ αντέχουν αλλά ζητούν όραμα, ελπίδα, ιδανικά και
απαιτούν άξιους και ενάρετους ταγούς για να προχωρήσουμε.
Εμείς λοιπόν, μέσα σ’ αυτήν την αίθουσα, από τη
δική του θέση ευθύνης ο καθένας πρέπει να είμαστε
αναπότρεπτα οι θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος, οι υπερασπιστές του κράτους-δικαίου και
της νομιμότητας που θα εμπεδώσουν αίσθημα δικαιοσύνης στον πολίτη.
Και το ερώτημα παραμένει. Είμαστε μέρος της
λύσης ή όχι; Ένας προσωπικός και συλλογικός απολογισμός θα ήταν ένα βήμα. Η αυτογνωσία είναι πολύτιμη. Ίσως είναι το πρώτο φως για μια νέα
αφετηρία στην ιστορία της χώρας.
Οι καιροί δεν είναι μαζί μας, αλλά το παρελθόν
μας έχει διδάξει ότι η δημοκρατία χρειάζεται γενναίους με όραμα και σωστό προσανατολισμό.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας αλλά και την
υπομονή σας.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΔΣΠ συμμετείχε σε Πανδικηγορική συγκέντρωση

και πορεία ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο στις
14/1/2016
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Χιλιάδες δικηγόροι από ολόκληρη τη χώρα, συμμετείχαν ενεργά και διατράνωσαν την παρουσία τους

και την αγανάκτησή τους σε πανδικηγορική συγκέντρωση και πορεία του δικηγορικού σώματος που
πραγματοποιήθηκε στις 14/1/2016, στην Αθήνα.

Ο ΔΣΠ με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΔΣΠ κ. Γιώργο Σταματογιάννη και μέλη του ΔΣ του ΔΣΠ

καθώς και πολλοί δικηγόροι Πειραιώς ένωσαν τις φωνές τους με άλλους συναδέλφους. Συμμετείχαν

στην μαζική πορεία που ξεκίνησε από τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας λίγο μετά τις

12 το μεσημέρι και με πανό, παλμό και συνθήματα, κατευθύνθηκε αρχικά στο υπουργείο Εργασίας και

Αίτημα η άμεση απόσυρση του σχεδίου για το ασφαλιστικό σύστημα που παρουσίασε η κυβέρ-

νηση και η έναρξη κοινωνικού διαλόγου με όλους τους επιστημονικούς φορείς.

Το «δικηγοροκτόνο» όπως το αποκάλεσαν ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο οδηγεί σε δήμευση

του εισοδήματός τους οι Δικηγόροι, μαζί με τους προέδρους της Ολομέλειας των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων ζήτησαν με θέληση και αποφασιστικότητα του κλάδου να μην περάσει.

Το επίμαχο νομοσχέδιο συντάχθηκε χωρίς καμία αναλογιστική μελέτη όσον αφορά τις επιπτώσεις

του ενώ με τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές που επιβάλει, οδηγεί σε οικονομική και επαγγελματική

εξόντωση την πλειονότητα των δικηγόρων και κυρίως τους νέους δήλωσε ο πρόεδρος της Ολομέλειας

των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και τόνισε πως η σθεναρή και καθολική αντίδραση του δικη-

γορικού σώματος στο εν λόγω σχέδιο, όπως επισφραγίσθηκε από τη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση
και πορεία, συνεχίζεται με κλιμάκωση των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων.

O Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, μετείχε την 14.1.2016 στην πανδικηγορική συγκέντρωση και στην πορεία
προς τη Βουλή που επακολούθησε, ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
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Το ψήφισμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων
που κατατέθηκε στη Βουλή έχει ως εξής:
ΨΗΦΙΣΜΑ

Σύσσωμο το δικηγορικό σώμα απορρίπτει κατά τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό το κυβερνητικό

σχέδιο για το ασφαλιστικό σύστημα.

Αντιτιθέμεθα με τη συνολική λογική του σχεδίου, το οποίο οδηγεί αναπόδραστα στην οικονομική

και επαγγελματική εξόντωση της συντριπτικής πλειονότητας του δικηγορικού κόσμου.
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Οι δικηγόροι αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις σημερινές, ήδη βεβαρημένες ασφαλιστικές ει-

σφορές. Η σκοπούμενη νέα επιβάρυνσή τους, σε συνδυασμό με τις υπέρογκες φορολογικές υποχρεώσεις

(φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, αύξηση προκαταβολής φόρου, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλ-

ληλεγγύης κ.λπ.)., συνιστά εν τοις πράγμασιν δήμευση του εισοδήματος.

Η εισφοροδοτική επιδρομή, που επιχειρείται θα οδηγήσει σε μαζική βίαιη έξοδο από το επάγγελμα,

καθιστά δε παντελώς επισφαλή την ήδη κλονισμένη εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών.

Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε πρόταση για το ασφαλιστικό θα έπρεπε να συνοδεύεται

από αναλογιστική μελέτη και πλήρη τεκμηρίωση, στην προκειμένη περίπτωση τα στοιχεία αυτά απου-

σιάζουν παντελώς.

Κατόπιν αυτών, καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το προσχέδιο, και να συζητήσει καλό-

Με πανώ έξω από τα γραφείa του ΔΣΠ ο Πρόεδρος, τα μέλη του ΔΣ και Δικηγόροι Πειραιά ξεκινούν
για την πανδικηγορική συγκέντρωση στην Αθήνα

Ο Πρόεδρος του ΔΣΠ κ. Γιώργος Σταματογιάννης κλειδώνει την πόρτα της εισόδου των γραφείων του ΔΣΠ
με λουκέτο για να ακολουθήσει η συμετοχή των Δικηγόρων Πειραιά στην πορεία

πιστα, στο πλαίσιο τεκμηριωμένων προτάσεων, το ασφαλιστικό από μηδενική βάση».

Συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων έως
και την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016
ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 22/1/2016

Απόφαση για συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων έως και την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπτη
14/1/2016, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, αμέσως μετά την μαζική πανδικηγορική
συγκέντρωση και πορεία χιλιάδων δικηγόρων κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης.
Τα μέλη της Ολομέλειας επισφράγησαν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, την ομόθυμη, καθολική
και απόλυτη αντίθεση των δικηγόρων της χώρας στο κυβερνητικό σχέδιο για τις αλλαγές στο σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης. ασφαλιστικό σύστημα.
Καλούν την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το προσχέδιο του ασφαλιστικού που παρουσίασε και
ζητεί να εκκινήσει καλόπιστα, νέος διάλογος από μηδενική βάση στο πλαίσιο τεκμηριωμένων προτάσεων.
Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια αποφάσισε:
α. Την συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων από τα δικαστήρια έως και την ερχόμενη
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016, με αυστηρό πλαίσιο χορήγησης αδειών.
β. Την συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας τις απογευματινές ώρες της ίδιας
ημέρας(22-1-2016), προκειμένου να αξιολογηθούν τυχόν μεσολαβούσες εξελίξεις και να ληφθεί απόφαση σχετικά με την συνέχιση της αποχής.
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Η Πρωτοχρονιάτικη πίτα
του δικηγορικού συλλόγου Πειραιώς
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, γιόρτασε την
αλλαγή του χρόνου παραδοσιακά με την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας στον Πειραϊκό Σύνδεσμο,
την Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016. Την εορταστική
ατμόσφαιρα στην εκδήλωση έδωσαν οι μουσικές
και τα τραγούδια της χορωδίας του Συλλόγου υπό
τη διεύθυνση του πιανίστα και δικηγόρου Αθηνών,
κ. Μάριου Καζά και της παιδικής χορωδίας υπό την
διεύθυνση της κ. Κικής Σβίγγου.Η ανταπόκριση
θερμή και παράλληλα αντιπροσωπευτική της προσμονής του πολίτη-επαγγελματία να συναντήσει
συναδέλφους, φίλους, εκπροσώπους επιστημονικών επαγγελματικών φορέων για να ενημερωθεί,
να συζητήσει, να μοιραστεί την αγωνία του για τις
τρέχουσες εξελίξεις.Ο Πρόεδρος του Συλλόγου,
Γιώργος Σταματογιάννης, στο κλίμα των καιρών,

Ο Σεβασμιώτατος Πειραιώς ευλογεί και κόβει
την πίτα του ΔΣΠ

διατύπωσε στην ομιλία του το γενικό αίσθημα
ανασφάλειας του κόσμου για τα δεδομένα στο πολιτικό-οικονομικό προσκήνιο της χώρας και μιλώντας χωρίς προσχηματικό λόγο, μετέφερε άμεσα τα
επείγοντα μηνύματα των πολιτών στους εκπροσώπους της πολιτείας που παρέστησαν στην
εκδήλωση αυτή. Αφού αναφέρθηκε στην δραστηριότητα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά στο
χρόνο που έφυγε, ο Πρόεδρος υπογράμμισε με
ιδιαίτερη έμφαση την ανάγκη παραμονής του
ρόλου του δικηγόρου στην ιεραρχία της κλίμακας

της Δικαιοσύνης που επάξια κατέχει, ως ασφαλιστικής δικλείδας για την ορθή απονομή της. Ο Σε-

βασμιώτατος
Μητροπολίτης Πειραιά κ.κ.
Σεραφείμ ευλόγησε τους παρευρισκομένους και
ευχήθηκε σε όλους ένα πιο φωτεινό και εποικοδομητικό 2016.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Θοδωρής Δρίτσας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης, ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, οι βουλευτές Πειραιά κ.κ.
Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Γεωργία Γεννιά και
Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, η Αντιδήμαρχος Πειραιά, κ. Αθηνά Χαρβαλάκου και ο τ. βουλευτής κ.
Αναστάσιος Νεράντζης. Από την δικαστική ηγεσία
η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, οι
Αρεοπαγίτες κ.κ. Στυλιανή Γιαννούκου και Βασίλειος Καπελούζος, η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης του Εφετείου Πειραιά, κ. Δήμητρα
Τσουτσάνη, ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, Ευάγγελος Ζαχαρής και η Εισαγγελέας Εφετών Πειραιά, κ. Αργυρώ Χουδετσανάκη,
ο Πρόεδρος του Ναυτοδικείου Πειραιά κ. Κων/νος
Κονιδάρης, η κ. Ερασμία Λιούλη, μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης του Εφετείου Πειραιά, ο
κ. Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Εφετών
Πειραιά, η κ. Βασιλική Βλάχου, Αντ/λέας Εφετών
Πειραιά, η κ. Βιολέττα Λαγογιάννη, Προϊσταμένη
του Ειρηνοδικείου Πειραιά. Ο Πρόεδρος του Δικη-

η χορωδία του ΔΣΠ

Δ.Σ. κ. Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου, οι ετ.
Πρόεδροι του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Βασίλειος Βενέτης και Κων/νος Πεταλάς και ο τ. Πρόεδρος του Συλλόγου και Δ/ντής του ΚΕ.ΔΙ.Π., κ.
Στέλιος Μανουσάκης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικηγόρων Ναυτικού Δικαίου, κ. Γρηγόριος Τιμαγένης, η κ. Μαρία Μενενάκου, Πρόεδρος του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Παρέστησαν
επίσης ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου νέων δικηγόρων και ασκούμενων κ.κ. Απόστολος Κόντος και Διονύσιος Πλέσσας αντίστοιχα,

ο ετ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, κ. Παναγιώτης Κουβάτσος, ο Πρόεδρος των
δικαστικών υπαλλήλων Πειραιά, κ. Δημήτριος Χα-
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και η παιδική χορωδία

τζίνας, ο δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, κ. Ιωάννης
Αληφραγκής, η πολιτευτής κ. Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, ο Πρόεδρος των Βιβλιοπωλών-Εκδοτών
Πειραιά, κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος. Την εκδήλωση τίμησαν ακόμη πολλοί δικηγόροι και φίλοι
του Συλλόγου.
Ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Γιώργου Σταματογιάννη κατά την κοπή της πίτας 2016
παρατίθεται στην πρώτη σελίδα του Περιοδικού μας.

Νέα ιστοσελίδα του ΔΣΠ (www.dspeiraia.gr.)

Σας καλωσορίζουμε στην νέα μας ιστοσελίδα !
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του, ότι η καινούργια του ιστοσελίδα φιλοξενείται στη διεύθυνση www.dspeiraia.gr.
Η νέα ιστοσελίδα σταδιακά θα αναπτύσσεται και θα εμπλουτιστεί με ημερολόγιο για τις εκδηλώσεις
του Δικηγορικού Συλλόγου και τις προθεσμίες για θέματα (πχ. φορολογικά) που ενδιαφέρουν τους Δικηγόρους, με υπολογιστικές εφαρμογές (δικαστικό ένσημο, τέλος απογράφου, υπολογισμός τόκων), με
τα εκθέματα των επομένων δικασίμων των Δικαστηρίων του Πειραιά, με εφαρμογή ενημέρωσης για τις
εκδοθείσες αποφάσεις των μελών και άλλα χρήσιμα εργαλεία.
Επίσης έχουν εκδοθεί για τα μέλη του ΔΣΠ νέες, εύχρηστες, θυρίδες ηλεκτρονικής αλληλογραφίες,
λεπτομερή στοιχεία για τις οποίες θα παρέχονται στον ενδιαφερόμενο από τις υπηρεσίες της Γραμματείας του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, από αύριο, 9/12/2015.
Οι νέες διευθύνσεις έχουν τη μορφή .name@dspeiraia.gr (πχ. g.stamatogiannis@dspeiraia.gr) . Οι
διευθύνσεις που χρησιμοποιούντο έως σήμερα για τις θυρίδες ηλεκτρονικής αλληλογραφίες (μορφής
u.name@dspeir.gr ή σύμφωνα με το παράδειγμα g.stamatogiannis@dspeir.gr) έχουν συνενωθεί με τις
νέες, προκειμένου να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ενιαία. Αυτό σημαίνει, ότι θα λαμβάνονται τα
μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν αποδέκτη με την προηγούμενη διεύθυνση. Το ίδιο
ισχύει και για τη διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου. Για τη λήψη και αποστολή αλληλογραφίας
(με τη νέα ή την παλαιά μορφή) απαιτείται η εγκατάσταση των στοιχείων σας στο λογαριασμό αλληλογραφίας (Outlook, Thunderbird) που διατηρείτε στους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές, ταμπλέτες ή κινητά τηλέφωνα (οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν σε αυτό το αρχείο).
Από την Επιτροπή πληροφορικής
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γορικού Συλλόγου Ρεθύμνης, κ. Ευάγγελος Μουνδριανάκης, ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού
Συλλόγου, κ. Γεώργιος Ρούσκας και το μέλος του

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΣΠ
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«Ζητήματα από την εφαρμογή του ν.4336/2015
(υπερχρεωμένα νοικοκυριά)»
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά πραγματοποίησε την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015 επιστημονική
εκδήλωση με θέμα: «Ζητήματα από την εφαρμογή του ν.4336/2015 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά)».
Εξειδικευμένες και πλήρεις εισηγήσεις ανέπτυξαν οι κ.κ.: Αθανάσιος Κρητικός, επ. Αντιπρόεδρος
του Αρείου Πάγου, Νικόλαος Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και Ιάκωβος Απέργης, Ειρηνοδίκης Πειραιά.
Τη συζήτηση συντόνισε η δικηγόρος Παναγιώτα Μπουρλετίδου, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιώργος Σταματογιάννης, ο οποίος επισημαίνοντας τις επίμαχες διατάξεις του νέου νόμου 4336/2015, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον καινοτόμο
νόμο Κατσέλη και στην σημερινή του μορφή, μετά τις εκ των υστέρων παρεμβάσεις που αλλοίωσαν τον
αρχικό του χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο εισαγωγής νέας γενιάς κόκκινων δανείων και το
μεγάλο ζητούμενο, οι αλλαγές στο νόμο να προστατεύσουν αυτούς που πράγματι έχουν ανάγκη.
Στη συνέχεια παρουσίασε τους τρεις ομιλητές και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την
αθρόα προσέλευσή τους, που ενθαρρύνει την προσήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά στην κατεύθυνση της άμεσης επιστημονικής ενημέρωσης των μελών του και του ευρύτερου νομικού κόσμου
για τις όποιες αλλαγές και τροποποιήσεις σε κάθε τομέα δικαίου.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΣΠ

Στις 9/12/2015, στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, πραγματοποιήθηκε, με
μεγάλη επιτυχία ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του Επίκουρου Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Στέφανου Κουτσουμπίνα, με εισηγητές τους κκ Παναγιώτη Δέγλερη, Δρ. Νομικής, Επισκέπτη Καθηγητή
του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Μανώλη Σφακιανάκη,
Υποστράτηγο της ΕΛΑΣ, Διευθυντή της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ιωάννη Μπέκα,
Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, Γεώργιο Σερετίδη, Πρωτοδίκη
στο Πρωτοδικείο Πειραιώς καιΞενοφώντα Παπαρρηγόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή της Φιλοσοφίας
του Δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την οποία συντόνιζε ο Δικηγόρος, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Γεώργιος Καραμιζάρης.

Οι εισηγητές αναφέρθηκαν στην παγκόσμια διάσταση του Κυβερνοχώρου, την άρρηκτη συμπόρευση
τεχνολογίας & δικαίου, ως εκφραστή της προσπάθειας μιας κοινωνίας να μην εγκαταλείψει την εξέλιξή
της σε ανώνυμες δυνάμεις, αλλά να προσπαθήσει να την διαμορφώσει η ίδια, στην τεράστια και αλματώδη διείσδυση του διαδικτύου και των χρήσεων του στην καθημερινότητά μας, με τα θετικά αλλά και
τους κινδύνους του και τις απειλές που κρύβει, ιδιαίτερα για τους ανηλίκους. Παρουσιάστηκαν οι καινοτόμες δράσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με στόχο την πρόληψη, έρευνα και
την καταστολή εγκλημάτων και αντικοινωνικών συμπεριφορών που διαπράττονται, μέσω διαδικτύου ή
άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Επίσης αναλύθηκαν οι διαφορές μεταξύ της κοινής απάτης
του Ποινικού Κώδικα και της απάτης με υπολογιστή του άρθρου 386Α , οι μορφές συμμετοχής και υπαιτιότητας, καθώς η όμοια αντιμετώπιση της αποδεικτικής δύναμης του υλικού και ψηφιακού εγγράφου
και στοιχείου, που περιλαμβάνεται στα νομικά κείμενα και εναποθέτει στο διάδικο το βάρος απόδειξης
και ανταπόδειξης σχετικά με την αλήθεια του περιεχομένου του ψηφιακού εγγράφου ή στοιχείου και
στο Δικαστή την ευθύνη ελέγχου της ακρίβειας του περιεχομένου του.
Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη προσαρμογής της παραδοσιακής αντίληψης για την ιδιωτική πληροφορία και τα προσωπικά δεδομένα και παρουσιάστηκε ο προβληματισμός για την εισαγωγή μίας εννοιολογικής προσέγγισης του δικαιώματος στη λήθη υπό το φως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και
της διαφορετικότητας των εννόμων τάξεων.
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Ελευθερία του λόγου
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της Μαίρης Φλωροπούλου- Μακρή
Αντιπροέδρου ΔΣΠ
Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας CCBE

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρου, με θέμα την ελευθερία του λόγου διεξήχθη σε όλη την Ευρώπη
στις 10 Δεκεμβρίου 2015, σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Το 2014, το CCBE εισήγαγε την ιδέα μιας ετήσιας εκδήλωσης σε όλη την Ευρώπη που θα ενθαρρύνει
τους Δικηγόρους και τους Δικηγορικούς Συλλόγους για τη
διοργάνωση εθνικών και τοπικών δραστηριοτήτων που βασίζονται γύρω από ένα κεντρικό θέμα για την προώθηση του
κράτους δικαίου, τον θεσμικό ρόλο του δικηγόρου στην απονομή της δικαιοσύνης και την προστασία των θεμελιωδών
αρχών και των δικαιωμάτων των πολιτών.
Το θέμα για το 2015, ήταν η Ελευθερία του Λόγου, και
αναφέρεται σε όλες τις μορφές έκφρασης. Οι δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δικηγόρου οργανώνονται από τους εθνικούς και τοπικούς δικηγορικούς
συλλόγους, ή /και οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας εργασίας σε συνεργασία με ένα εθνικό ή τοπικό δικηγορικό σύλλογο [πχ πανεπιστήμια, φοιτητές, ομάδες νέων και ΜΚΟ],
που θα ήθελε να εκπαιδεύσει και ενημερώσει το κοινό σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο του κράτους δικαίου και τη νομική
διαδικασία για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.
Κάθε δικηγορικός σύλλογος και νομική κοινότητα, καλείται
να ενθαρρύνει τα μέλη της να οργανώσουν εκδηλώσεις, να
δημοσιεύουν εκπαιδευτικό υλικό ή / και να οργανώνουν άλλα προγράμματα, τα οποία θα προωθούν
, ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τους πολίτες επί του θέματος Ευρωπαϊκής Ημέρας Δικηγόρου.
Το CCBE με ειδική σελίδα του στο site, ενημερώνει και προωθεί τόσο την ιδέα, όσο και τις κατ ιδίαν
δραστηριότητες των εθνικών συλλόγων. Αυτή η σελίδα έχει σκοπό να βοηθήσει Δικηγορικούς Συλλόγους
σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, στην προετοιμασία τους για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρου.
Εξέδωσε επίσης ειδικό τεύχος –εγχειρίδιο με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και άρθρα συναδέλφων,
στο οποίο εμπεριέχεται και άρθρο της συνάδελφου δικηγόρου Πειραιά, καθηγήτριας στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου κ. Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου .Το άρθρο αναρτήθηκε στο site του ΔΣΠ.
Στην Ελλάδα επίσης διοργανώθηκε με επιμέλεια του ΔΣΑ και της ελληνικής αντιπροσωπείας στο
CCBE, ειδική εκδήλωση στο ΔΣΑ.

2η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ*
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Ι
Η ελευθερία της σκέψης είναι το πιο ατομικό
από τα δικαιώματα. Εκπηγάζει ορμητικά από την
ιδιότητα του ανθρώπου ως έλλογου όντος. Cogito,
erga sum. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Ή, μάλλον
υπάρχω διότι σκέπτομαι και όταν σκέπτομαι.
Οπότε και αισθάνομαι. Η ελευθερία έκφρασης των
στοχασμών είναι το πιο κοινωνικό από τα δικαιώματα, αυτόθροη συνέπεια της «πολιτικής», με την
αριστοτελική έννοια, ιδιότητας του ανθρώπου.
Προϊόν της ανάγκης του να επικοινωνεί, να μετέχει, να μοιράζεται με τους άλλους τα αισθήματα,
τις σκέψεις, τις αποφάσεις, τις δράσεις του ως
μέλος μιας κοινότητας ανθρώπων. Στην ομοούσια
ελευθερία της σκέψης και της έκφρασής της ανιχνεύονται οι πιο σημαντικές από τις εκδηλώσεις
του πράττειν «προς έτερον», η φιλία, ο έρωτας, η
αλληλεγγύη, η κατανόηση και ο σεβασμός της ιδιαιτερότητας του άλλου, ως μοναδικής και ανεπανάληπτης οντότητας, οι αρχές του κράτους δικαίου
και η αδελφοσύνη των ανθρώπων – μακρινή πατρίδα της νεωτερικής οικουμενικότητας, που εμπνέεται από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Τα
θεμελιώδη δικαιώματα είναι απόλυτα όχι μόνο
επειδή καλύπτουν όλες τις πλευρές, που μπορεί να
περιλάβει η αλλοτρίωση του ανθρώπου αλλά και
επειδή «ενέχουν μια νομική ισχύ που, στην εποχή
μας, έχει την αξίωση να είναι πιο ακριβής, πιο
άμεση και συγκεκριμένη και συνεπώς πληρέστερη
και αποτελεσματικότερη» (Γ. Βλάχος, Κοινωνιολογία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 1976, σελ.
140-141). Ο άνθρωπος «ως άτομο και ως μέλος του
κοινωνικού συνόλου» έχει τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα και τις υπερέχουσες
των νόμων διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες έχουν

επικυρωθεί και στην ευρωπαϊκή διάστασή τους,
λόγω της διπλής (εθνικής και ενωσιακής) ιθαγένειας των πολιτών των κρατών-μελών της, με βάση
τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκφραση
γνώμης είναι συστατικό στοιχείο της προσωπικότητας και της ιδιαιτερότητας του ανθρώπου, αλλά
και το σπουδαιότερο μέσο ανθρώπινης επικοινωνίας (Π. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α΄, 1991,
σελ. 402 - 403). Η ελευθερία αυτή, «από τα πιο πολύτιμα δικαιώματα του ανθρώπου», σύμφωνα με
τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 1789 (άρθρο
11 εδ. α΄), «το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να μην
υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες
του», όπως ορίζεται στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης του ΟΗΕ της 10.12.1948 (που σήμερα τιμάται η 67η επέτειος της), κατοχυρώνεται
με το Σύνταγμα (άρθρο 14 παρ. 1) την ΕΣΔΑ (άρθρο
10) και τον Χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο
11 παρ. 1).
Η ελευθερία της έκφρασης, ιδίως όσον αφορά
την «πνευματική κίνηση», την Τέχνη, αποτελεί δοκιμασία για την συνήθως απροσδιόριστη σύνθεση
της ελευθερίας καθενός και όλων των κοινωνών. Η
προσέγγιση του Rawls, ότι «η ελευθερία περιορίζεται μόνο χάριν της ελευθερίας» έχει κοινωνικότερο και πιο ρεαλιστικό χαρακτήρα, αφού
επιτρέπει να κατανοηθεί, ότι πέρα από την εγωιστική αντίληψη του «ατομικού συμφέροντος»
υπάρχει και η λυτρωτική από την ιδιοτέλεια απόλαυση των «κοινών αγαθών», όπως είναι η πνευματική δημιουργία και η απελευθερωτική
επίδραση της. Ό,τι σημαντικότερο στη ζωή παραμένει «εκτός συναλλαγής». Η ελευθερία της επιστημονικής γνώμης είναι πολύ περισσότερο

*Oμιλία του κ. Χριστοφόρου Αργυρόπουλου στην εκδήλωση του ΔΣΑ - CCBE στο πλαίσιο της 2ης Ευρωπαϊκής Ημέρας
Δικηγόρου στη 10/12/2015
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του κ. Χριστόφορου Αργυρόπουλου
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ευπροσάρμοστη στις διαφορές αντιλήψεων. Ο
στοχασμός προϋποθέτει μια παρθενική αντιμετώπιση της γνώσης, ώστε να συστηματοποιηθεί ο
όγκος των πληροφοριών. Η πρόοδος είναι κίνηση
και χωρίς τη σκέψη, που θέτει προς συζήτηση κάθε
φορά θέματα που θεωρούνται λυμένα, υπονομεύεται. Χωρίς την αέναη θέση των βασικών ερωτημάτων, που φαίνεται πως διαθέτουν απόθεμα
αποκρίσεων, με ημερομηνία λήξης, δεν μπορεί να
ξεπεραστεί ο φόβος του αγνώστου και η ματαιοπονία ενός συντηρητικού και αναχρονιστικού πνεύματος.
ΙΙ
Η ελευθερία του δικηγόρου να υπερασπίσει
ένα συνάνθρωπό του οδηγεί στη θεσμική, αλλά
ολόψυχη συμμετοχή του στον αγώνα και την αγωνία του μοναχικού ανθρώπου, που αντιπαλεύει την
ατέλεια και τις αδυναμίες του, απέναντι στην
απρόσωπη και αυτάρκη εξουσία. Παρ’ ότι φαίνεται
σαν ανάγκη για ανθρώπινη επαφή η ελευθερία
του δικηγόρου, σχετίζεται άμεσα με την κανονιστική διάσταση του λειτουργήματός του, ως οργάνου του «καθεστώτος δικαίου», το οποίο
αποστέργει την π ριστολή και την καταστρατήγηση
του δικαιώματος κάθε ανθρώπου «να είναι άνθρωπος».
H ελευθερία της έκφρασης συνιστά μέρος της
δημοσιότητας με την έννοια της ελευθερίας επικοινωνιακής δράσης. Η τελευταία έχει ως προϋπόθεση τις αρχές της ελευθερίας συμμετοχής στους
δημόσιους διαλόγους, της ισότητας των επικοινωνιακών ευκαιριών και της αρχής του μη καταναγκασμού. Η δίκη είναι κατ’ εξοχήν επικοινωνιακό
φαινόμενο με υψηλό βαθμό θεσμοποίησης και τυποποίησης που πραγματώνει τα δικαιώματα παροχής έννομης προστασίας. Είναι ένας δημόσιος
τυπικά οργανωμένος διάλογος και οι κατοχυρωμένες επικοινωνιακές ελευθερίες, οι δικονομικοί
τύποι, αποτελούν μορφή δράσης που είναι προσανατολισμένη σε μια συναινετική αναζήτηση του
ορθώς πράττειν, την οποία τέμνει η δικαστική απόφαση (final opinion), η οποία διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση δια μέσου της διαδικασίας

(Χρήστος Παπαστυλιανού, ΔτΑΕΣ ΙΙ, 2004, σελ. 237
επ., ιδίως 255-257).
Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση της ανεξαρτησίας του δικηγόρου και τελικά του δικαιώματος δικαστικής
ακρόασης, όσο και αυτού της υπεράσπισης. Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δικηγόρων το δικηγορικό
λειτούργημα αποτελεί «θεμέλιο του κράτους δικαίου» (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 4914/2013). Παρ’
όλο το έντονο – πράγματι «δικηγορικό» - ύφος της
διατυπώσεως αυτής, είναι υπαρκτή η δογματική
αντιστοίχισή της με την αρχή της νομιμότητας στην
ευρύτατη έννοιά της, την αρχή του κράτους δικαίου. Τούτο σημαίνει, ότι η επιφύλαξη του νόμου,
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 1 Συντάγματος, «αφορά μόνο τη ρύθμιση της ασκήσεως του
δικαιώματος ακροάσεως από τον νομοθέτη και δεν
παρέχει την ευχέρεια θέσεως περιορισμών στην
άσκησή του», συνεπώς θα ήταν αντισυνταγματική
«οποιαδήποτε διάταξη νόμου, η οποία δεν θίγει
μεν τον πυρήνα του δικαιώματος ακροάσεως,
ωστόσο, όμως, παρακωλύει την πλήρη και αποτελεσματική άσκησή του» (Α. Καρράς, Η αρχή της δικαστικής ακροάσεως στην ποινική δίκη, 1989, σελ.
16 - 18).
Είναι, λοιπόν, απ’ αρχής φανερό, ότι ο θεσμός
του συνηγόρου «έχει αναχθεί σε ανεξάρτητο όργανο της απονομής της δικαιοσύνης και παίζει έτσι
ένα ρόλο αληθινά μοναδικό σε χρησιμότητα από
κάθε άποψη». (…). Γιατί ο βαθύτερος ο τελικός
σκοπός της πνευματικά και ηθικά και δημοκρατικά
ακραίας θέσης του συνηγόρου είναι η έκδοση
ορθής, δηλαδή αξιολογικά σύνθετης και ηθικά δικαιωμένης απόφασης» (Γ.-Α. Μαγκάκης, Ο συνήγορος, Μια παράδοξη κατάκτηση του πολιτισμού,
1988, σελ. 79-80 και 88). Το γεγονός ότι αυτά
ισχύουν κατ’ εξοχήν στην ποινική δίκη δεν επηρεάζει τη βεβαιότητα που επικυρώνεται καθημερινά
στη δικανική πράξη, ότι σε όλες τις μορφές δίκης,
ο δικηγόρος «διατηρεί την ελευθερία χειρισμού
της υπόθεσης, δεν υπόκειται σε υποδείξεις και εντολές αντίθετες προς το νόμο και μη συμβατές
προς το συμφέρον του εντολέα του», όπως ορίζεται στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες άσκησης της
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ΙΙΙ
Δύο είναι τα θεμελιώδη ζητήματα που θέτει η
ελευθερία της έκφρασης σε σχέση με την άσκηση
του δικηγορικού λειτουργήματος: το πρώτο αφορά
τον προσδιορισμό αυτής της ελευθερίας και τις
διαφορετικές όψεις της. Το δεύτερο ζήτημα συνέχεται με τα όρια ασκήσεώς της, με βάση τη θεμελιώδη αρχή, ότι «η τιμώρηση των εγκλημάτων
κατά της τιμής αποτελεί περιορισμό της ελευθερίας της γνώμης».
A. Η πρώτη όψη της ελευθερίας εκφράσεως
η οποία ολοκληρώνεται με την «ελευθερία ενημέρωσης» των της συμμετοχής στην «κοινωνία της
πληροφορίας» (άρθρο 5Α Σ), ανταποκρίνεται στο
περιεχόμενο της πρωταρχικής υποχρέωσης της
Πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει την αξία
του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1), έχει δηλαδή έννοια προσωποκρατική, αφού η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας δεν νοείται χωρίς το
δικαίωμα γνώμης. Iδιαίτερα ο δικηγόρος θεωρείται κατά παράδοση ως κατ’ εξοχήν εξοπλισμένος
με το δικαίωμα αυτό, ώστε να ανταπεξέρχεται με
επιτυχία στη δοκιμασία του «δικαστικού αγώνα».
Aυτό, όπως και όλες οι ευχέρειες που αναγνωρίζονται στο νομικό παραστάτη του ανθρώπου που
προσφεύγει ή άγεται ενώπιον Δικαστηρίου, αποτελεί «λειτουργικό δικαίωμά» του, δηλαδή νόμιμο
καθήκον που κατοχυρώνεται χάριν του δημόσιου
συμφέροντος.
Η δεύτερη ουσιώδης όψη της ελευθερίας έκφρασης είναι αυτή του αναγκαίου όρου της δημοκρατίας. «Είναι πράγματι συστατικό στοιχείο του
δημοκρατικού πολιτεύματος» (Π. Δαγτόγλου, ο.π.,
σελ. 403 - 404). Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει πραγματική ισχύς της δημοκρατικής αρχής και της συμμετοχής στα κοινά, (άρθρο 1 παρ. 2 και 3 και 5 παρ. 1
Σ). Στην περιοχή απονομής του δικαίου η ελευθερία έκφρασης συμπίπτει με τη θεμελιώδη αξίωση
κάθε ανθρώπου για δικαστική προστασία και ανά-

πτυξη. Η αξίωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς εμπόδια ή κυρώσεις «ανάπτυξη των απόψεων», τόσο
από τον διάδικο, όσο και τον προσφορότερο ως
μέσο «έκφρασής» τους δικηγόρο, όπως ήδη επισημάνθηκε.
Η τρίτη όψη της ελευθερίας αφορά την ελευθερία της επιστημονικής γνώμης, η οποία συνδέεται άμεσα με την ερμηνεία των πραγματικών και
νομικών ζητημάτων από τους δικηγόρους στο
πλαίσιο της δίκης (άρθρο 16 παρ. 1 Σ). Ο Κ. Μπέης
διαβλέπει στη διάταξη αυτή τη μοναδική ανεπιφύλακτη εγγύηση θεμελιώδους δικαιώματος, χωρίς,
αναφορά σε όσα ο νόμος ορίζει.
Ο δικηγόρος ως «συλλειτουργός της δικαιοσύνης», έχει απόλυτη και απαραβίαστη ελευθερία να
αναπτύσσει τις επιστημονικές του απόψεις και να
αξιολογεί ή να αντικρούει θέσεις της νομολογίας
και της θεωρίας. «Η δικαστική απόφαση αποτελεί
συνάμα πράξη εξουσίας επί του πολίτη, αλλά και
πράξη αυθεντικής προστασίας του», για τούτο η
προσπάθεια του δικηγόρου για την έκδοση μιας
ορθής και δίκαιης απόφασης (και στη συνέχεια η
κριτική της απόφασης από νομικούς) «είναι αυτονόητα επιτρεπτή και επιβαλλόμενη πράξη, προκειμένου να λειτουργήσει η δικαστική απόφαση
γενικότερα ως «λόγος δικαίου» και να επιτελέσει
την ειρηνευτική και συναινετική λειτουργία της
στον κοινωνικό χώρο» (Ι. Μανωλεδάκης, Η κριτική
των δικαστικών αποφάσεων, στη συλλογή «7 θέσεις για το Δίκαιο και τη Δικαιοσύνη», 1992, σελ.
53 επ., ιδίως 57-60).
Η συμμετοχή του δικηγόρου στη δικαστική διαδικασία θεωρείται από το νόμο ως «θεμελιώδης,
ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονομή
της Δικαιοσύνης» (άρθρο 2 ν. 4194/2013). Η ανεξαρτησία του δικηγόρου νοείται και απέναντι στον
εντολέα του, τον οποίο πρέπει να προστατεύσει,
χωρίς να χειραγωγείται από αυτόν και απέναντι
στη δικαστική εξουσία, παρ’ όλη τη νομική ιδιότητά του ως «συλλειτουργού» της δικαιοσύνης. Η
ανεξαρτησία αυτή έχει οργανική σχέση με την
ελευθερία της γνώμης και επιτρέπει την άσκηση
της υπεράσπισης κάθε διαδίκου με τρόπο πλήρη
και αποτελεσματικό. Η απαραβίαστη ελευθερία
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δικηγορίας (άρθρο 5 στ. ε΄ ν. 4194/2013). Ο δικηγόρος είναι φορέας της ελευθερίας της έκφρασης
κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. Και ο δικαστής
ορίζεται ως εγγυητής της ελευθερίας.
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της επιστημονικής γνώμης του δικηγόρου καλύπτει
όλα τα εριζόμενα ζητήματα της υπόθεσης και η παραδοσιακή «παρρησία» του αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των γραπτών και προφορικών
αναπτύξεών του.
Β. Η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος
συνιστά εκδήλωση, που γίνεται «για την εκτέλεση
νομίμων καθηκόντων», κατά την έννοια του άρθρου 367 παρ. 1 ΠΚ, με την επιφύλαξη της παρ. 2
του ίδιου άρθρου και επομένως λόγο που αίρει τον
άλλως άδικο χαρακτήρα, ο οποίος μπορεί να κριθεί
ότι συντρέχει κατ’ εξαίρεση κατά την εκπλήρωση
των νομίμων καθηκόντων του δικηγόρου, η οποία
σταθμίζεται με τα δικαιώματα άλλων προσώπων
που μετέχουν στη διαδικασία ή και τρίτων.
Η στάθμιση αυτή εκκινεί από το δικονομικό
πλαίσιο άσκησης της δικηγορίας και το θεμελιώδη
χαρακτήρα των νομικών υποχρεώσεων και των
αρχών δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση ενός
λειτουργήματος, το οποίο – πρέπει να - διαπνέεται
από υπευθυνότητα και συνείδηση του χρέους του
να μάχεται για την ελευθερία και τα δικαιώματα
των πολιτών, όπως τα καθήκοντα αυτά έχουν διαμορφωθεί ιστορικά κατά την άσκηση της δικηγορίας, χωρίς την οποία, δεν μπορεί να πραγματωθεί
ουσιαστικά και αποτελεσματικά το δικαίωμα δικαστικής ακρόασης, προστασίας και υπεράσπισης.
Tα όρια της ελευθερίας έκφρασης της γνώμης
του «συλλειτουργούντος» στη δίκη δικηγόρου καθορίζονται με βάση τα «χρηστά ήθη», το όριο
όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να αποκλείεται η στέρηση του διαδίκου, από την κατά την
κρίση του νομικού παραστάτη του, αναγκαία υπεράσπιση. Ο έλεγχος των υπερβάσεων της δικανικής ελευθερίας, κατά την κρίση του Δικαστηρίου
δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να αποβαίνει
εις βάρος της πληρότητας ασκήσεως του στοιχειώδους δικαιώματος υπεράσπισης του διαδίκου το
οποίο αποτελεί αυτοπεριορισμό, αλλά και πολιτισμικό κεκτημένο της έννομης τάξης. Πρόσθετα, η
πληρότητα της αναπτύξεως των απόψεων κάθε μέρους παρέχει σφαιρικότερη εικόνα των κρίσιμων
στοιχείων κάθε ένδικης διαφοράς ή ποινικής κατηγορίας και παρέχει μείζονες εγγυήσεις ορθότητας
και ευθιδικίας.

ΙV
Ο Ευρωπαίος Δικηγόρος, στον οποίο αφιερώνεται η σημερινή εκδήλωση του ΔΣΑ, καλείται να
διαχειριστεί την κρίση αξιών της δύσκολης αυτής
περιόδου για τη Χώρα μας και ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και συνολικά την ανθρωπότητα, με
ανάδειξη της παρηγορητικής ισχύος του νόμου,
απέναντι στον οποίο, τουλάχιστον, δεν υπάρχουν
περισσότερο ή λιγότερο ίσοι κοινωνοί. Αν η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, το δίκαιο είναι το
εφικτό της (δικής του) τέχνης. Πράγματι μέσα από
κανόνες κοινής αποδοχής αναζητείται η αρμονική
συμβίωση σε μια κοινωνία ανταγωνισμών, ανισοτήτων, βίας, αυτοδικίας και αδικίας, ένα modus vivendi, ώστε κάποτε όλοι «να σηκωθούμε λίγο
ψηλότερα». Να υπερβούμε την υπεροψία της υλικής ισχύος, τη μηδενική αίσθηση της καταστροφής, την άμετρη βία. Η ελευθερία της έκφρασης
είναι διαμετρικά αντίθετη προς κάθε μορφής βίας,
η οποία στοχεύει ακριβώς την ελευθερία και το
διάλογο, ως μέσο επικοινωνίας και επίλυσης των
διαφορών με τελικό επίπεδο κρίσης ενώπιον του
Δικαστηρίου, που λειτουργεί δημόσια με δικαιότητα. Η μόνη ιστορικά δικαιωμένη μορφή αντίστασης είναι ο αγώνας υπέρ της ελευθερίας εναντίον
της τυραννίας και της καταπίεσης.
Το κράτος δικαίου δεν εξασφαλίζει per se την
πραγματική ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη.
Παρέχει, όμως, τη δυνατότητα της προοδευτικής
αντιμετώπισης των όρων που συντηρούν την
άγνοια, το φανατισμό, την ιδιοτέλεια και την αυθαιρεσία. Αλλά και την προοπτική της νόμιμης και
δημοκρατικής υπέρβασης και την προσαρμογή των
θεσμών της στις διαρκώς και με ταχύτητα μεταβαλλόμενες συνθήκες, με ενίσχυση του δημοκρατικού, πλουραλιστικού και προσωποκρατικού
χαρακτήρα της. Ώστε οι άνθρωποι να απελευθερωθούν κάποτε από την φρεναπάτη της κοινωνικής, οικονομικής ή άλλης κυριαρχίας, να
αντιληφθούν, ως έλλογα και πολιτικά όντα, ότι η,
ούτως ή άλλως, κοινή και αναπότρεπτη μοίρα
όλων μας, δεν αντέχει και το βάρος τόσου παραλογισμού και τέτοιας απανθρωπιάς.
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«Η ελευθερία έκφρασης, ιδίως σε σχέση με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος,», ήταν το θέμα της
εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, στις 10.12.2015 στο πλαίσιο της 2η Ευρωπαϊκής ημέρας του Δικηγόρου.
Η Ευρωπαϊκή ημέρα του Δικηγόρου, εορτάζεται με πρωτοβουλία της CCBE σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη
του, την παγκόσμια ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(10 Δεκεμβρίου) και με το ίδιο ακριβώς θέμα.
Στην εκδήλωση απηύθηνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος, Βασίλης Αλεξανδρής ενώ το κύριο θέμα της εκδήλωσης «Η ελευθερία έκφρασης, ιδίως σε
σχέση με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος,» ανέπτυξε ως βασικός ομιλητής ο δικηγόρος Χριστόφορος
Αργυρόπουλος.
Την εισαγωγή και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη CCBE
κ. Παναγιώτης Περάκης. Παρεμβάσεις σε ειδικότερες πτυχές του ζητήματος έκαναν οι Σπυρίδων Γεωργουλέας,
εφέτης, Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης Πρωτοδικείου Αθηνών, Νίκος Κουτκιάς, δικηγόρος, μέλος της
ελληνικής αντιπροσωπείας στη CCBE, Κώστας Μποτόπουλος, συνταγματολόγος, Χάρης Κονδύλης, δικηγόρος, μέλος
της ελληνικής αντιπροσωπείας στη CCBE, Μαρία Βασιλικού, δικηγόρος, Πρόεδρος Συλλόγου Δικηγόρων ΕΤΕ, Χρήστος Γραμματίδης, δικηγόρος
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Πρόεδρος του ΔΣΠ Γιώργος Σταματογιάννης, η Αντιπρόεδρος του ΔΣΠ Μαίρη
Φλωροπούλου- Μακρή, Ο Γεν.Γραμματέας του ΔΣΠ Παναγιώτης Πετρόπουλος, το μέλος του ΔΣ του ΔΣΠ Χρίστος
Τσάλλος, Ευάγγελος Τσουρούλης, τέως Πρόεδρος CCBE, τ. Αντιπρόεδρος ΔΣΠ και ο τ. Πρόεδρος ΔΣΠ Στέλιος Μανουσάκης. Από το ΔΣΘ τα μέλη του και μέλη της Ελληνικής αντιπροσωπείας Γ. Βελιτζέλου και Β. Σεραϊδου.

ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

CCBE - Magna Carta και Legal Aid

Η κυβέρνηση και όλες οι θεσμικές αρχές του
Ηνωμένου Βασιλείου εόρτασαν το 2015, με σειρά
εκδηλώσεων, την επέτειο 800 ετών από την παραχώρηση του Μέγα Χάρτη (Magna Carta) στον λαό
της Αγγλίας από τον Βασιλιά Ιωάννη τον Ακτήμονα
το 1215. Η Magna Carta ήταν ο καταστατικός χάρτης δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη, που
ο Βασιλιάς Ιωάννης υποχρεώθηκε να παραχωρήσει υπό την απειλή εμφυλίου πολέμου και κατόπιν
σειρά αιτημάτων των Βαρώνων και του Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρυ για επίσημη παροχή
δικαιωμάτων.

Στην πορεία των πραγμάτων ο χάρτης αυτός
απέκτησε μεγαλύτερη σημασία για τις κατοπινές
γενεές των Άγγλων πολιτών από εκείνη που είχε
στην εποχή της παραχώρησής του. Ο χάρτης αποτέλεσε στη μεταγενέστερη Ευρωπαϊκή αλλά και
παγκόσμια ιστορία σύμβολο και σύνθημα αγώνα
εναντίον της καταπιέσεως και οδηγός για την προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού
και σ’ αυτόν βασίσθηκε ο περί Δικαιωμάτων Νόμος
(ορθότερα «Αίτηση» : Petition of Rights, 1626) και
ο Νόμος κατά της αυθαίρετης κράτησης χωρίς δίκη
(Habeas Corpus, 1679). Επίσης στις ΗΠΑ, τόσο οι
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Η εκδήλωση για τη 2η
Ευρωπαϊκή ημέρα δικηγόρου στον ΔΣΑ
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εθνικοί όσο και οι πολιτειακοί θεσμοί και νόμοι περιέχουν ιδέες και ακόμη και φράσεις που προέρχονται απευθείας από τη Magna Carta.

Στις αρχές του 2015, τα μέλη της Ένωσης Ποινικολόγων Αγγλίας αποφάσισαν να αρνηθούν να
συμμετάσχουν (στην ουσία να «μποϊκοτάρουν»)
την επίσημη εορταστική εκδήλωση για την επέτειο
των «800 χρόνων Μάγκνα Κάρτα», όπου κύριος
ομιλητής, αλλά και οικοδεσπότης, ήταν ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου κ. David
CAMERON. Ο λόγος ήταν ότι η κυβέρνηση του κ.
CAMERON μείωσε σημαντικά το κονδύλιο που διέθετε για νομική αρωγή (legal aid), με αποτέλεσμα
την προσβολή και παρακώλλυση του δικαιώματος
στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη των οικονομικώς
αδύνατων πολιτών. Παρ’ όλα αυτά, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Ποινικολόγων Αγγλίας αποφάσισε να
μη συμμορφωθεί με την περί «μποϊκοτάζ» απόφαση της υπό της Προεδρίας του οργανώσεως και
να παραστεί σ’ αυτήν την εκδήλωση για «να τα
ψάλλει» προσωπικά στον Πρωθυπουργό της
χώρας του ενώπιον όλων των επισήμων καλεσμένων που είχαν έλθει από τα τέσσερα σημεία της οικουμένης και παράλληλα να τονίσει ότι η
κυβέρνηση δεν μπορεί να εορτάζει την 800η επέτειο του Καταστατικού Χάρτη Δικαιωμάτων
(Magna Carta), ενώ ταυτόχρονα καταργεί για μεγάλη μερίδα των πολιτών το δικαίωμα πρόσβασης
στην δικαιοσύνη με την προαναφερόμενη σημαντική μείωση των κονδυλίων για το legal aid.
Χρήσιμα συμπεράσματα και παραδείγματα μας
έρχονται από τη γηραιά Αλβιόνα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

Το 2015 έληξε η πετυχημένη μακρόχρονη
(2003-2015) θητεία του κ. Βασίλη Σκουρή ως Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Πρόεδρος Β. Σκουρής, ο οποίος είναι και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
με το πολύτιμο έργο του στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αγωνίσθηκε για την ανάπτυξη και προώθηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και

μέσω αυτού στην εγκαθίδρυση στην Ευρώπη ενός
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,
ώστε ο χαρακτηρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
«κοινότητας δικαίου» να αποδίδει με ανάγλυφο
τρόπο ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση στηρίχθηκε –
πρέπει, πράγματι, να στηρίζεται – στο δίκαιο, στις
αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, εν ολίγοις στο κράτος
δικαίου.

Σε μία εποχή, στην οποία η χώρα μας ακολουθεί μία δύσκολη πορεία, λόγω της οικονομικής κρίσης, με τους εταίρους της στην Ε.Ε. να θέτουν υπό
αμφισβήτηση την εξέλιξη αυτής της πορείας και
την παραμονή της πατρίδας μας στο ευρώ, αλλά
και στην ίδια την κοινότητα των ευρωπαϊκών
χωρών, ο Βασίλης Σκουρής με τον αναγνωρισμένο
από όλους ηγετικό ρόλο στον χώρο της Δικαιοσύνης και με τις πεφωτισμένες ομιλίες του σε διάφορα διεθνή fora (και σε πολλές γλώσσες που
μιλάει άπταιστα) απέδειξε ότι η Ελλάδα παράγει
και σήμερα πολιτισμό και ανθρώπινο υλικό που
διαπρέπει στο εξωτερικό σε ηγετικές θέσεις. Στον
Πρόεδρο Βασίλη Σκουρή οφείλουμε όλοι ένα Μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Αλληλεγγύη (1)

Η θερινή Συνεδρία της Ολομέλειας του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης
(CCBE) έλαβε χώρα στο Gdansk, Πολωνίας, τον
Μάιο 2015 στην ιστορική αίθουσα των παλαιών
Ναυπηγείων Gdansk (σήμερα Μουσείο), με τιμώμενο πρόσωπο τον LECH WALESA, ιδρυτή του Κινήματος Αλληλεγγύης (SOLIDARITY) και μετέπειτα
Πρόεδρο της Πολωνίας.

Ακμαίος και γλαφυρότατος, ο LECH WALESA περιέγραψε παραστατικότατα τις ιστορικές μέρες του
Αυγούστου 1980, όταν οι απεργοί εργάτες των
Ναυπηγείων και οι υποστηρικτές τους «ταμπουρώθηκαν» στην μεγάλη αίθουσα των Ναυπηγείων,
ίδρυσαν την συνδικαλιστική οργάνωση “SOLIDARNOSE” (αλληλεγγύη) και με τη σταθερή και

2η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Οι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων Δικηγόρων, μεταξύ των οποίων και ο τ. Πρόεδρος του CCBE Ε.
Τσουρούλης, προσφώνησαν τον LECH WALESA και
εξήραν το έργο και την προσφορά του για την καθιέρωση της Δημοκρατίας και Ελευθερίας στη Πολωνία και σ’ όλο το «πρώην-Ανατολικό μπλοκ».
Αλληλεγγύη (2)

Αντίθετα από την σκληρή στάση ορισμένων κυβερνήσεων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. έναντι της
χώρας μας στις πρόσφατες εξελίξεις και στην συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, ο μέσος Ευρωπαίος
Δικηγόρος και το επίσημο όργανο των Δικηγορικών
Συλλόγων της Ευρώπης, το CCBE, εξέφρασαν και
συνεχίζουν να εκφράζουν το ενδιαφέρον και την
συμπαράστασή τους για τους Έλληνες Δικηγόρους
και γενικότερα για την Πατρίδα μας. Κατά τον
χρόνο της κορύφωσης της έντασης της κρίσης που
ζήσαμε, η Πρόεδρος του CCBE κα MARIA SLAZAK
έστειλε συγκινητικό μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης στον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. και της Ολομέλειας
των Δ.Σ. κ. Β. Αλεξανδρή, καθώς και στους Π. Περάκη, Αρχηγό της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο
CCBE και Ε. Τσουρούλη, τέως Πρόεδρο του CCBE.

Επίσης, κατόπιν αιτήματος του Αρχηγού της Ελληνικής Αντιπροσωπείας κ. Π. Περάκη, σχετικά με
τα φλέγοντα ζητήματα του νέου Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας οι Δικηγορικοί Σύλλογοι εικασιτεσσάρων (24) Ευρωπαϊκών χωρών απέστειλαν αμέσως
απαντήσεις σχετικά με τις ισχύουσες δικονομικές
διατάξεις στις χώρες της Ε.Ε., και οι οποίες ενισχύουν τις θέσεις του δικηγορικού κόσμου της Ελλάδος. Αναμφίβολα το υλικό αυτό (απαντήσεις
των Ευρωπαϊκών Συλλόγων) θα αποδειχθεί χρήσιμο στις διαπραγματεύσεις της Ολομέλειας με
τους ιθύνοντες της Ελληνικής Κυβερνήσεως και

μέσω αυτών με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
CCBE

Οι καταστατικές και προγραμματισμένες εργασίες και εκδηλώσεις του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE) για το 2015 δεν
έληξαν ομαλά, αφού η τελική Συνεδρία της Ολομέλειας ματαιώθηκε λόγω των τρομοκρατικών επεισοδίων που έλαβαν χώρα στο Παρίσι και στις
Βρυξέλλες. Έτσι η εκλογή του προεδρείου του
CCBE για το 2016 έγινε με ηλεκτρονική ψηφοφορία
– Πρόεδρος ανεδείχθη ο MICHEL BENICHOU (Γαλλία), Α’ Αντιπρόεδρος ο RUTHVEN GEMMELL (Ηνωμένο Βασίλειο), Β’ Αντιπρόεδρος ο ANTONIN
MOKRY (Τσεχία) και Γ’ Αντιπρόεδρος ο JOSE DE
FREITAS (Πορτογαλία).

Κάνοντας μία σύντομη ανασκόπηση του έργου
του CCBE κατά το 2015 διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή και συμβολή των μελών της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και ειδικότερα των Δικηγόρων
Πειραιώς ήταν σημαντική και αποτελεσματική. Η
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.Π. κα Μαίρη Φλωροπούλου
υπήρξε πρωτοπόρος στο μεταναστευτικό θέμα, με
τη σύνταξη και υποβολή εμπεριστατομένης εισηγήσεως και με τη συμμετοχή της στην ειδική επιτροπή που συστήθηκε από το CCBE. Η κα Αντιγόνη
Αλεξανδροπούλου συμμετείχε εποικοδημητικά
στις επιτροπές εταιρικού και εμπορικού δικαίου,
ενώ δοκίμιο της για την «ελευθερία του λόγου του
δικηγόρου» δημοσιεύθηκε στον επετειακό τόμο
που εξέδωσε το CCBE επ’ ευκαιρία της «Ημέρας
του Ευρωπαίου Δικηγόρου», που ήταν αφιερωμένη στην ελευθερία του λόγου. Τέλος, ο τ. Πρόεδρος του CCBE κ. Ε. Τσουρούλης συμμετείχε σε
επιτροπές και ομάδες εργασίας για το «Μέλλον
του CCBE», το «Μέλλον των Δικηγορικών Υπηρεσιών» και το «Μέλλον του Ιδρύματος για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο», η κα Μαρία Σταματογιάννη
συμμετείχε επιτυχώς στις εργασίες των Επιτροπών
Ελεύθερης Διακίνησης Δικηγόρων και Πρόσβασης
στη Δικαιοσύνη και ο κ. Λάζαρος Γιατράκος στην
επιτροπή ποινικού δικαίου.
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σθεναρή στάση τους υποχρέωσαν την δικτατορική
Κυβέρνηση της χώρας τους να υπογράψει την
«Συνθήκη του Gdansk», που οδήγησε στην ελευθερία, την εγκαθίδρυση δημοκρατίας και στην ανεξαρτησία του λαού της Πολωνίας, συμβάλλοντας
στην κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσματος.
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Ενημερωτικά σεμινάρια του ΔΣΠ
για τις νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά πραγματοποίησε ενημερωτικά σεμινάρια με θέμα: «Οι νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Π. Στην εν λόγω αίθουσα
συγκεντρώθηκε πλήθος δικηγόρων, νέων και ασκουμένων και φοιτητών της Νομικής.
Ο χώρος δεν επαρκούσε, το θέμα ήταν μαγνήτης για την προσέλευση νομικών, επίκαιρο και καθοριστικό για την λειτουργία της δικαιοσύνης.
Τα σεμινάρια παρακολούθησαν με αυξημένο ενδιαφέρον πλήθος δικηγόρων και Δικαστών που παραβρέθηκαν.

1) 29 Δεκεμβρίου 2015 με ομιλητές τους κ.κ. Δημήτριο Κράνη, Αρεοπαγίτη και Γρηγόριο Τιμαγένη,
Δ.Ν., Δικηγόρο
2) 4 Ιανουαρίου 2016, με τους κ.κ.ομιλητές: Γεώργιο
Ορφανίδη, Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρο,
Δημήτριο Τσικρικά, Αν.Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρο, Νικόλαο Κατηφόρη, Επ.Καθηγητή
Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρο

Το συντονισμό και την παρουσίαση των ομιλητών
έκανε ο Πρόεδρος του ΔΣΠ κ. Γ. Σταματογιάννης.

Φωτό από το πάνελ των ομιλητών
του 1ου Σεμιναρίου

Φωτογραφίες απο την εκδήλωση του 2ου Σεμιναρίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ο ΔΣΠ διοργάνωσε επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Εκτελεστότητα απόφασης συναινετικού διαζυγίου», η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την 1/12/2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΠ.
Ομιλητές των εκδήλωσης ήταν οι κ.κ. Κυριάκος Οικονόμου , Πρόεδρος Εφετών και Κώστας Πανόπουλος,
δικηγόρος Πειραιά. Συντονιστής ο κ. Νίκος Λιαπάκης, μέλος του ΔΣ του ΔΣΠ.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση

Σεμινάρια Ποινικής Δικηγορίας
21/12/2015

Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει,
σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, σεμινάρια για
την τέχνη της ποινικής δικηγορίας με έναρξη τον
Ιανουάριο του 2016.
Σκοπός των σεμιναρίων είναι να αναδειχθούν
τα σύνθετα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο ποινικολόγος που χειρίζεται μια υπόθεση και να υποδειχθούν τεχνικές για την επιτυχή διαχείρισή τους. Τα
έξι συνολικώς απογευματινά σεμινάρια, με συχνότητα ένα ανά μήνα, θα έχουν διάρκεια δύο ωρών
το καθένα και φιλοδοξούν να καλύψουν ευρύ
φάσμα της ποινικής δικηγορίας, όπως η υποβολή
της μήνυσης και η παράσταση πολιτικής αγωγής,
η απολογία και η συλλογή και αξιοποίηση των αποδείξεων στην προδικασία, η αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο (εξέταση μαρτύρων,
πραγματογνωμόνων κ.λπ.), η αγόρευση του συνηγόρου, οι «κατεπείγουσες» διαδικασίες (σύλληψη,
αυτόφωρη διαδικασία κ.λπ.), τα ένδικα μέσα,
καθώς και ζητήματα δεοντολογίας (σχέσεις με τους
εντολείς, τα δικαστήρια και τους συναδέλφους).
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε νέους δικηγόρους που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις
και την εμπειρία τους στην ποινική δικηγορία με
την ενεργή συμμετοχή τους στα σεμινάρια, τα
οποία θα διευθύνουν έμπειροι ποινικολόγοι. Οι

συμμετέχοντες πρέπει να παρακολουθήσουν το
σύνολο των σεμιναρίων, ώστε να εξασφαλιστεί η
συνέχεια στην πρόσληψη των γνώσεων και να αντληθεί το μέγιστο δυνατό όφελος από την συμμετοχή.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν
την συμμετοχή τους στα σεμινάρια με τα πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας το βραδύτερον έως την 31η
Δεκεμβρίου 2015 με email στην διεύθυνση
hcba@otenet.gr ή g.lavazou@yahoo.gr(θα τηρηθεί
αυστηρά σειρά προτεραιότητας).
Η συμμετοχή στα σεμινάρια της ποινικής δικηγορίας έχει ένα συμβολικό κόστος που ανέρχεται
στο ποσό των 50ευρώ. Η κατάθεση πρέπει να γίνει
στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων
Ποινικολόγων (Alpha Bank: ΙΒΑΝ GR 12 0140 1030
10302 0232 0004 750) αμέσως μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας από την Ένωση Ελλήνων
Ποινικολόγων. Στο σχετικό καταθετήριο παρακαλείσθε να αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας.
Όσοι συμμετάσχουν αδιαλείπτως σ’ αυτά θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
Ο ακριβής τόπος και ο χρόνος των σεμιναρίων
θα ανακοινωθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής.
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Εκτελεστότητα απόφασης συναινετικού διαζυγίου

Παρουσίαση βιβλίου

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΣΠ
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Η Χορωδία του ΔΣΠ στον Πειραϊκό Σύνδεσμο
για την παρουσίαση του βιβλίου

«Της Ελλάδος Παιδιά»
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Στον Πειραϊκό Σύνδεσμο (αίθουσα Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη) έλαβε χώρα την
16 Νοεμβρίου 2015 εκδήλωση με τη συμμετοχή της Χορωδίας του ΔΣΠ, για την
παρουσίαση του βιβλίου «Της Ελλάδος παιδιά» του συγγραφέα Βασίλη Τραϊφόρου, ανηψιού του ΜΙΜΗ ΤΡΑΪΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ.
Τραγούδια των αξέχαστων καλλιτεχνών ερμήνευσε η Χορωδία του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά υπό την διεύθυνση του πιανίστα και δικηγόρου Αθηνών Μάριου Καζά.
Τον συγγραφέα προλόγισε ο δημοσιογράφος Στέλιος Τραϊφόρος και αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η ηθοποιός Εύα Καμπίτση.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου.
Στο βήμα ο κ. Αργύρης Δήμοβιτς

Από την παρουσίαση του βιβλίου αριστερά
οι κ.κ. Πολυχρόνης Τσιρίδης, Βασίλης Τραϊφόρος,
Αργύρης Δήμοβιτς, Στέλιος Τραϊφόρος

Μουσική Εκδήλωση στο ΔΣΠ

“Διάλογοι με πιάνο και σαξόφωνο''

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου συναυλία με θέμα ''Διάλογοι με
πιάνο και σαξόφωνο''. Ο μαέστρος της Χορωδίας του ΔΣΠ και δικηγόρος
Αθηνών, Μάριος Καζάς στο πιάνο, και η δικηγόρος Πειραιώς Μαρία
Αφεντουλίδη στο σαξόφωνο, ερμήνευσαν έργα μουσικής δωματίου
κλασικών συνθετών, όπως ο J.S. Bach και ο J. Massenet, αλλά και σύγχρονων, όπως ο Leonard Bernstein, ο Astor Piazzolla και ο P. Iturralde,
παρουσιάζοντας ταυτόχρονα στοιχεία από την ιστορία, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές του σαξοφώνου.
Το ενθουσιώδες κοινό που γέμισε την αίθουσα εκδηλώσεων, είχε
την ευκαιρία να ακούσει κομμάτια διαφορετικού μουσικού ύφους και
στυλ, όπως αποσπάσματα από το μιούζικαλ ''West Side Story'', ένα πασίγνωστο Αργεντίνικο τάνγκο, μια ιταλική ταραντέλλα και έναν παραδοσιακό Ούγγρικο χορό. Τη συναυλία προλόγησε ο Υπεύθυνος των
Πολιτιστικών του Συλλογου, κ. Αργύρης Δήμοβιτς, ενώ το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γιώργος Σταματογιάννης και άλλα
μέλη του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΠ με την Δικηγόρο Μαρία Αφεντουλίδη
που έπαιξε σαξόφωνο και τον
μαέστρο Μάριο Καζά
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σχετικά με το άρθρο 177 ΚΠΔ
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Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στον ψηφισθέντα την 22/12/2015 νόμο για το σύμφωνο συμ-

βίωσης συμπεριλήφθηκε διάταξη, η οποία τροποποιεί το άρθρο 177 ΚΠΔ και επιτρέπει τη χρήση πα-

ρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων σε υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς (δηλαδή τα λεγόμενα

Τόσο η διαδικασία ψηφίσεως όσο και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης διάταξης εγείρουν σοβα-

ρότατες αντιρρήσεις θεσμικού και δικαιοκρατικού περιεχομένου, τις οποίες το Δικηγορικού Σώμα αι-

σθάνεται την ανάγκη να εκφράσει. Πρέπει να σημειωθεί ότι:

1. Η συγκεκριμένη διάταξη κατατέθηκε από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης αιφνι-

διαστικά ολίγες ώρες πριν από την ψήφιση του νόμου για το «σύμφωνο συμβίωσης» χωρίς να έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου που τέθηκε υπό διαβούλευση και χωρίς οποιοδήποτε έστω και άτυπο

προηγούμενο προϊδεασμό για την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να ανα-

λάβει τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Η σχεδόν λάθρα και εν κρυπτώ κατάθεση προς ψήφιση δια-

τάξεων χωρίς προηγούμενη διαλογική επεξεργασία απαξιώνει το θεσμό της διαβούλευσης, ο οποίος

καθίσταται ακόμη περισσότερο αναγκαίος , όταν προτείνονται διατάξεις, όπως η προκείμενη, οι οποίες
ρυθμίζουν ευαίσθητα δικαιοπολιτικά ζητήματα και άπτονται συνταγματικών δικαιωμάτων.

2. Η ψηφισθείσα διάταξη διευρύνει (και μάλιστα σημαντικά) τα δικαιοκρατικά ελλείματα, που ήδη

καταγράφονται για την επίτευξη του σκοπού της καταπολέμησης της διαφθοράς. Η θέση της αιτιολο-

γικής έκθεσης ότι το άρθρο 177 παρ. 2 ΚΠΔ περιορίζει υπερβολικά την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και εμποδίζει τη διερεύνηση και τιμώρηση των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων

διαφθοράς εμπεριέχει τηναπροκάλυπτη και θεσμικώς επικίνδυνη διακήρυξη ότι σε αυτόν τον τομέα

εγκληματικότητας παρέχονται ελάσσονες εγγυήσεις σε σχέση με τα λοιπούς τομείς εγκληματικότητας.

Φοβούμεθα ότι με την ψηφισθείσα διάταξη ανοίγει ο δρόμος για την ελεύθερη κυκλοφορία άγνωστης
προελεύσεως λιστών, οι οποίες θα αξιοποιούνται αδιακρίτως σε βάρος δικαίων και αδίκων για την από-

δειξη οικονομικών εγκλημάτων.

Το Δικηγορικό Σώμα θεωρεί ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς οφείλει να διεξάγεται με τήρηση

των συνταγματικών εγγυήσεων και σεβασμό των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και δεν πρέπει να

επιδιώκεται με οποιοδήποτε τίμημα. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.
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Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής
των Δικηγορικών Συλλόγων της 23ης Οκτωβρίου 2015
στην πρόσφατη κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων
για τους μετά την 1-1-1993, ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ
Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλ-

λόγων Ελλάδος, συνεδρίασε υπό τη προεδρία του

Προέδρου της και Προέδρου του Δικηγορικού Συλ-

λόγου Αθηνών Βασιλείου Αλεξανδρή και συζήτησε

εκτενώς τα κρίσιμα προβλήματα που απασχολούν

το δικηγορικό σώμα. Η Συντονιστική Επιτροπή εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή της στην πρό-
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σφατη κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για

τους μετά την 1-1-1993, ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

(άρθρο 23 του Ν. 4337/2015) καθώς και σε ποινικές φορολογικές διατάξεις του ίδιου νόμου που

παραβιάζουν δικαιώματα πολιτών και θεμελιώδεις

αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως η αρχή να μην διώκεται κανείς

δύο φορές για την ίδια παράβαση καθώς και να

ρών η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων τη χώρας.

Σχετικά με τα ουσιαστικά ζητήματα που συζη-

τήθηκαν, η Συντονιστική Επιτροπή εισηγείται προς
την Ολομέλεια :

Να πραγματοποιηθεί 24ωρη αποχή στις 12 Νο-

εμβρίου 2015, ημέρα της πανελλαδικής απεργίας
που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Να αναδειχθούν και να προβληθούν, με την

συμμετοχή δικαστών, τα σοβαρά εγγενή προβλή-

ματα που αποδεδειγμένα αναμένεται να προκαλέ-

σει στην ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων, η

υποβάλει σε εξέταση κάθε μάρτυρα κατηγορίας

εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ξης και της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της ποινικής

ανεφάρμοστο.

(υπονομεύοντας έτσι τις αρχές την ηθικής απόδει-

δίκης). Επίσης, η Συντονιστική Επιτροπή ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σχετικά με τον νέο Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, που ψηφίσθηκε το καλο-

(ΚΠολΔ) και τα οποία τον καθιστούν ουσιαστικά
Να αναληφθεί πρωτοβουλία ώστε να ενημερω-

θούν από τους ίδιους τους δικηγόρους οι εκπρό-

καίρι και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την 1-1-

σωποι των θεσμών, με βάση τις θέσεις του

κόσμος της χώρας έχει αντιταχθεί σε βασικές δια-

γών επί του νέου ΚΠολΔ και των προβλημάτων

2016, παρά το γεγονός ότι σύσσωμος ο νομικός

δικηγορικού σώματος και των δικαστικών λειτουρ-

τάξεις του, με τις οποίες μεταξύ άλλων καταργούν-

που δημιουργεί, με σκοπό να επέλθουν ουσιαστι-

των τραπεζών κατά τη διαδικασία αναγκαστικής

μετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά τα

ται προνόμια εργαζομένων και δημοσίου υπέρ

εκτέλεσης και περιορίζεται η εμμάρτυρη απόδειξη

στην τακτική διαδικασία.

Εκτιμώντας όλα τα παραπάνω δεδομένα και

ενόψει της κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε:

Να συγκληθεί εντός των προσεχών δέκα ημε-

κές αλλαγές στο ψηφισθέν σχέδιο, ώστε να αντιπροβλήματα που έχουν εντοπιστεί, και σε κάθε περίπτωση να ανασταλεί η εφαρμογή του νέου Κώ-

δικα επί ένα έτος. Εν συνεχεία, να συγκληθεί εκ

νέου η Ολομέλεια των Προέδρων στις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε να ενημερωθεί για τις μέχρι τότε

εξελίξεις και να ληφθεί σχετική απόφαση, με βάση
τα νεώτερα στοιχεία.
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Θέμα συζήτησης η επικείμενη ισχύς (1.1.2016) των ρυθμίσεων
του νέου ΚΠΔ (για την πρωτοβάθμια διαδικασία και τους
πλειστηριασμούς) και τα εντεύθεν ανακύπτοντα ζητήματα
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Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε το Σάββατο 14
Νοεμβρίου 2015, στα γραφεία του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών.
Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η επικείμενη
ισχύς (1.1.2016) των ρυθμίσεων του νέου ΚΠΔ
(για την πρωτοβάθμια διαδικασία και τους πλειστηριασμούς) και τα εντεύθεν ανακύπτοντα ζητήματα.
Ενόψει αυτού, στις εργασίες της Ολομέλειας
προσκλήθηκαν και παρέστησαν ο Πρόεδρος του
Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών Εφέτης κ. Σπ. Γεωργουλέας και η
Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης
του Πρωτοδικείου Πειραιά Εφέτης κ. Βασ. Ανδρουλάκη. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί ενημέρωσαν το σώμα με αναλυτικές εισηγήσεις τους για τα
σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν στην
πράξη από την εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και για το αδιέξοδο, στο οποίο θα
περιέλθουν τα μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας,
από τον Απρίλιο του 2016. Ειδικότερα:
Ο εφέτης κ. Γεωργουλέας, τονίζοντας ότι ομιλεί
ως εφαρμοστής των νόμων που έχει υπηρεσιακό
και συνταγματικό καθήκον να μεριμνά για την αποτελεσματική υλοποίησή τους, ανέφερε, μεταξύ
άλλων, ότι:
• Με δεδομένο ότι οι αγωγές που κατατίθενται
έως 31-12-2015 προσδιορίζονται για τον Μάιο του
έτους 2019, η εφαρμογή του νέου Κώδικα πολιτικής Δικονομίας, από 1-1-2016, συνεπάγεται την
παράλληλη συνύπαρξη και συνεφαρμογή των δύο
δικαστικών συστημάτων τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια.
• Η συνύπαρξη αυτή, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και θέσεις
δικαστικών υπαλλήλων, θα επιβαρύνει υπέρμετρα
τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι πρόσφατα αποφάσισαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών να
διπλασιάσουν τις δικογραφίες που χρεώνονται μη-

νιαίως, από 30-40 σήμερα σε 60 ή και 80, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες
που θα δημιουργηθούν.
• Με βάση τα παραπάνω, ο Προϊστάμενος του
Πρωτοδικείου Αθηνών, παρατήρησε ότι ο νέος Κώδικας πολιτικής Δικονομίας δεν θα επιφέρει επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, καθώς η
κατά τα ως άνω επιβάρυνση των δικαστών θα επιβραδύνει αναγκαστικά το χρόνο επεξεργασίας των
υποθέσεων και δημοσίευσης των αποφάσεων.
• Σχετικά αναφέρθηκε στις σοβαρές ελλείψεις που
παρατηρούνται τόσο σε δικαστές (αυτή τη στιγμή
λείπουν από το Πρωτοδικείο της Αθήνας για διάφορους λόγους 48 δικαστικοί λειτουργοί σε σύνολο 436 οργανικών θέσεων) όσο και υπαλλήλων
(όπου έχουν καταγραφεί 310 οργανικά κενά).

• Επίσης επεσήμανε την παντελή απουσία αποθηκευτικών χώρων για τη αποτελεσματική φύλαξη
των δικογραφιών, αλλά και την υστέρηση του
Πρωτοδικείου σε υλικοτεχνική υποδομή, ιδίως σε
υπηρεσίες μηχανογράφησης των υπηρεσιών του.
Στις δυσχέρειες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου ΚΠολΔ, αναφέρθηκε και η Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Πειραιά κ. Β. Ανδρουλάκη,
η οποία επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την έλλειψη
κτιριακής υποδομής, τον μειωμένο αριθμό δικαστικών υπαλλήλων και την μετάθεση του προβλήματος στους δικαστές, οι οποίοι καλούνται στο
εξής να διαχειρισθούν διπλάσιο αριθμό υποθέσεων.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας Βασίλειος Αλεξανδρής ευχαρίστησε, εκ μέρους όλων
των μελών, τους δύο δικαστικούς λειτουργούς για
την παρουσία και την εισήγησή τους.
Κατόπιν, ενημέρωσε αναλυτικά το σώμα για
όλες τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα τον τελευταίο
χρόνο σχετικά με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στο πλαίσιο μιας κατά χρονολογική σειρά
επισκόπησης, αναφέρθηκε αφενός στη στάση του
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πολιτικού συστήματος και της ελληνικής Βουλής,
αφετέρου στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο ίδιος
και η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων.
Στο τέλος της εισήγησης του, ο κ. Αλεξανδρής
αναφέρθηκε στην από 5.11.2015 επιστολή του
προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία ζήτησε ενημέρωση για το αν πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα η δημόσια δέσμευση του Υπουργού
περί νομοθετικών αλλαγών του Κώδικα, σύμφωνα
με τις προτάσεις της Ολομέλειας, πριν από τη θέση
σε ισχύ των επαχθών διατάξεων. Σχετικά, υπέβαλε
συνημμένα αναλυτικό υπόμνημα περί των προβλημάτων εφαρμογής του Κώδικα. Επίσης, ζήτησε
να ανασταλεί για τουλάχιστον έξι μήνες η εφαρμογή του νέου ΚΠολΔ.
Επιπλέον ανέφερε ότι το αυτό αναλυτικό υπόμνημα (συντεταγμένο στην ελληνική, αγγλική και
γαλλική γλώσσα) απέστειλε στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, τον
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν
Σούλτς, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της
Ευρώπης Thorbjorn Jangland, την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν
Λαγκάρντ, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλωντ Γιούνκερ και τον επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Κρις Άλλεν.

Επίσης ενημέρωσε το σώμα για την πρόσφατη
σχετική συνάντηση που είχε με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τον
Δ/ντή του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών κ.
Τσακαλώτου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπου, μεταξύ άλλων, επικρίθηκε από όλους η αδράνεια του
Υπουργού Δικαιοσύνης να υλοποιήσει άμεσα τις
δεσμεύσεις του. Μετά από ανταλλαγή απόψεων
και προτάσεων, η Ολομέλεια αποφάσισε, κατά
πλειοψηφία, να συγκληθεί εκ νέου το Σάββατο 5
Δεκεμβρίου, προκειμένου να λάβει αποφάσεις
σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες και πρωτοβουλίες.
Τέλος, το λόγο έλαβε ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ κ.
Στ. Πλιάκης, ο οποίος ενημέρωσε την Ολομέλεια
για τα ασφαλιστικά θέματα των δικηγόρων. Όπως
ανέφερε, οι “θεσμοί” επέμειναν στην κατάργηση
ευνοϊκών διατάξεων για τους ασφαλισμένους του
Ταμείου, παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή τους
είχε αυξήσει κατά 14% τις εισπράξεις του. Όσον
αφορά δε το επικείμενο νομοσχέδιο για την αναδιαμόρφωση του ασφαλιστικού, το Δ.Σ του ΕΤΑΑ
αποφάσισε, ομόφωνα, να προτείνει στην κυβέρνηση να παραμείνει το Ταμείο ως έχει σήμερα.

Ημέρα αιμοδοσίας από τον ΔΣΠ

Το αίμα είναι σπάνιο και πολύ ση-

μαντικό για την επιβίωση του ανθρώ-

που και μόνο η εθελοντική αιμοδοσία

των συναδέλφων μας μπορεί να βοη-

θήσει στην εξεύρεσή του. Ο ΔΣΠ αν-

ταποκρινόμενος στον κοινωνικό του

ρόλο, διοργάνωσε ημέρα αιμοδοσίας
την 17 Δεκεμβρίου 2015 στο Πρωτοδικείο Πειραιά και κάλεσε όλα τα

μέλη του να συμμετάσχουν προκειμέ-

νου να ενισχυθεί η Τράπεζα αίματος
που διατηρεί ο Σύλλογος στο Τζάνειο

Νοσοκομείο Πειραιά, για τις ανάγκες των συναδέλφων και των οικογενειών τους. Η ανταπόκρισή των

μελών ήταν άμεση και πολλά μέλη έσπευσαν στο Πρωτοδικείο Πειραιά (3ος όροφος) να δώσουν αίμα

για τους συναδέλφους τους. Προτρέπουμε και τα νέα παιδιά, τους νέους δικηγόρους να ανταποκρίνονται
συχνά στο κάλεσμα του ΔΣΠ και να συμμετέχουν σε κάθε ημέρα αιμοδοσίας Την διοργάνωση είχε ο

Υπεύθυνος για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Π., συνάδελφος Ηλίας Κλάππας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τον ΚΠολΔ:
Αποχή των δικηγόρων από 9 έως και 15 Δεκεμβρίου 2015

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Yπουργός Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλος, ο οποίος ενημέρωσε
την Ολομέλεια ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα
υπήρξε πριν λίγες ημέρες ανταπόκριση των θεσμών στα αιτήματα επανεξέτασης διατάξεων του
νέου Κώδικα. Όπως είπε ο Yπουργός, εκπρόσωποι
τους δέχθηκαν να συζητήσουν τα λειτουργικά και
πρακτικά προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή του.

Ο κ. Παρασκευόπουλος ανέφερε ότι έχει αποσταλεί στο κουαρτέτο των θεσμών υπόμνημα του
υπουργείου με συγκεκριμένα θέματα προς επανεξέταση και ζήτησε την άμεση συνδρομή της Ολομέλειας στη σύνταξη ενός αναλυτικού κειμένου
με τα προβλήματα που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει η υλοποίηση του νέου ΚΠολΔ.

Ο Υπουργός δέχθηκε στη συνέχεια σωρεία
ερωτήσεων και κριτική για τη στάση του υπουργείου στο συγκεκριμένο θέμα ενώ τέθηκαν και τα
πάγια αιτήματα των δικηγόρων για μειώσεις των
παραβόλων και του δικαστικού ενσήμου. Ο κ. Παρασκευόπουλος απάντησε ότι όλα τα αιτήματα θα
τεθούν προς επεξεργασία σε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα αντιμετωπίσει τα
προβλήματα απονομής της Δικαιοσύνης και οργάνωσης των Δικαστηρίων.

Στη συνέχεια και αφού ο Υπουργός αποχώρησε, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Β. Αλεξανδρής,
ενημέρωσε αναλυτικά το σώμα για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει σχετικά με τον ΚΠολΔ, οι

οποίες είναι σε εξέλιξη. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος
της Ολομέλειας, το δικηγορικό σώμα ανέλαβε να
ενημερώσει απευθείας τους εκπροσώπους των
θεσμών για τα αδιέξοδα που θα προκαλέσει η
εφαρμογή του νέου Κώδικα στα δικαστήρια, εξαιτίας των σημαντικών ελλείψεων σε δικαστές, διοικητικό προσωπικό και υποδομές.

Ο κ. Αλεξανδρής υπογράμμισε ότι έχει ήδη
αποστείλει δύο επιστολές στο Υπουργό Δικαιοσύνης, με τις οποίες επισημαίνει τις δεσμεύσεις που
είχε αναλάβει ο Υπουργός να επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές στο ΚΠολΔ ώστε να αποκατασταθούν, όπως είπε, η δίκαιη δίκη και η ταχεία αλλά
και ορθή απονομή της Δικαιοσύνης που πλήττονται από το νέο Κώδικα.

Ανέφερε επίσης ότι αναλυτικό υπόμνημα με τις
θέσεις των Δικηγόρων απεστάλη στον Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker,
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μario Draghi, τον Γενικό Γραμματέα
του Συμβουλίου της Ευρώπης Thorbjorn Jangland,
την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Christine Lagarde, τον επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Chris Allen
και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Δ.Ν.Τ. στο κουαρτέτο Declan Costello και
Wes McGrew αντίστοιχα. Ο κ. Juncker, απάντησε
ότι η επιστολή διαβιβάσθηκε στον αρμόδιο Γενικό
Διευθυντή για θέματα Δικαιοσύνης και Καταναλωτών Fonseca Morillo της Κομισιόν και θα υπάρξει
σύντομα απάντηση στις προτάσεις του Δικηγορικού Σώματος.
Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η απάντηση του Declan Costello, ο οποίος με επιστολή του δηλώνει
ότι τα αιτήματα του δικηγορικού σώματος θα εξετασθούν και θα απαντηθούν.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας συναντήθηκε επίσης με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών
κομμάτων στους οποίους εξέθεσε τις θέσεις του
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Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε το Σάββατο,
5/12/2015 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προκειμένου να καθορίσει την στάση
του δικηγορικού σώματος ενόψει της επικείμενης
εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που τίθεται σε ισχύ την 1-1-2016 και στον
οποίο αντιτίθεται σύσσωμος ο νομικός κόσμος
της χώρας.
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δικηγορικού σώματος και ενημέρωσε τους Έλληνες
Ευρωβουλευτές προκειμένου να τεθεί το ζήτημα
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη ο ευρωβουλευτής Κ. Χρυσόγονος, κατέθεσε ερώτηση με την
οποία ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες για το αν έχει γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή των διατάξεων του
νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην απονομή
της δικαιοσύνης στην Ελλάδα.

Ο κ. Αλεξανδρής τόνισε επίσης ότι σημαντικό
ρόλο διαδραμάτισε και η αναλυτική επιστολή που
απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του
Πρωτοδικείου Αθηνών Εφέτης κ. Γεωργουλέας, ο
οποίος παρέθεσε τα πρακτικά προβλήματα που
θα προκαλέσει η εφαρμογή του νέου ΚΠολΔ.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας επεσήμανε
ωστόσο ότι όπως προκύπτει από την απάντηση του
Υπουργού Δικαιοσύνης σε σχετική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, οι όποιες αλλαγές στον ψηφισθέντα νέο ΚΠολΔ, δεν μπορεί να γίνουν με
μονομερή απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης
αλλά απαιτείται η συμφωνία των θεσμών.

Η Ολομέλεια μετά από ανταλλαγή απόψεων,
ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της Συντονιστικής
Επιτροπής για πανελλαδική αποχή των δικηγόρων
από την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου έως και τη Τρίτη 15
Δεκεμβρίου 2015. Εξουσιοδότησε επίσης την Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων να
συνεδριάσει στις 18 Δεκεμβρίου 2015 προκειμένου να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση που θα
έχει διαμορφωθει.

Γιώργος Ρήγος

Ο Γιώργος Ρήγος, επίτιμος αρεοπαγίτης, συγγραφέας και αρθρογράφος έφυγε ξαφνικά στις
9.11.2015 από τη ζωή.
Γνήσιος εκπρόσωπος μιας γενιάς εγγράμματων αριστερών δικαστικών, ο Γιώργος Ρήγος είναι μάλιστα δικαστής που έβγαλε αποφάσεις στη δημοτική γλώσσα υπηρέτησε στο δικαστικό σώμα από το
1966 στην Αθήνα, την Ξάνθη, το Ναύπλιο, την Έδεσσα, την Κέρκυρα, την Πάτρα, τον Πειραιά, έγινε
αρεοπαγίτης το 1997 και παραιτήθηκε το 2001.
Έγραψε τα βιβλία "Ελευθερία και Γλώσσα" και δύο τόμους υπό τον τίτλο "Απόπειρες Νομικού Προβληματισμού" (εκδ. Γκοβόστης) και συμμετείχε στον συλλογικό τόμο "Συνταγματικές Ελευθερίες στην
Πράξη", που περιέλαβε τις εισηγήσεις του ομότιτλου συνεδρίου.
Αρθρογραφούσε συχνά σε νομικά περιοδικά για θέματα που αφορούν, εκτός από τις συνταγματικές
ελευθερίες, και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται δικαστικά οι απεργίες. Είναι γνωστή επίσης η διαφωνία του με την απόφαση για μη αναθεώρηση της δίκης Στακτόπουλου για την υπόθεση Πόλκ.
Πηγή Αυγή
Ο Γιώργος Ρήγος αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα του ΔΣΠ «Δικηγορική Επικαιρότητα»

Ευάγγελος Μαχαίρας

Ο Ε. Μαχαίρας διατέλεσε πρόεδρος του ΔΣΑ τη περίοδο 1981-1984. Πρωτοεκλέχθηκε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το 1964. Μετά τη πτώση της χούντας, το
1977 είχε εκλεγεί Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ.Ο Ευάγγελος Μαχαίρας γεννήθηκε στα Αγιωργήτικα Αρκαδίας
το 1918. Σε όλη του τη δικηγορική και συνδικαλιστική πορεία αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των δικηγόρων, τη βελτίωση της απονομής της Δικαιοσύνης, τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
ειρήνη και το περιβάλλον. Υπήρξε δικηγόρος των πολιτικά καταδιωκομένων, των εργαζομένων και
συνταξιούχων. ‘Εχαιρε γενικής εκτίμησης για την επιστημονική του κατάρτιση την τιμιότητά του, τη
συμπεριφορά έναντι των συναδέλφων. Το ανθρωπιστικό στοιχείο ήταν βασικό χαρακτηριστικό της
επαγγελματικής του δράσης. Εγραψε άρθρα, συνέθεσε τραγούδια της Αντίστασης και εξέδωσε 6 βιβλία, με θέματα τη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας, τον Πόλεμο, τη Κατοχή, την Εθνική Αντίσταση, την
Εξορία και την ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.. Απεβίωσε στις 12/11/2015 σε ηλικία 97
ετών.

Νέοι και νέες από τον Ερυθρό Σταυρό που φοιτούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση επισκέφτηκαν
το Πρωτοδικείο Πειραιά και εν συνεχεία τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά. Ενημερώθηκαν και ξεναγήθηκαν στους χώρους του Πρωτοδικείου από τον Πρόεδρο του ΔΣΠ κ. Γιώργο Σταματογιάννη που τους
ανέλυσε το θεσμικό ρόλο του Δικηγόρου στην λειτουργία την δικαιοσύνης .
Επίσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΠ τα παιδιά υποδέχθηκαν και ενημέρωσαν τα μέλη του
Δ.Σ. του ΔΣΠ οι κ.κ. Ευάγγελος Αναγνώστου και Γεώργιος Καραμιζάρης.

Από την επίσκεψη των παιδιών του Ερυθρού Σταυρού στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και την ενημέρωση
τους για τα Δικαστήρια και τους Δικηγόρους

2ωρες διακοπές συνεδριάσεων ακροατηρίων
από τους Δικαστικούς Υπαλλήλους

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος ενημερώνει ότι αποφάσισε 2ωρες, 9 με
11 το πρωί, προειδοποιητικές διακοπές συνεδριάσεων ακροατηρίων και όλων των εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας από Δευτέρα 11-1-2016 έως και Παρασκευή 15-1-2016.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι διανέμεται το ημερολόγιο του 2016
από τα γραφεία του Δ.Σ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 47, 1ος όροφος).

Η κάρτα του ΔΣΠ για τις γιορτές
Χριστουγέννων
και Πρωτοχρονιάς 2016
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Επίσκεψη παιδιών από τον Ερυθρό Σταυρό
στο Πρωτοδικείο Πειραιά και Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά
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Νέοι πρόεδροι στο ΣτΕ
και το Ελεγκτικό Συνέδριο - Αντιπρόεδροι ΑΠ

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε οι θέσεις να πληρωθούν ως εξής:
Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας:
Νικόλαος Σακελλαρίου
Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου:
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου
Αντιπρόεδροι Αρείου Πάγου:
Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Ευφημία Λαμπροπούλου
Ασπασία Καρέλλου
Γεράσιμος Φουρλάνος
Ειρήνη Κιουρκτσόγλου – Πετρουλάκη
Δήμητρα Μπουρνάκα
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Αντιπρόεδροι Συμβουλίου της Επικρατείας:
Χρήστος Ράμμος

Νικόλαος Μαρκουλάκης
Μαρία Καραμανώφ
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου
Ιωάννης Γράβαρης

Αντιπρόεδροι Ελεγκτικού Συνεδρίου:
Γεωργία Μαραγκού
Αγγελική Μαυρουδή

Γενική Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων:
Ευτυχία Φουντουλάκη

Έλληνες Δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Δημήτριος Γρατσίας
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Η νέα Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Η νέα Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η Εφέτης Μαργαρίτα Στενιώτη, γεννήθηκε
στο Αστέρι Λακωνίας και κατά τα μαθητικά της χρόνια έζησε στη Σπάρτη Λακωνίας.
Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές
σπουδές στο Δημόσιο καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών της, εισήχθη, το έτος 1995, στη νεοϊδρυθείσα τότε Εθνική Σχολή Δικαστών.
Είναι η δεύτερη γυναίκα Δικαστής που εκλέγεται στη θέση της Προέδρου, από την ίδρυση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, μετά την νυν Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου.

ΨΗΦΙΣΜΑ του ΔΣΠ
για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο ΠΑΡΙΣΙ
Πειραιάς, 16 Νοεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά εκφράζει την βαθύτατη οδύνη και τον
αποτροπιασμό του για τον θάνατο εκατοντάδων ανυποψίαστων πολιτών κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, για μόνο τον λόγο ότι ακολουθούσαν ένα τρόπο ζωής και
διεπνέοντο από αξιακές αντιλήψεις διαφορετικές από εκείνες των δραστών.
Οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες είναι της κλίμακας πολεμικής επιχείρησης και επιχειρούν να πλήξουν
την ουσία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, δεν θα καταφέρουν να αμαυρώσουν τις βασικές αξίες, που είναι
το θεμέλιο κάθε σύγχρονης, πολιτισμένης και δημοκρατικά δομημένης κοινωνίας και αποτελούν παγκόσμια κληρονομία. Το τρίπτυχο που η Γαλλική Επανάσταση κληρονόμησε στον κόσμο «Ελευθερία –
Ισότητα – Αδελφοσύνη» εξακολουθεί να μας εμπνέει και πρέπει με κάθε κόστος να διαφυλαχθεί. O
φόβος δεν έχει θέση στις καρδιές ελεύθερων ανθρώπων.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι επιθέσεις αυτές δεν θα σταματήσουν εάν δεν παύσουν να υφίστανται
τα αίτια που τις προκαλούν και δημιουργούν το πλαίσιο ανάπτυξης του θρησκευτικού φονταμενταλισμού.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά αποφάσισε να αποστείλει το παρόν ψήφισμα, με μετάφραση στα
γαλλικά, προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους Παρισίων, Λυών και Μασσαλίας απευθυνόμενος δια των
συναδέλφων του σε ολόκληρο τον Γαλλικό Λαό, ως ένδειξη εγκάρδιας συμπαράστασης σε αυτές τις δύσκολες ώρες για τη Γαλλία, την Ευρώπη και τον κόσμο, δηλώνοντας ότι τάσσεται αποφασιστικά στο
πλευρό όλων όσοι θέλουν οι αξίες της Λογικής, της Δημοκρατίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας,
που ανέδειξε ο Διαφωτισμός, να συνεχίσουν να αποτελούν πυξίδα για τον κόσμο, να σταματήσουν την
προέλαση της νέας βαρβαρότητας και η Γαλλία, η Ευρώπη και ο κόσμος όλος να παύσει να πενθεί.
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Αγαπητοί συνάδελφοι/ισες και φίλοι/ες,

Η επανέκδοση του Παρίσταμαι, της Φωνής των Νέων κι Ασκούμενων Δικηγό-

ρων μέσα από τις φιλόξενες σελίδες της Δικηγορικής Επικαιρότητας, μιας έκδοσης

κόσμημα του Δικηγορικού μας Συλλόγου, μας γεμίζει με συγκίνηση. Συγκίνηση που
συνοδεύεται από αίσθημα ευγνωμοσύνης για όλους όσοι επιμελήθηκαν την έκ-

Είθισται ,το καλωσόρισμα της νέας χρονιάς να συνοδεύεται από ευχές για υγεία, προκοπή και ευη-

μερία. Ωστόσο, η χρονιά που φεύγει δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Σε μια κοινωνία που αιμορρα-

γεί, οι δικηγόροι δεν αποτελούμε εξαίρεση. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχει καταστεί δυσχερέστατη

όσο ποτέ. Η ασφάλεια δικαίου υποχωρεί στο όνομα της επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής της.
Ρυθμίσεις που προστάτευαν στοιχειωδώς την περιουσία του πολίτη αίρονται εν μία νυκτί. Το δικηγορικό
σώμα, πρωτίστως εμείς, οι νέοι συνάδελφοι, καλούμαστε να διαλέξουμε ανάμεσα στην αποχώρηση μας

από το επάγγελμα ή στην παραμονής μας με συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.

Ας μπει μια τελεία. Η χρόνια που έρχεται μας επιβάλλει να σηκωθούμε. Καμία ευχή δε θα έχει νόημα

αν οι νέοι συνάδελφοι, αδιάσπαστοι δεν ενεργοποιηθούμε ατομικά και συλλογικά. Ας μην επιτρέψουμε
το επιστημονικό μας ενδιαφέρον να εξαντλείται στην ανταλλαγή σχεδίων δικογράφων. Τα πολιτικά μας

αντανακλαστικά δεν πρέπει να περιορίζονται σε διατύπωση παραπόνων στους διαδρόμους των Δικαστηρίων. Οι καιροί απαιτούν την παρουσία μας σε κάθε κινητοποίηση του Δικηγορικού μας Συλλόγου,

πολλώ δε μάλλον, στην διαμόρφωση του πλαισίου δράσης του στις Γενικές Συνελεύσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο σύλλογος των Νέων κι Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά είναι παρών στις

εξελίξεις παρεμβαίνοντας και επικοινωνώντας τα προβλήματα των συναδέλφων μας στους αρμοδίους

φορείς. Παράλληλα, κύριο μέλημα του Συλλόγου είναι ο προγραμματισμός σειράς επιστημονικών και

πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη του έργου και τη διευκόλυνση των νέων συναδέλφων μας.

Προϋπόθεση για την ευόδωση των παραπάνω, δεν είναι άλλη από τη συμμετοχή, το μεράκι, τη διάθεση
και το γόνιμο διάλογο των μελών μας, παλαιών και νεοεισερχόμενων. Αυτό το ξεκίνημα ας γίνει η

αφορμή να αναζητήσουμε κάπου ανάμεσα σε μια στοίβα από δικογραφίες εκείνο το άρθρο που αφή-

σαμε στη μέση…

Καλή μας χρονιά!! Ας κάνουμε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά!!

Απόστολος Κόντος,

Πρόεδρος Σ.Ν.Α.Δ.Π.
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ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡ. 13 Ν. 4242/2014
Στο πνεύμα των σύγχρονων απαιτήσεων1 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4242/2014 (ΦΕΚ 50
A’/28.02.2014), το άρθρο 13 του οποίου θέσπισε
νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των
εμπορικών μισθώσεων. Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις διακρίνονται οι μισθώσεις σε εκείνες που συνάπτονται μετά την ισχύ του νέου νόμου
(28.2.2014) και σε εκείνες πριν την ισχύ του.
Οι κυριότερες τροποποιήσεις που επέρχονται
με το άρθρο 13 του νέου νόμου στις εμπορικές μισθώσεις, ήτοι στις προστατευόμενες μισθώσεις
που συνάπτονται μετά την 28.2.2014, είναι οι εξής:
Α. ΓΕΝΙΚΑ. Οι νέες μισθώσεις θα διέπονται από
τους όρους και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,
και από το περιεχόμενο των συμφωνιών που έχουν
επιτευχθεί με το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.
Στις νέες μισθώσεις δεν έχουν εφαρμογή οι παλαιές διατάξεις περί διάρκειας, ιδιόχρησης, ανοικοδόμησης, αποζημίωσης άυλης εμπορικής αξίας
του π.δ. 34/952.
Β.ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Η διάρκειά τους καθορίζεται κατ΄
αρχήν ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους. Η
υποχρεωτική εκ του νόμου διάρκεια των συναπτόμενων μετά την 28.2.2014 προστατευόμενων μισθώσεων είναι τριετής (αντί της δωδεκαετίας που
ίσχυε μέχρι την 28.2.2014) ανεξαρτήτως εάν η συμβατική διάρκεια είχε ορισθεί για βραχύτερο ή αόριστο χρόνο. Η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης
δύναται να συντμηθεί με νεότερη μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμφωνία, η οποία θα αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Στην
περίπτωση κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη
ορίσουν ότι η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης
θα υπερβαίνει την τριετία, ισχύει ο χρόνος που θα
καθορίσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, υποχρεωτικά
και για τις δύο πλευρές3.
Γ. ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Η καταγγελία των νέων μισθώσεων από τον εκμισθωτή ή το μισθωτή, μετά
τη λήξη του συμβατικού τους χρόνου, ή της νόμιμης τριετίας αν ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος, γίνεται εγγράφως και η μίσθωση
λύεται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή

του Λεωνίδα Καρδαρά
Δικηγόρου Πειραιά
Γεν. Γραμματέα της ΣΝΑΔΠ

της, χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωση
προς οποιονδήποτε (αρ. 13 παρ.1 εδ. β΄ Ν.
4242/2014).
Όσον αφορά τις υφιστάμενες μισθώσεις, ήτοι
σε αυτές που είχαν υπογραφεί πριν την ισχύ του
νέου Νόμου, ισχύουν τα κάτωθι:
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Δεν θίγεται το δικαίωμα του μισθωτή για 12ετή παραμονή στο μίσθιο, αν η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη,
ούτε φυσικά στις μισθώσεις με μεγαλύτερη συμβατική διάρκεια. Όμως κατά τη λήξη της
12ετίας δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση του εκμισθωτή να καταβάλει αποζημίωση 24 μηνιαίων
μισθωμάτων (για την δήθεν ...«άυλη εμπορική
αξία» του μισθωτή), ούτε και ισχύει πλέον η 4ετής
αυτόματη παράταση της διάρκειάς της.
Β. ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Οι ήδη υφιστάμενες μισθώσεις θα μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης
χρονολογίας. Μετά τη λήξη τους οι μισθώσεις
αυτές μπορούν να καταγγελθούν ελεύθερα από
τον εκμισθωτή ή το μισθωτή, σύμφωνα με το 609
του Αστικού Κώδικα, δηλαδή, αν πρόκειται για τη
συνήθη περίπτωση μισθώματος που έχει οριστεί
να καταβάλλεται κατά μήνα, τουλάχιστον πριν από
15 ημέρες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μήνα. Μονομερής καταγγελία τους από το μισθωτή (μεταμέλεια μισθωτή, άρθρο 43 Π.Δ. 34/95)
γίνεται με τις ως την 28.2.2014 ισχύουσες προϋποθέσεις, ήτοι με εξώδικη καταγγελία που ασκείται
μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της
μίσθωσης, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται μετά την πάροδο τριών μηνών από την επίδοση
αυτής, ενώ οφείλεται στον εκμισθωτή ως αποζημίωση για την πρόωρη λύση της μίσθωσης ένα μηνιαίο μίσθωμα4.
Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ. Ο
εκμισθωτής μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου
της μίσθωσης και σε κάθε περίπτωση αφού περάσουν δεκαοκτώ (18) μήνες (ή ως προς τις μισθώσεις που αφορούν στο άρθρο 2 του Π.Δ. εννέα [9]

1. Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4242/2014.
2. Βασίλειος Τσούμας, Κώδικας Εμπορικών Μισθώσεων – Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4242/2014, Σχόλια –
Νομολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 1-2
3. Βασίλειος Τσούμας, όπ.π., σ. 5, 52-53, 389.
4. Βλ., Βασίλειος Τσούμας, σ. 2-5, 391

λόγο αλλά δεν είχε παρέλθει μέχρι την 31.8.2014,
το εννεάμηνο (9 μήνες) από τη λήξη της, ή μίσθωσης που τελεί υπό την τετραετή παράταση (σύμφωνα με την περίπτωση δ’ του άρθρου 61 του Π.Δ.
34/95), ο εκμισθωτής υποχρεούτο να καταβάλει
στο μισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με έξι (6)
μηνιαία μισθώματα.

Ο σκοπός των νέων διατάξεων για τις εμπορικές
μισθώσεις αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση
του άρθρου 13 του Ν. 4242/2014 σύμφωνα με την
οποία: «..δίνεται η δυνατότητα αναθέρμανσης της
αγοράς εμπορικών ακινήτων, αφού ελεύθερα οι
συμβαλλόμενοι μπορούν να ορίζουν την διάρκεια
της μίσθωσης χωρίς τον κίνδυνο δέσμευσης του
ακινήτου για μεγάλο χρονικό διάστημα που με τις
ισχύουσες διατάξεις μπορεί να φτάσει εν τοις
πράγμασι και τα δεκαέξι (16) έτη. Έτσι, οι εκμισθωτές μπορούν να μισθώσουν σε ανταγωνιστικές
τιμές τα ακίνητα τους, προκειμένου να μην μένουν
κλειστά και ανεκμετάλλευτα και να επανέλθουν
στις φυσιολογικές τιμές όταν και η οικονομία ανακάμψει….».
Ωστόσο, κατά πόσο η εκ του νόμου τριετής υποχρεωτική διάρκεια μίας μισθωτικής σύμβασης,
(στην περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν συναινεί
στο να οριστεί η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης
πέραν της τριετίας) είναι προς το συμφέρον ενός
επιχειρηματία/εμπόρου/ελεύθερου επαγγελματία/μισθωτή είναι αμφίβολο και η έλλειψη συμφέροντος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό
αντικίνητρο για τη σύναψη τέτοιας διάρκειας μισθωτικής συμβάσεως. Για τον λόγο αυτό κατά την
σύναψη μίας μισθωτικής σχέσης θα πρέπει να συνεκτιμώνται το είδος της επένδυσης στο μίσθιο, η
διάρκεια απόσβεσης, το είδος του μισθίου κλπ.
Επιπροσθέτως δεν είναι δυνατόν να μην παρατηρήσει κανείς την ασάφεια του εδαφίου β΄ παρ.
1 του άρθρου 13 του Ν. 4242/2014 που αφορά την
έγγραφη καταγγελία των μισθωτικών συμβάσεων:
«Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα
αποτελέσματά της επέρχονται τρεις (3) μήνες από
την κοινοποίησή της». Στο ως άνω εδάφιο δεν καθίσταται αντιληπτό περί ποίας καταγγελίας γίνεται
λόγος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ερμηνευτικά προβλήματα, καθ’ ότι:
α) στις ορισμένου χρόνου μισθωτικές συμβάσεις που συνάπτονται με τις νέες διατάξεις, οι
οποίες δύνανται και να συντμηθούν/λυθούν με νεότερη συμφωνία, ως ανωτέρω προεκτέθηκε, η
λύση τους επέρχεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας της συμβατικής
διάρκειας τους χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο
(608 ΑΚ) ενώ β) οι μισθωτικές συμβάσεις που
έχουν καταστεί αορίστου χρόνου, δύνανται να καταγγελθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
609 ΑΚ.
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μήνες) από την έναρξη της μίσθωσης, μπορεί να
καταγγείλει την μίσθωση για ιδιόχρηση, ήτοι για
την άσκηση στο μίσθιο των δραστηριοτήτων του
άρθρου 1 περ. α’ έως γ’ ή των δραστηριοτήτων
του άρθρου 2 του Π.Δ 34/95 από τον ίδιο τον
κύριο, τα τέκνα του ή τη σύζυγό του.
Επίσης τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα του εκμισθωτή για καταγγελία
λόγω ανοικοδόμησης. Ειδικότερα, ο εκμισθωτής
μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση για ανοικοδόμηση του μισθίου από αυτόν ή τον κύριο του μισθίου:
α) Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου,
εκτός εάν ο χρόνος αυτός υπερβαίνει την 6ετία,
οπότε η καταγγελία μπορεί να γίνει μετά την πάροδο 6 ετών σε κάθε περίπτωση,
β) Μετά την πάροδο 18 μηνών από την έναρξη
της μίσθωσης σε περίπτωση που ο συμβατικός
χρόνος είναι μικρότερος των 18 μηνών ή η μίσθωση είναι αόριστης διάρκειας, Μετά την πάροδο 9 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης στις
περιπτώσεις του άρθρου 2 του Π.Δ 34/95 [Δικηγορικά, λογιστικά γραφεία, ιατρεία κλπ.), εάν ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης είναι μικρότερος από
εννέα (9) μήνες ή η μίσθωση έχει αόριστη διάρκεια.
Επίσης επέρχονται τροποποιήσεις και στις αποζημιώσεις του μισθωτή από τον εκμισθωτή λόγω
της καταγγελίας της μισθωτικής σύμβασης από τον
εκμισθωτή για ιδιόχρηση ή για ανοικοδόμηση
(άρθρο 23). Σύμφωνα με την νέα διάταξη, ο εκμισθωτής οφείλει στον μισθωτή ως αποζημίωση
κατά τον χρόνο της καταγγελίας το καταβαλλόμενο
μίσθωμα οκτώ (8) μηνών, εφόσον καταγγέλλει την
μίσθωσης για για ιδιόχρηση και έξι (6) μηνών εφόσον καταγγέλλει την μίσθωση για ανοικοδόμηση.
Με αίτηση του μισθωτή στο Δικαστήριο, η αποζημίωση μπορεί να αυξηθεί σε καταβαλλόμενο μίσθωμα 15 μηνών για την ιδιόχρηση και 9 μηνών για
την ανοικοδόμηση.
Τέλος, τροποποιούνται και οι διατάξεις που
αφορούν στην αποζημίωση λόγω άσκησης στο μίσθιο όμοιας επιχείρησης μετά από έγγραφη καταγγελία για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση.
Η
αποζημίωση αυτή σύμφωνα με την νέα ρύθμιση
είναι ίση με 15 μηνιαία μισθώματα, εάν ασκηθεί 1
έτος μετά την απόδοση του μισθίου για τους ανωτέρω λόγους, επιχείρηση όμοια με την ασκούμενη
από τον μισθωτή, εκτός αν το μίσθιο από την κατασκευή είναι προορισμένο για την ίδια χρήση.
Κατά την παράγραφο 2 το Δικαστήριο μπορεί να
αυξήσει το ποσό μέχρι 20 μηνιαία μισθώματα.
Δ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 6 ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ.
Σε περίπτωση που o εκμισθωτής είχε προβεί μέχρι
την 31.8.2014 σε καταγγελία μίσθωσης η οποία
επρόκειτο να λήξει μέχρι την ημερομηνία αυτή
λόγω συμπλήρωσης 12ετίας ή έληξε για τον ίδιο
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Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας
Δύναμη αλληλεγγύης στον Πειραιά

της Κικής Τσαγκαράκη-Μπαΐζου

Δικηγόρου ΔΣΠ
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(Συνέντευξη)
Με αφορμή την εορτή των Χριστουγέννων και
το πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς που διαπνέει τις ημέρες αυτές ,επιλέξαμε να πάρουμε
συνέντευξη από την διευθύντρια παιδικής προστασίας του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος Πειραιά, κα Αναστασία Κατσιλιέρη για να
ενημερωθούμε σχετικά με το σπουδαίο έργο που
επιτελεί αδιαλείπτως το Ίδρυμα , προσφέροντας
ασφάλεια και υποστήριξη σε ανήλικα παιδιά από
της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα .

1. Πότε ιδρύθηκε το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας ποιο σκοπό είχε και κατά
πόσο με το σημερινό του έργο υλοποιεί το σκοπό
εκείνο;

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας είναι ένα από τα ιστορικότερα Ιδρύματα παροχής παιδικής προστασίας στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Χατζηκυριακό και την
σύζυγό του Μαριγώ δια του από 09.06.1889 Βασιλικού Διατάγματος και τα εγκαίνια του οικοτροφείου του Ιδρύματος πραγματοποιήθηκαν από την
Βασίλισσα Άννα την 27.05.1903. Έκτοτε το Ίδρυμα
μετρά υπερεκατονταετή αδιάλειπτη λειτουργία
και προσφορά πανελλήνιας εμβέλειας στον τομέα
της παιδικής μέριμνας και προστασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του
Ιδρύματος: «Σκοπός του Καταστήματος εστίν η εν
αυτώ περίθαλψις ορφανών και απόρων κορασίων, η εκπαίδευσις αυτών, η διδασκαλία και η εκμάθησις τέχνης τινός βιοποριστικής και η δια
γάμου αποκατάστασις αυτών».
Πλην όμως, οι κοινωνικές αλλαγές που επήλθαν με την πάροδο του χρόνου, επέβαλαν την διεύρυνση των σκοπών του. Σήμερα, το Ίδρυμα

παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες παιδικής
προστασίας, παρέχοντας ολοκληρωμένη φροντίδα
και υποστήριξη σε κορίτσια ηλικίας από 6 ετών,
που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν κοινωνικά
και οικονομικά προβλήματα και προέρχονται από
διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα, προσφέροντας στέγη, ενδιαίτηση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση,
συμβουλευτική και συναισθηματική υποστήριξη
με την συνδρομή ειδικών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, επιμορφωτικές και εξωσχολικές
δράσεις, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει οικονομικά τις
απόφοιτές του σε Πανεπιστημιακές Σπουδές και
συνδράμει οικονομικά και περιπτώσεις αποφοίτων μαθητριών που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να εργαστούν.

Ειδικότερα, η εκπαίδευση των κοριτσιών εξασφαλίζεται με την φοίτησή τους στα γειτονικά σχολεία μαζί με τα παιδιά της περιοχής για την
ενίσχυση της κοινωνικοποίησης αυτών, με την κάλυψη φροντιστηριακής υποστήριξης και την παροχή
διδασκαλίας μέσων νέας τεχνολογίας,
ξένων γλωσσών, μουσικών οργάνων, χορωδίας,
παραδοσιακών και μοντέρνων χορών, θεάτρου και
γυμναστικής. Η φροντίδα ολοκληρώνεται με την
παροχή μέσων για περαιτέρω σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης, και την παροχή σημαντικού
γαμήλιου επιδόματος.

Η συνέπεια, η σοβαρότητα, και η ποιότητα του
παρεχόμενου φιλανθρωπικού έργου τυγχάνουν
ευρείας αναγνωρίσεως και κατέστησαν το Ίδρυμα
σημείο αναφοράς για την πόλη του Πειραιώς. Το
Ίδρυμα έχει βραβευθεί για την κοινωφελή δράση
και την κοινωνική προσφορά του δύο φορές, τα

2. Πόσα παιδιά φιλοξενεί;

Ο εξυπηρετούμενος παιδικός πληθυσμός του
Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται μεταξύ
85 και 95 παιδιών που φιλοξενούνται εντός των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος (κλειστό και ανοιχτό
πρόγραμμα), ενώ ταυτόχρονα απόφοιτες μαθήτριες του Ιδρύματος (άνω των 18 ετών) υποστηρίζονται και παρακολουθούνται σε τακτική βάση
από το Ίδρυμα, λόγω σπουδών ή κοινωνικών προβλημάτων και διαμένουν εκτός του Οικοτροφείου.

Η συνολική δύναμη των μαθητριών του Ιδρύματος είναι για την τρέχουσα σχολική χρονιά 110
κορίτσια, εκ των οποίων 88 είναι ενταγμένα στα
προγράμματα κλειστής και ανοικτής περίθαλψης
του Ιδρύματος. Η κλειστή περίθαλψη περιλαμβάνει κορίτσια ηλικίας 6-18 ετών, (66 κορίτσια) τα
οποία διαμένουν στους χώρους του Ιδρύματος και
επιστρέφουν στο οικογενειακό περιβάλλον τα Σαββατοκύριακα καθώς και τις σχολικές γιορτές. Η
ανοιχτή περίθαλψη αφορά σε κορίτσια ηλικίας 618 ετών, (22 κορίτσια) τα οποία μετά τη λήξη του
σχολικού ωραρίου προσέρχονται στο Ίδρυμα όπου
και παρακολουθούν τις δραστηριότητες των παιδιών του κλειστού προγράμματος με τη διαφορά
ότι κάθε βράδυ επιστρέφουν στο οικογενειακό περιβάλλον. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι
η επαφή των παιδιών με το οικογενειακό τους περιβάλλον και η ενίσχυση των δεσμών τους με αυτό,
όπου τούτο επιτρέπεται από το κοινωνικό ιστορικό
της εκάστοτε οικογένειας, αποτελεί έναν από τους
βασικότερους κανόνες στον τομέα της σύγχρονης
παιδικής προστασίας, για τις εξελίξεις της οποίας
ενημερώνονται διαρκώς όλοι οι εμπλεκόμενοι
στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας των φιλοξενούμενων παιδιών.
3. Δεδομένου ότι το κεντρικό κτίριο δεν λειτουργεί μετά τους σεισμούς του 1999 σε ποιους χώρους φιλοξενούνται τα παιδιά και ποιές οι
συνθήκες διαβίωσής τους;

Το Κεντρικό Κτίριο Λειτουργίας του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας, το οποίο
έχει χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού
ως «Έργο Τέχνης και Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο», απετέλεσε καθ’ όλα τα έτη λειτουργίας του
το «σπίτι» εκατοντάδων κοριτσιών που φιλοξενήθηκαν σε αυτό, αλλά και χώρο προστασίας και περίθαλψης για τους εκατοντάδες τραυματίες του Α’
και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (1913, 1940) και των

προσφύγων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή
(1922), οπότε λειτούργησε ως νοσοκομείο τραυματιών πολέμου και κέντρο περίθαλψης προσφύγων.
Κατά τον σεισμό του 1999 το Κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές και κρίθηκε ακατάλληλο για την διαβίωση των παιδιών. Με την εκκένωση του Κτιρίου,
το Οικοτροφείο και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του
Ιδρύματος μετεγκαταστάθηκαν σε καταυλισμό
λυόμενων οικίσκων στον περιβάλλοντα χώρο,
όπως και το φιλοξενούμενο Δημοτικό Σχολείο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατέβαλε έκτοτε και επί μακρόν επίμονες προσπάθειες
για την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του
Κτιρίου, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του
και ο κοινωνικός του ρόλος.
Με την αρωγή της Πολιτείας, το σημαντικό
αυτό έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΣΠΑ Αττική 2007-2013».
Φορέας Υλοποίησης του έργου και Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή είναι η Περιφέρεια Αττικής, η
οποία έχει την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου
και την οικονομική διαχείριση των σχετικών κονδυλίων.
Ήδη σήμερα, μετά την υπογραφή της συμβάσεως αναθέσεως μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Αναδόχου, έχουν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την δρομολόγηση των
εργασιών αποκαταστάσεως.
Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και
η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών του Ιδρύματος προς τα παιδιά που περιθάλπει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος προσδοκά ότι η ολοκλήρωση του έργου θα ενισχύσει
τον κοινωνικό ρόλο του Ιδρύματος ως Πρότυπης
Μονάδας Παιδικής Μέριμνας και Προστασίας.
Εν τω μεταξύ, τα παιδιά που φιλοξενούνται στο
Ίδρυμα διαμένουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις
(λυόμενους οικίσκους) που εκτείνονται περιμετρικά του περιβάλλοντος χώρου του Κεντρικού
Κτηρίου Λειτουργίας. Τα παιδιά μοιράζονται σε 5
κοιτώνες για την βραδινή κατάκλιση, ενώ κοινόχρηστοι χώροι είναι η τραπεζαρία, ένας λυόμενος οικίσκος με 3 αίθουσες όπου μοιράζονται τα παιδιά
του Γυμνασίου για να μελετούν, το γυμναστήριο
και μια αίθουσα σεμιναρίων στην οποία μεταξύ
άλλων πραγματοποιούνται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, μαθήματα φωτογραφίας, θεατρικού παιχνιδιού, εικαστικά εργαστήρια,
εκμάθηση μουσικών οργάνων, χορωδίας, κ.λ.π.
Κάποια παιδιά μελετούν με εθελοντές ακόμα και
σε γραφεία. Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας
ή και λογοθεραπείες πραγματοποιούνται σε ειδικά
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διαμορφωμένα γραφεία στο Οικοτροφείο. Οι μαθήτριες του Δημοτικού μελετούν μετά τη λήξη του
σχολικού ωραρίου, μελετούν στο Δημοτικό Σχολείο
το οποίο βρίσκεται εντός του Περιβάλλοντος
Χώρου του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος, καθώς δεν
υπάρχουν χώροι στο Οικοτροφείο.
Στον περιβάλλοντα χώρο του Ιδρύματος υπάρχει ένα πέτρινο κτίριο, δωρεά οικογένειας Ευστρατίου, το οποίο χρησιμοποιείται για τις γιορτές των
μαθητριών και τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος και
στο Οικοτροφείο υπάρχει μεγάλη αυλή για αθλοπαιδιές.
Πολλά από τα εξωσχολικά προγράμματα πραγματοποιούνται εκτός Ιδρύματος όπως φροντιστηριακά μαθήματα, αθλητικά προγράμματα, χορός
κ.λ.π. Το γεγονός ότι τα παιδιά συμμετέχουν καθημερινά, εκτός από την παρακολούθηση των
σχολικών προγραμμάτων, σε διάφορες δραστηριότητες εκτός Ιδρύματος ενισχύει την κοινωνικοποίησή τους αλλά και την ολόπλευρη ανάπτυξη της
προσωπικότητας και των δεξιοτήτων τους.
Η έλλειψη χώρων αποτελεί και τον κύριο λόγο
που το Οικοτροφείο δέχεται συγκεκριμένο αριθμό
παιδιών. Αντιστάθμισμα της έλλειψης χώρων αποτελεί ο μεγάλος περιβάλλον χώρος και το πράσινο
που τονώνει και αναζωογονεί.
Δεδομένων των συνθηκών, η συνθήκες διαβίωσης των παιδιών είναι οι καλύτερες δυνατές καθώς
ο καταυλισμός συντηρείται συχνά και φροντίζεται
από το προσωπικό του Ιδρύματος, ενώ η τήρηση
των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής επιβλέπεται από τεχνικό ασφαλείας.
Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά διαβιούν σε ένα
περιβάλλον ασφαλές, φιλικό, ζεστό και οικογενειακό, για αυτό το λόγο άλλωστε το Ίδρυμα αποτέλεσε και αποτελεί πάντοτε σημείο αναφοράς των
παιδιών που μεγάλωσαν σε αυτό.

Η φιλοξενία εξασφαλίζει ασφαλές περιβάλλον
κάλυψη βασικών αναγκών για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, συναισθηματική και συμβουλευτική στήριξη, εξατομικευμένα προγράμματα
βάσει των ατομικών διαφορών και αποκλίσεων,
ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων για την απόκτηση εφοδίων. Επίσης η ενδυνάμωση της οικογένειας μέσω συμβουλευτικής στήριξης αποτελεί
κύρια επιδίωξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Ιδρύματος.

Στο πέρασμα των χρόνων και καθώς οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν, με αποτέλεσμα την μετατόπιση των κοινωνικών αναγκών και στον τομέα
της παιδικής προστασίας, παρατηρείται μια ευελιξία ως προς τα κριτήρια εισαγωγής στο Ίδρυμα.
Έτσι η ορφάνια, η εθνικότητα και το θρήσκευμα
παύουν να είναι αποκλειστικό κριτήριο εισαγωγής
και το Ίδρυμα, το οποίο φιλοξενεί κορίτσια σωματικά και ψυχικά υγιή, ηλικίας από 6 ετών προερχόμενα από οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και από διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα.

6, Οι πόλεμοι που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία
χρόνια και η μαζική μετανάστευση από τις πληττόμενες χώρες προς την Ευρώπη κατά πόσο έχουν
μεταβάλλει την πληθυσμιακή σύνθεση στα φιλοξενούμενα παιδιά;

4. Ποιο το κριτήριο εισδοχής ενός παιδιού στην
στέγη στο Ίδρυμα σας και τι εξασφαλίζει στο
παιδί η φιλοξενία αυτή.

5. Μέχρι πότε μπορεί να μείνει ένα παιδί ως φιλοξενούμενο;

Όσο χρειαστεί μέχρι τα 18 έτη. Πάντα όμως επιδιώκεται η ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών.
Αυτό επιτυγχάνεται με την συχνή επαφή με την οικογένεια, με την συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη των μελών της οικογένειας και του
ίδιου του παιδιού ώστε να εξομαλυνθεί η κρίση και
να κατανοηθούν οι λόγοι από το ίδιο το παιδί της
εισαγωγής του στο Ίδρυμα. Δεν είναι λίγες οι
φορές που επιτυγχάνεται η επανένωση της οικογένειας, δεδομένου ότι έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που οδήγησαν στην εισαγωγή του παιδιού
στο Ίδρυμα. Ένα μεταβατικό στάδιο αποτελεί το
πρόγραμμα της ημιαυτόνομης διαβίωσης όπου μεταβαίνουν παιδιά που μπορούν να μένουν πια με
την οικογένειά τους, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν όλες τις παροχές του Ιδρύματος, καθώς το
Ίδρυμα παραμένει αρωγός σε όλη την πορεία της
ζωής του παιδιού μέχρι την ενηλικίωση και μέχρι
την εξομάλυνση της κρίσης στο οικογενειακό του
περιβάλλον και την αποκατάσταση των οικογενειακών δεσμών. Άλλο ένα σημαντικό πρόγραμμα
είναι η ανοιχτή περίθαλψη , που ξεκίνησε πριν 10
χρόνια με στόχο να ενισχύσει την αδύναμη οικογένεια στην φροντίδα των παιδιών και σε παροχές
που δεν μπορεί η ίδια να προσφέρει, αλλά ταυτόχρονα δεν συντρέχει λόγος απομάκρυνσης του
παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον.

Ο 21ος αιώνας σηματοδοτεί νέες αλλαγές σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η έλλειψη δομών Κράτους Πρόνοιας επιτρέπει την εισαγωγή σύνθετου
πληθυσμού στο Ίδρυμα μας χωρίς να αποτελεί την
πλειοψηφία των παιδιών που φιλοξενούνται σε
αυτό. Η ανάλυση πληθυσμού και των συναφών

7. Υπάρχει ο χώρος και η οικονομική δυνατότητα για φιλοξενία περισσότερων παιδιών;

Όραμά μας είναι η προστασία όσο το δυνατόν
περισσοτέρων παιδιών. Όμως οι προσωρινές εγκαταστάσεις που εκτείνονται περιμετρικά του Κεντρικού Κτηρίου Λειτουργίας, έχουν συγκεκριμένη
χωρητικότητα. Με την ολοκλήρωση του έργου
αποκατάστασης του Κεντρικού Κτηρίου Λειτουργίας ευελπιστούμε στην φιλοξενία περισσοτέρων
παιδιών και σε διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης.
Η γενικότερη οικονομική κρίση που πλήττει τη
χώρα και τους συμπολίτες μας για 7η συνεχή χρονιά επηρέασε και το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα. Σε
αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και σε μια
αγορά που διαρκώς μεταβάλλεται έχουμε ανάγκη
από τη στήριξη ιδιωτών, φορέων, εταιρειών, οργανώσεων με δωρεές σε είδος και χρηματικές δωρεές.
8. Ποιοι είναι οι πόροι του ιδρύματος και κατά
πόσο καλύπτουν τις ανάγκες του;

Το Ίδρυμα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, δε λαμβάνει καμία κρατική επιχορήγηση, διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του
οποίου το έργο συνδράμει πενταμελής Εφορεία
Κυριών. Τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
όσο και τα μέλη της Εφορείας Κυριών παρέχουν
της υπηρεσίες τους αμισθί. Το προσωπικό που
απασχολεί το Ίδρυμα ανέρχεται στα 43 άτομα, από
τα οποία τα 18 είναι Πανεπιστημιακής μόρφωσης,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται Κοινωνικοί
Λειτουργοί, Ψυχολόγοι και Παιδαγωγοί.
Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται από την
εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας που κατέλιπαν σε αυτό ο Ιδρυτής του και άλλοι φιλάνθρωποι, καθώς και από χρηματικές δωρεές και έσοδα
από εκδηλώσεις που οργανώνονται για την ενίσχυση των σκοπών του.
Ο ισολογισμός του Ιδρύματος ελέγχεται κάθε

χρόνο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και εγκρίνεται από το Υπουργείο των Οικονομικών.
9. Ποια η σχέση του ιδρύματος με το Κράτος;

Το Ίδρυμά μας, ως προελέχθη, είναι Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου – Ίδρυμα του Αστικού
Κώδικα. Ο χαρακτήρας του είναι κοινωφελής, μη
κερδοσκοπικός και επιδιώκει φιλανθρωπικό σκοπό
με την έννοια του άρθρου 1 παραγρ. 3 του Ν.
4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 185/Α/10.9.2013), ως τροποποιηθείς ισχύει
σε αντικατάσταση του καταργηθέντος Α.Ν.
2039/1939 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως
και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ
κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών» (ΦΕΚ
455/Α/1939) και των συναφών νομοθετημάτων και
υπάγεται στον έλεγχο και στην εποπτεία του
Υπουργού των Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων), σύμφωνα με
το άρθρο 1 παραγρ. 4 του Ν. 4182/2013.
Ο κοινωφελής σκοπός που το Ίδρυμά μας επιτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού
του, το οποίο εγκρίθηκε με το από 26/12/1896 Β.Δ.
(ΦΕΚ 5/Β/14.1.1897) και τροποποιήθηκε με το από
28/8/1898 Β.Δ. (ΦΕΚ 25/Β/14.9.1898), είναι «η εν
αυτώ περίθαλψις ορφανών και άπορων κορασίων,
η εκπαίδευσις αυτών, η διδασκαλία και η εκμάθησις τέχνης τινός βιοποριστικής και η δια γάμου
αποκατάστασις αυτών».
Το Ίδρυμά μας είναι καταχωρημένο στο Εθνικό
Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και στο Ειδικό Μητρώο
Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και η πιστοποίηση αυτού από το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ανανεωθεί με
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Ιδρυμάτων και φορέων συνάδει με τα δικά μας δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής. Τα νέα αυτά
δεδομένα μας δίνουν το έναυσμα ώστε να συνεχίσουμε το έργο μας και στις νέες προκλήσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του Δ.Σ.Α.Π.Δ.
(Διεθνές Δίκαιο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα), το οποίο στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ με το
Ν.2462/1997, αναφέρεται ότι η μη προστασία του
παιδιού από διακρίσεις, στρέφεται όχι μόνο έναντι
του Κράτους αλλά και έναντι της ίδιας της οικογένειας του παιδιού καθώς και έναντι της κοινωνίας
συνολικά.
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την υπ’ αρ. πρωτ. Δ23/46469/3442 (ΑΔΑ74ΦΖΛΨ31) απόφαση, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 3437/Β/
22.12.2014. Ως προς το παρεχόμενο κοινωνικό
έργο του εποπτεύεται από τον Κοινωνικό Σύμβουλο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής
(Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά).
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10. Ο εθελοντισμός κατά πόσο συνδράμει το
ίδρυμα στο έργο του και ποιες θεωρείται ότι είναι
οι πιο χρήσιμες από τις πρωτοβουλίες των πολιτών που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά
το έργο του;

Ο Εθελοντισμός για το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα
Παιδικής Προστασίας αποτέλεσε και αποτελεί
στοιχείο πολιτισμού, δύναμη ελπίδας, στάση ζωής
που ενστερνίζεται πανανθρώπινες αξίες, κάτι
ουσιαστικό, πολύτιμο και απαραίτητο, αφού οι
εθελοντές που συμμετέχουν στα διάφορα προγράμματα του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος έχουν
περίσσευμα ψυχής, αγάπης, κοινωνική ευαισθησία και οραματισμό. Εθελοντές συμμετέχουν στα
προγράμματα των μαθητριών του Ιδρύματός μας
ενισχύοντας τα σχολικά, επιμορφωτικά, καλλιτεχνικά, ψυχαγωγικά και αθλητικά προγράμματα. Σημαντική είναι η παρουσία του ιατρικού κλάδου και
των ανθρωπιστικών οργανώσεων που με την εθελοντική προσφορά των υπηρεσιών τους αναβαθμίζουν το παρεχόμενο κοινωνικό έργο του
Ιδρύματός μας.
11. Ποια τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα και πως υποστηρίζεται από το
Κράτος;

Η σημαντική παρουσία του Ιδρύματος αποτέ-

λεσε και αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη
του Πειραιά τόσο για την κοινωνική προσφορά
του, όσο και για την κλίμακα και την περίοπτη θέση
του Κεντρικού Κτιρίου όπου στεγαζόταν. Οι δεσμοί
που έχουν αναπτυχθεί με το Δήμο και την Μητρόπολη της πόλεως του Πειραιώς είναι ισχυροί και
συχνά το Ίδρυμα γίνεται αποδέκτης κοινωνικών
προγραμμάτων και παροχών του Δήμου για τα
παιδιά του Ιδρύματος (προγράμματα υγείας, κατασκηνωτικά προγράμματα).
Κατά τα λοιπά, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα αντιμετωπίζει άμεσα και ουσιαστικά προβλήματα
που αφορούν στην μείωση των εσόδων του εξαιτίας της συνεχούς επιβολής νέων οικονομικών μέτρων (βαρύτατη φορολογία στα εισοδήματα από
την εκμίσθωση ακινήτων, ΕΝΦΙΑ, αντικίνητρα προς
τους δωρητές κλπ), αλλά και έμμεσα και εξίσου ουσιαστικά προβλήματα που έχουν πλήξει τις οικογένειες
των φιλοξενούμενων παιδιών του
Ιδρύματός μας και αφορούν ενδεικτικά: στη συρρίκνωση των δομών Πρόνοιας, στην αναγκαστική
ανάληψη βαρών από ιδιωτικούς φορείς και Ιδρύματα, στην αύξηση αιτημάτων εισαγωγής από
άλλους φορείς οι οποίοι είναι πλέον υποστελεχωμένοι ή αντιμετωπίζουν οικονομικές και οργανωτικές λειτουργίες, στην αύξηση των αιτημάτων
εισαγωγής, στην αύξηση κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων που πλήττουν τις οικογένειες
των μαθητριών μας, στην επιβάρυνση της ψυχικής
υγείας των οικογενειών με αντίκτυπο στα παιδιά,
στην αύξηση περιστατικών καταθλίψεων (ενδυνάμωση της ψυχολογικής στήριξης των οικογενειών),
στην αύξηση της ανεργίας, στην αύξηση των ανασφάλιστων, στα οικονομικά προβλήματα αποφοίτων μαθητριών του Ιδρύματος που στρέφονται στο
Ίδρυμα για την επίλυση τους.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»
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Ένας πνευματικός θησαυρός ανεκτίμητης
αξίας υπάρχει στην πόλη του Πειραιά, στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη».
Η Καίτη Λασκαρίδου, γεννήθηκε στον Πειραιά,
με σπουδές στα Οικονομικά στην Εμπορική σχολή
του Πειραιά. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950
μαζί με τις αδελφές της ιδρύει τη ΧΕΝ Νέου Φαλήρου με βασικό σκοπό τη φροντίδα προσφύγων κοριτσιών από τη Ρουμανία, τη Ρωσία και άλλες
ανατολικές χώρες. Επί μία τριακονταετία υπήρξε
ενεργό μέλος της ως μέλος του Δ.Σ και ως αντιπρόεδρός της.

Αυτήν ακριβώς την κοινωνική της ευαισθησία,
το προοδευτικό της πνεύμα, τον δυναμισμό της
και την κριτική της σκέψη, τίμησε ο Κωνσταντίνος
Λασκαρίδης ιδρύοντας την βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη» στη μνήμη της το έτος 1993.
Το Ιδρυμα «Αικατερίνης Λασκαρίδου» ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το 2007, ιδρυτές του
ο Πάνος και η Μαριλένα Λασκαρίδου. . Το Ιδρυμα
«Αικατερίνη Λασκαρίδη» το 2008 ξεκινά την ανακαίνιση και αποκατάσταση πετρόκτιστων φάρων
της Ελλάδας. Πρώτος είναι ο Φάρος του Ταινάρου,

ο Φάρος του Μαλέα (2009) και ο Φάρος Ντάνα
του Πόρου (2011). Παράλληλα το Ιδρυμα πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για πρώτη
φορά σε σχολεία της Περιφέρειας και κυρίως σε
σχολεία των πυρόπληκτων περιοχών του Νομού
Ηλείας . Το Ιδρυμα στηρίζει το πρόγραμμα « Επιστροφή στα Αντικύθηρα» για την εκ νέου ανασκαφή του διάσημου ναυαγίου διαθέτοντας το
σκάφος «Γλάρος» καθώς και υλικοτεχνική υποστήριξη των ερευνών.
Αρχικά η βιβλιοθήκη στεγάστηκε σε κτίριο του
παραρτήματος της ΧΕΝ Νέου Φαλήρου, της
οποίας η Καίτη Λασκαρίδου υπήρξε ιδρυτικό
μέλος. Η συλλογή περιλαμβάνει 3.000 τίτλους το μεγαλύτερο μέρος των οποίων
είναι δωρεά του ιδρυτή της. Η λειτουργία
της είναι δανειστική. Το 2006, εξ αιτίας της
ολοένα αυξανόμενης δραστηριότητας αποφασίστηκε η μεταστέγαση της Βιβλιοθήκης
στον Πειραιά και στο νεοκλασικό κτίριο επί
των οδών Πραξιτέλους και Κουντουριώτου
173. Σήμερα η Βιβλιοθήκη έχει διαχωριστεί
στη Δανειστική και στην Ιστορική Βιβλιοθήκη.
Η Δανειστική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει
30.000 βιβλία που καλύπτουν θεματικά όλους
τους τομείς της γνώσης, με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο
το λογοτεχνικό τμήμα. Περιοδικές εκδόσεις, οπτικοακουστικό υλικό, πλούσιο παιδικό τμήμα,, ξενόγλωσσα βιβλία. Ο κατάλογός της είναι
προσβάσιμος μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος. Σημαντικό τμήμα της Δανειστικής Βιβλιοθήκης
είναι το Ναυτικό Τμήμα, το οποίο αριθμεί 11.000
τίτλους, με υλικό για τη ναυτική ιστορία, τα ναυτικά επαγγέλματα, τη ναυπηγική, τους φάρους.
Διαθέτει στα μέλη της αναγνωστήριο, εντευκτή-
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της Νικολέττας Μπενετάτου
Δικηγόρου Πειραιά
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ριο, Η/Υ και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Η Ιστορική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει δωρεές
αρχείων και βιβλιοθηκών σημαντικών προσωπικοτήτων των Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημών. Αποτελείται από βιβλία μεγάλης
πνευματικής και ιστορικής αξίας καθώς και από 50
αρχέτυπα (εκδόσεις των αρχών της τυπογραφίας),
εκατοντάδες παλαίτυπα και δεκάδες πρώτες εκδόσεις. Στα πολύτιμα περιλαμβάνονται σπάνια χειρόγραφα, αλληλογραφίες προσωπικοτήτων κ.λ.π.
Στον κατάλογο των αρχέτυπων της Βιβλιοθήκης
μπορούμε να δούμε το Horologium et
Psalterium.Ολλανδία 1470, Αppianus, Historia Romana Βενετία : Vindelinus de Spira, 1472, Dante
Alighieri, La Comedia, Φλωρεντία : Nikolaus Laurentii, 1481, Αριστοτέλης, Απαντα, τ.5, Βενετία :
Aldus Manutius, 1495-1497. H Ιστορική Βιβλιοθήκη
απευθύνεται στο ερευνητικό και φοιτητικό κοινό.
Τα ονόματα των δωρητών είναι πολλά. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τις συλλογές προσωπικοτήτων που
ανήκουν στην Ιστορική Βιβλιοθήκη
– Βιβλιοθήκη του Καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά 1.918 τίτλοι
-Βιβλιοθήκη του Ακαδημαικού Κωνσταντίνου Σβολόπουλου 3.000 τίτλοι
-Βιβλιοθήκη Ναυτικού Δικαίου του
Καθηγητή Leo Delwaide 6.700 τίτλοι
Βιβλιοθήκη του Καθηγητή Κ.Θ.Δημαρά 25.000 τίτλοι
Βυζαντινή συλλογή της Πρυτάνεως
Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ 9.000 τίτλοι
Περιηγητική και Ιστορική Βιβλιοθήκη
του Πάνου Λασκαρίδη 6.500 τίτλοι
Ειδική βιβλιογραφία της συλλογής του Ναυάρχου Nelson 1.091 τίτλοι
Βιβλιοθήκη της συγγραφέως Κωστούλας Μητροπούλου και του Νομικού Ιωάννου Μητρόπουλου 4.350 τίτλοι
Συλλογή (Βιβλιοθήκες Χρ. Αναστασιάδη και Χρ.
Νικολόπουλου) του δημοσιογράφου και συγγραφέα Βαγγέλη Σακκάτου 6.573 τίτλοι.
Βιβλιοθήκη του αρχιτέκτονα και ιστορικού του
βιβλίου Κων/νου Στάικου 9.000 τίτλοι και άλλες
σημαντικές και ανεκτίμητης πνευματικής αξίας βι-

βλιοθήκες, όπως επίσης και η βιβλιοθήκη του συλλέκτη Α. Οικονομόπουλου γνωστή ως Biblioteca
Greca η οποία έχει ως αντικείμενο τις εκδόσεις
των Ελληνικών Κειμένων όλων των συγγραφέων
που έζησαν πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης και αποτελείται από 3.200 τίτλους. Το σύνολο των τίτλων της Βιβλιοθήκης είναι 287.260
τίτλοι.
Επίσης στην Ιστορική Βιβλιοθήκη και αναπόσπαστο τμήμα αυτής αποτελεί και η συλλογή προσωπικών αρχείων που έχουν κατατεθεί στο
Ιδρυμα. Ενδεικτικά αναφέρονται : Το αρχείο του
καθηγητή Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου , Το αρχείο της Ιστορικού Αικατερίνης Κουμαριανού, Το
αρχείο του Καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά, Το αρχείο του συγγραφέα και κριτικού λογοτεχνίας Κλέωνα Παράσχου, Το αρχείο του ποιητή, συγγραφέα
και εκδότη Γιώργου Χρονά και άλλα.
Από τον Φεβρουάριο του 2015 λειτουργεί ένα
πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο συντήρησης Βι-

βλίου – Χαρτιού καθότι η Ιστορική Βιβλιοθήκη διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό παλαιών βιβλίων των
οποίων η συντήρηση αποτελεί προτεραιότητα.
Είναι μία Βιβλιοθήκη που δεν μπορεί παρά να
προκαλέσει τον θαυμασμό και το ενδιαφέρον των
ερευνητών των επιστημόνων αλλά και κάθε φιλαναγνώστη. Μια πολύτιμη όαση με μεγάλη πνευματική και υλική αξία.
www. Laskaridou.gr
http: //el.travelogues.gr/

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Συμφωνία του Παρισιού
για την κλιματική αλλαγή
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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία που ξεκίνησε στη Σύνοδο του Ρίο το 1992 και σχεδόν σύσσωμη η διε-

θνής κοινότητα δεσμεύτηκε στο Παρίσι να βάλει ένα επίσημο όριο στην απειλητική άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα -έναν στόχο που θα απαιτήσει μείωση των εκπομπών άνθρακα

στα επίπεδα που μπορεί να απορροφήσει η φύση.

Η Συμφωνία του Παρισιού προβλέπει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να συγκρατήσουν την άνοδο της

θερμοκρασίας μέχρι το 2100 «αρκετά κάτω» από τους 2,0 βαθμούς Κελσίου, και να «προσπαθήσουν να

την περιορίσουν» ακόμα περισσότερο, στον 1,5 βαθμό. Ήδη, ο πλανήτης είναι περίπου 1,0 βαθμό Κελσίου θερμότερος σε σχέση με τη μέση επιφανειακή θερμοκρασία πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση.

Δεδομένου ότι η συμφωνία απαίτησε την ομόφωνη έγκριση 195 χωρών -σχεδόν όλης της ανθρωπότη-

γανωτές μάλλον έχουν δίκιο να κάνουν λόγο για «ιστορική επιτυχία» και «σημείο καμπής» για τον

πλανήτη.

Το κείμενο της συμφωνίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2020, προβλέπει ακόμα ότι: Οι παγκόσμιες

εκπομπές άνθρακα θα πρέπει να αρχίσουν να μειώνονται το ταχύτερο δυνατό.Στο δεύτερο μισό του
αιώνα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να μειωθούν στα επίπεδα που μπορούν να απορροφούν τα δάση, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία μηδενικών καθαρών εκπομπών. Όλες οι χώρες

θα εγγραφούν σε κοινό σύστημα αναφοράς, παρακολούθησης και επιβεβαίωσης των εκπομπών

Από το 2020 οι ανεπτυγμένες χώρες θα προσφέρουν βοήθεια 100 δισ. δολαρίων το χρόνο προκειμένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσό-

μενες χώρες να στραφούν σε καθαρές

πηγές ενέργειας και να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές που φέρνει η
κλιματική αλλαγή, με την υπόσχεση

ότι το κονδύλι αυτό θα αυξηθεί στο

μέλλον. Δεν υπάρχει πάντως πρόβλεψη για οικονομική αποζημίωση

των χωρών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές λόγω ανόδου της

θερμοκρασίας.

Λόγω των αντιδράσεων των ΗΠΑ,

της Κίνας και άλλων χωρών, οι οποίες ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην οικονομία, η συμφωνία δεν
θέτει νομικά δεσμευτικούς στόχους για τις εκπομπές άνθρακα: καθεμία από τις 196 χώρες-μέλη της Συν-

θήκης-Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική αλλαγή (η οποία δημιουργήθηκε στο Ρίο το 1992) θα πρέπει

να παρουσιάσει εθελοντικούς στόχους για τη μείωση ή συγκράτηση των εγχώριων εκπομπών, οι οποίοι

θα επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια από το 2018.

Δικηγορική Επικαιρότητα / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

τας- και αφορά ζητήματα που επηρεάζουν σε βάθος τον κλάδο της ενέργειας και την οικονομία, οι διορ-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

42

Το "Μπιλιέτο" της Μαλακοπής
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του Μιχαήλ Γ. Βλάμου
Συγγραφέα
Eπιτίμου Δικηγόρου Πειραιά

Δεν είναι συχνές οι περιπτώσεις που από μία
σφραγίδα πληροφορούμεθα την ύπαρξη αγνώστου "νομίσματος" ή "χαρτονομίσματος". Γιατί ευκολότερα βρίσκεται το κατασκεύασμα ενώ σε
ελάχιστες, σπανιότατες περιπτώσεις επιζεί η
μήτρα κατασκευής. Αυτό ισχύει για τις επισημάνσεις, τους "τενεκέδες" και τα "μπιλιέτα" εκκλησιών
ή κοινοτήτων της εποχής, όπως στην προκειμένη
περίπτωση.
Στη συλλογή του γράφοντος υπάρχει μία σχετική σφραγίδα. Είναι μπρούντζινη με ξύλινη μαύρη
λαβή. Έχει αρίστη χάραξη, η δε παράσταση είναι
ωραίας τέχνης. Η σφραγίδα είναι στρογγυλή, διαμέτρου 30 χιλιοστών. Κυκλικά αναγράφεται ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ. Στο κέντρο φέρει
παράσταση των Αγίων Θεοδώρων ορθίων και χρονολογία 1883 που είναι έτσι τοποθετημένη ώστε
το 18 να είναι στα δεξιά του ενός Αγίου και το 83
στα αριστερά του άλλου. Στο έξεργο αναγράφεται
η αξία ΠΑΡΑΔΕΣ 5.
Οι Άγιοι παρίστανται, όπως συνήθως, με στρατιωτική στολή κρατώντας ο μεν αριστερός κατά
την εκτύπωση με το αριστερό χέρι όρθιο ακόντιο
που κάτω από τη σταυροειδή κορυφή του έχει σημαία με σταυρό ενώ με το δεξιό στηρίζει στον ώμο
σταυρό. Ο δεξιός κατά την εκτύπωση στηρίζει στον
δεξιόν ώμο σημαιάκι και στον αριστερό σταυρό.
Η κωμόπολη Μαλακοπή της Καππαδοκίας
ανήκε στο Σαντζάκιο Νίγδης του Βιλαετιού Ικονίου
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βρισκόταν πάνω
στη μεγάλης σημασίας οδό Μερσίνας - Αδάνων
προς Άγκυρα - Αμισό. Μέχρι την ανταλλαγή των
πληθυσμών του 1923 είχε περίπου 4.000 κατοίκους εκ των οποίων οι μισοί ήσαν Έλληνες ασχολούμενοι με την ταπητουργία. Από τις τέσσερις
εκκλησίες της, φημισμένος ήταν ο Ναός των Αγίων

Θεοδώρων όπου σωζόταν ο θρόνος του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Ιωάννου Τσιμισκή ο οποίος
κατά την παράδοση ήταν και ο κατασκευαστής
του.
Εκκλησιαστικά μπιλιέτα της Μικρός Ασίας είναι
σπανιότατα λόγω της Καταστροφής και της ανταλλαγής πληθυσμών, αλλά έχει διασωθεί και μία
ακόμα μεταλλική σφραγίδα εκκλησιαστικού χαρτονομίσματος στη συλλογή Ακύλα Μήλα, της
οποίας πρόσφατα ανεκαλύφθη και αποτύπωμά
της. Πρόκειται για σφραγίδα εκτυπώσεως "χαρτονομίσματος” 10 παράδων της εκκλησίας του Αγίου
Νικολάου της συνοικίας ΤΟΠ-ΚΑΠΗ, όπως την αναγράφει.
Υπάρχει επίσης σε ιδιωτική συλλογή μία μεταλλική σφραγίδα για επισήμανση ίσως τουρκικών νομισμάτων με αρχικά που διαβάζονται μάλλον A ΤΡ.
(Αγία Τριάς; Άγιος Τρύφων;). Καθώς, όμως, δεν
είχαν βρεθεί "νομίσματα" με αυτή την επισήμανση
πριν ο προτελευταίος κάτοχος της σφραγίδας "επισημάνει" δικά του, η αυθεντικότητα και η χρήση
της ακολουθούνται από πολλά ερωτηματικά, όπως
ορθά παρατηρεί ο Hans Wilski στο "Countermarks
on Ottoman Coins"', σελ. 310.

Λ υρικ ή Π αρέν θε ση

(ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΙ…)
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ΘΕΛΩ…

Θέλω οι μέρες και οι μήνες κι οι στιγμές
που αντάμα εμείς τρυγήσαμε του έρωτα
και της πίκρας τον καημό
να πισωγύριζαν ως ποτέ να μη τις είχα ζήσει
και στο μακάριο τέλμα μου νάχα ξαναγυρίσει
Θέλω να γίνονταν να μη σ’ αναζητώ.

Θέλω να γίνονταν το θάμα κι όσα λόγια
Βαριά, οργισμένα τα χείλια μας είχαν ματώσει
-και τις ψυχές μαςένας ενάντιος άνεμος ν’ άρπαζε και σαν φύλλα ξερά
από μπροστά μας κι απ’ το χώρο μας νάχε σαρώσει
Θέλω να γίνονταν να μην τ’ ακούω πια.

Θέλω αν ήταν μπορετό, όλες οι μνήμες μου για σένα
να σωριαζόντουσαν νεκρές
-αυτές οι ανεπανάληπτες οι μνήμεςκαι γω πατώντας στα πτώματα τους πάνω
ν ‘ αντιπεράσω αδιάφορος… να πορευτώ προς τη γαλήνη
και πίσω μάταια βήματα να μη γυρίσω πια.

Θεόφιλος Γ. Προκοπίδης

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Πριν πέσει η νύχτα
φόρτωσα στο εκκύκλημα τον θάνατό μου.
Τον έσυρα μπροστά σας,
να δω τα μάτια σας να μ'εκδικούνται.

Μην ταραζόσαστε
με αυτή την θεατρική μου αλληγορία.
Πρόβα είναι του δικού μου θανάτου.
Νομίζω λίγο ακόμα και θα τον συνηθίσω.

Και τώρα πάψτε με ενοχές να με χειροκροτάτε.
Της ιδιοτέλειας ποτέ δεν γίνεται άμωμη η χειραψία.

Αλήθεια πείτε μου εσείς , κάθε πότε θυμάστε τον θάνατό σας.

Κική Τσαγγαράκη-Μπαΐζου
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Θέλω να γίνονταν ως ένα θάμα
κι αυτή σου την τυραννισμένη όψη
κι αυτή σου την κακή ματιά που λάμπει
και διώχνει και καλεί και συνεπαίρνει
Θέλω… να γίνονταν να μη τα βλέπω πια.
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ΣΤΙΞΕΙΣ

O στρατηγός Μακρυγιάννης
και οι επικριτές του
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Δημήτρης Πιστικός

Εδώ και κάποια χρόνια, στα πλαίσια μιας φυγόκεντρης τάσης, «αριστερής», νεοσυντηρητικής,
εκσυγχρονιστικής και τις οίδε πόθεν ελαυνόμενης
και από ποιους τροφοδοτούμενης έμπνευσης, εμφανίζονται σε έντυπα και βιβλία απόψεις που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση, την ανατροπή
και εντέλει αποκαθήλωση του Μακρυγιάννη. Ο
στρατηγός με τα «Απομνημονεύματα» και τις
άλλες του περγαμηνές, έχει από πολλές δεκαετίες
σταθεροποιηθεί στην εθνική και συλλογική συνείδηση τόσο με τους αγώνες του για την ελευθερία
και τα συνταγματικά δικαιώματα των συμπολιτών
του όσο και με το ανυπέρβλητο σε ιστορική και λογοτεχνική αξία έργο του. Για την αξία του αυτή,
άλλη φορά.
Ποιοι είναι οι επικριτές του; Μερικοί από αυτούς είναι απλώς ιστορικοί ανατροπείς χωρίς λόγο
και αιτία που ξεκινώντας από επιμέρους και ασήμαντες και, ίσως, βάσιμες λεπτομέρειες βάλουν
εναντίον τού όλου οικοδομήματος. Είναι σαφές, σε
κάθε οξυμένο πνεύμα ότι δεν τους ενδιαφέρει
η αλήθεια αλλά η πρόκληση εντυπώσεων και η
πρωτοτυπία. Ακολουθούν κάποιοι ιδεολογικοί πολέμιοι, φορείς συντηρητικών, πολιτικών και κοινωνικών αντιπαλοτήτων, υπόλοιπα απωθημένων
διαχρονικά ρεβανσιστικών εμμονών. Οπαδοί και
νοσταλγοί τής ελέω Θεού βασιλείας, του αστραφτερού θρόνου τής Ψωροκώσταινας και αφηγητές
βασιλικών και άλλων παρόμοιων παρωχημένων
και μεγαλοϊδεατικών ενυπνίων. Κατόπιν με τη
σειρά τους διαβαίνουν οι αληθώς λυσσασμένοι με
τον σαρανταπληγιασμένο στρατηγό και εκ συστήματος εκστομίζουν ύβρεις και απευθύνουν αβάσιμες κατηγορίες εναντίον του προκειμένου να
γκρεμίσουν, (με «άδεια νταηλίκια» θα ’λεγε ο Παλαμάς) έναν ακόμα συλλογικό «μύθο». Τους παραπάνω μιμούνται μερικοί ενώ άλλοι ξεκινούν
αναρχοαυτόνομα και αυτοσχεδιάζουν και οι χειρότεροι όλων αναμηρυκάζουν, χωρίς κριτική και λογική βάσανο, τις διατυπωμένες αιτιάσεις. Αυτοί

είναι εκ των πραγμάτων οι πλέον επικίνδυνοι γιατί
κινούνται χωρίς δόλο και χωρίς κίνητρα.
Θα αναρωτηθούν οι καλοπροαίρετοι αναγνώστες μου: μήπως δεν υπάρχουν τάχα κι άλλοι αγωνιστές, ίσως πιο προβεβλημένοι και ενδοξότεροι
του Μακρυγιάννη όπως π.χ. ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, ο Μπότσαρης και
κάποιοι άλλοι; Γιατί τόσο μένος εναντίον του; Η
γνώμη μου είναι πως οι άλλοι αυτοί σπουδαίοι
αγωνιστές έχουν μπει στα μουσεία των εθνικών
εορτών και στα μαυσωλεία τής διδασκόμενης και
φιλοτεχνημένης για την παιδεία ιστορίας. Συνεπώς
είναι παροπλισμένοι, κάτω από την «ντεμοντέ»
(για τους προχωρημένους) γαλανόλευκη σκιά, όσο
ακόμα μπορεί να μας δροσίζει από τον καύσωνα
των προσχεδιασμένων αποεθν(ικ)οποιήσεων και
ακίνδυνοι για τους ποικίλους επικριτές και τους
αναθεωρητές τής ιστορικής μας μνήμης.
Τι έχει, λοιπόν, ο Μακρυγιάννης και τους κάνει
να αφρίζουν οι νεότευκτοι ιστοριοδίφες, οι πλανόδιοι «γράφοι», οι διανοούμενοι της συμφοράς και
τα φερέφωνα ύποπτων ή παρακμιακών πρακτορείων; «Αριστεροί» και «δεξιοί» αναθεωρητές,
βουίζουν όπως οι σφήκες με το κεντρί τους προτεταμένο και γεμάτο δηλητήριο. Τι χαλάει τη σούπα
τους; Η απάντησή μου είναι ότι ο στρατηγός Μακρυγιάννης είναι ξεχωριστός. Δε βολεύεται στις
προθήκες των μουσείων και στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας. Είναι διαρκώς παρών σε κάθε συζήτηση περί έθνους και πατρίδας, περί δικαιωμάτων,
δικαιοσύνης και ήθους. Αυτός μπήκε στη συλλογική συνείδηση με το σπαθί του αλλά και κυρίως
με την αγράμματη κι απελέκητη (τόσο όμορφη
όμως και αμίμητη) πένα του. Λυσσούν εναντίον
του γιατί τους υπερβαίνει. Με τις αθάνατες, δικής
του έμπνευσης και καθοδήγησης, εικονογραφίες
τού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, με την καλλιτεχνική του φλέβα, τις ευαισθησίες του στο τραγούδι και στη στιχοποιία, την αγάπη του στα
προγονικά έργα τέχνης και στη μεγάλη ζωντανή και

ματα επικίνδυνα στους εμπνευστές, πρωτεργάτες,
όργανα και διαχειριστές κάθε λογής αναθεωρήσεων που επιχειρούν ένα νέο είδος εθνοκάθαρσης
μέσω τής ιδεοκάθαρσης και της ιδεοκτονίας. Όλοι
αυτοί, τον θεωρούν ανίσχυρο να τους αντιμετωπίσει γιατί ο στρατηγός δεν έχει, μαζί του, ρεύμα
διανοουμένων ούτε εφεδρικές κλίκες αλλά όλους
τους απλούς Έλληνες, τους πραγματικούς πατριώτες και όλους όσοι αποδίδουν ιστορική δικαιοσύνη
στα πρόσωπα, τα έργα και τις ιδέες τους.
Γνωρίζω ότι το κείμενο αυτό θα δώσει τροφή
στους «θεωρητικούς» και αναθεματιστές κάθε
απόχρωσης και σε όσους αποδίδουν στην βολική
(γι’ αυτούς) μυστικιστικής υφής και αόριστη «συνωμοσιολογία» και παραδίδουν στην πυρά της
κάθε αντίθετη (στο αιρετικό ρεύμα) και υποψιασμένη φωνή.
Θα έλεγα εν κατακλείδι ότι είναι σεβαστή η
ελευθερία τής έκφρασης. Γι’ αυτήν αγωνίστηκε ο
Μακρυγιάννης και οι σύντροφοί του. Ελευθερία
στον Τύπο, στα έντυπα, στα αμφιθέατρα, στα συνέδρια, στα βιβλία. Ελευθερία όμως και στο δικαίωμα των πολλών να έχουν τις δικές τους
απόψεις και να θέλουν να διδάσκονται τα παιδιά
τους από σχολικά εγχειρίδια που να περιέχουν
κοινά αναγνωρισμένες ιστορικές αλήθειες και έντιμες εκτιμήσεις. Ο Μακρυγιάννης είναι η φωνή
τού έθνους, του λαού και της ιστορίας του, των
οποίων αποτελεί, ακόμα και πεθαμένος, ζωτικότατο μέλος τους που καμιά μακραίωνη σκλαβιά
δεν κατάφερε να σβήσει την ταυτότητά του. Η ελληνικότητα του Μακρυγιάννη, που δεν ταυτίζεται
πάντα με ιδεολογήματα κραταιών, κάποτε, λογοτεχνικών γενεών θα είναι εσαεί κάρφος στα μάτια
των ξενέρωτων γυρολόγων τής «τάχαμου» σοβαρής διανόησης.
Τέλος να μην ξεχνάμε την περιοδικότητα και
την παροδικότητα των αναθεωρητικών απόψεων.
Ποιος εγγυάται ότι αύριο οι σημερινοί αναθεωρητές δε θα ανατραπούν από άλλους πιο προχωρημένους οι οποίοι θα ισχυριστούν με διπλωματικές
νομικολογίες ότι ο Παρθενώνας ανήκει στους
Τούρκους, επειδή κατείχαν τη χώρα μας τετρακόσια έτη, άρα, με μακρά ιστορική χρησικτησία απέκτησαν κυριότητα επ’ αυτού; Λέτε να έχει
σταματημό η τρέλα των ανθρώπων που σε κάθε
εποχή θέλουν να ανατρέπουν τα παραδομένα και
κοινώς αποδεκτά, επειδή δε βολεύουν την «αριστοκρατική» (τρομάρα τους) ή την «αριστεροτραφή» καταγωγή τους;
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προφορική ιστορία
τού έθνους του. Και
πρωτίστως με το
ανεπανάληπτο
έργο των «Απομνημονευμάτων» του,
κολοσσιαίο μνημείο τής νεοελληνικής γραμματείας.
Να μην ξεχνάμε και
το άλλο έργο του,
τα «Οράματα και
θάματα», προχωρημένο είδος γραφής, προπομπός υπερρεαλιστικών γραφών που θα το ζήλευαν
πολλοί αναγνωρισμένοι, μεταγενέστερα, λόγιοι
πεζογράφοι. Λυσσούν εναντίον του γιατί μπαίνει
ολόκληρος χωρίς «έξυπνους» και δοκτοράτους
διαμεσολαβητές στη συλλογική μνήμη. Τον τρέμουν γιατί είναι πολύ μεγάλος για τα μικρά μέτρα
τους, τους υπερβαίνει και προσπαθούν να τον κοντύνουν για να φανεί το πυγμαίο ανάστημά τους.
Είναι κίνδυνος για τους άπραγους της πολυθρόνας, τους βολεμένους, τους σφετεριστές των αγώνων των άλλων και προκαλεί πανικό στο μικρό
στρατό εκείνων που πασχίζουν να μας αφαιρέσουν την πάμπλουτη πραμάτεια μας που είναι η
παράδοση και τα ιστορικά τιμαλφή μας. Γι’ αυτούς
θα μιλήσουμε διεξοδικότερα άλλη φορά.
Υπάρχει όμως και μια άλλη ομάδα με τις υποομάδες της. Περιλαμβάνει «λογοτέχνες διανοουμένους» που προσπαθούν να επιπλεύσουν με την
κρυφή, φανερή, σταθερή, συγκυριακή ή συμπτωματική παρέα τους, αποτινάσσοντας τον βαρύ
ίσκιο τής δεσπόζουσας, κάποτε, και φθίνουσας
στις μέρες μας, Γενιάς τού Τριάντα η οποία με
αιχμή τον Σεφέρη προέβαλλε ως προεξάρχουσα
αφήγηση την «ελληνικότητα» με αναφορές στον
Ερωτόκριτο, στον Μακρυγιάννη, στον ζωγράφο
Θεόφιλο κ.λπ. Όσοι εντάσσονται σ’ αυτήν την κατηγορία επικριτών, οραματίζονται να διαδεχθούν
την περίφημη Γενιά τού Τριάντα εγκαθιστώντας
την σαθρή «αυτοκρατορία» τους.
Ο Μακρυγιάννης ανήκει στη μεγάλη παράταξη των λαϊκών πατριωτών που βλέπουν την
ελευθερία μέσα σε μια εθνική και κοινωνική ολοκλήρωση. Παρά τις επιμέρους «αστοχίες» του (π.χ.
στο θέμα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, συζητήσιμο πάντως) ή της ύστερης «θρησκοληψίας»
του (δικαίωμά του έτσι κι αλλιώς αναφαίρετο) και
χωρίς να είναι «άγιος» διδάσκει ήθος και την πατροπαράδοτη, χωρίς βιβλιογραφίες αρετή, πράγ-
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Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης:
Το χριστόψωμο (1887)

Χριστουγεννιάτικο διήγημα του Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη , που πρωτοδημοσιεύτηκε στις 26
Δεκεμβρίου 1887 στην εφημερίδα Εφημερίς, με
τον χαρακτηριστικό υπότιτλο Διήγημα Πρωτότυπον. Έμεινε ξεχασμένο ως τα Χριστούγεννα του
1941 όπου παρουσιάσθηκε στο περιοδικό Νέα
Εστία.

Ἐπὶ τέλους μὲ τὴν ἀπελπισίαν ᾖλθε καὶ ἡ
ἀνάπαυσις τῆς συνειδήσεως, καὶ δὲν ἐνόμιζεν
ἐαυτὴν ἔνοχον. Τὸ αὐτὸ ὅμως δὲν ἐφρόνει καὶ ἡ
γραῖα Καντάκαινα, ἡ πενθερά της, ἥτις ἐπέρριπτεν
εἰς τὴν νύμφην αὐτῆς τὸ σφάλμα τῆς μὴ
ἀποκτήσεως ἐγγόνου διὰ τὸ γῆρας της.
Εἶναι ἀληθές, ὅτι ὁ σύζυγος τῆς Διαλεχτῆς ἦτο
τὸ μόνον τέκνον τῆς γραίας ταύτης, καὶ οὖτος δὲ
συνεμερίζετο τὴν πρόληψιν τῆς μητρός του
ἐναντίον τῆς συμβίας αὐτοῦ. Ἂν δὲν τῷ ἐγέννᾳ ἡ
σύζυγός του, ἡ γενεὰ ἐχάνετο. Περίεργον, δέ, ὅτι
πᾶς Ἕλλην τῆς ἐποχῆς μας ἱερώτατον θεωρεῖ χρέος
καὶ ὑπερτάτην ἀνάγκην τὴν διαιώνισιν τοῦ γένους
του.
Ἑκάστοτε, ὁσάκις ὁ υἱός της ἐπέστρεφεν ἐκ τοῦ
ταξιδίου του, διότι εἶχε βρατσέραν, καὶ ἦτο τολμηρότατος εἰς τὴν ἀκτοπλοΐαν, ἡ γραῖα Καντάκαινα
ἤρχετο εἰς προϋπάντησιν αὐτοῦ, τὸν ὡδήγει εἰς τὸν
οἰκίσκον της, τὸν ἐδιάβαζε, τὸν ἐκατήχει, τοῦ ἔβαζε
μαναφούκια, καὶ οὕτω τὸν προέπεμπε παρὰ τῇ
γυναικὶ αὐτοῦ. Καὶ δὲν ἔλεγε τὰ ἐλαττώματά της,
ἀλλὰ τὰ αὐγάτιζε, δὲν ἦτο μόνο «μαρμάρα», τουτέστι στείρα ἡ νύμφη της, τοῦτο δὲν ἤρκει, ἀλλ᾿ ἦτο
ἄπαστρη, ἀπασσάλωτη, ξετσίπωτη κλπ. Ὅλα τὰ
εἶχεν, «ἡ ποίσα, ἡ δείξα, ἡ ἄκληρη».
Ὁ καπετὰν Καντάκης, φλομωμένος, θαλασσοπνιγμένος, τὰ ἤκουεν ὅλα αὐτά, ἡ φαντασία του
ἐφούσκωνεν, ἐξερχόμενος εἶτα συνήντα τοὺς συναδέλφους του ναυτικούς, ἤρχιζαν τὰ καλῶς
ὤρισες, καλῶς σᾶς ηὕρα, ἔπινεν ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ
ρώμια, καὶ μὲ τριπλῆν σκοτοδίνην, τὴν ἐκ τῆς θαλάσσης, τὴν ἐκ τῆς γυναικείας διαβολῆς καὶ τὴν ἐκ
τῶν ποτῶν, εἰσήρχετο οἴκαδε καὶ βάρβαροι σκηναὶ
συνέβαινον τότε μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῆς συζύγου
του.

Οὕτως εἶχον τὰ πράγματα μέχρι τῆς παραμονῆς
τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους 186… Ὁ καπετὰν
Καντάκης πρὸ πέντε ἡμερῶν εἶχε πλεύσει μὲ τὴν
βρατσέραν του εἰς τὴν ἀπέναντι νῆσον μὲ φορτίον
ἀμνῶν καὶ ἐρίφων, καὶ ἤλπιζεν, ὅτι θὰ ἑώρταζε τὰ
Χριστούγεννα εἰς τὴν οἰκίαν του. Ἀλλὰ τὸν
λογαριασμὸν τὸν ἔκαμνεν ἄνευ τοῦ ξενοδόχου,
δηλ. ἄνευ τοῦ Βορρᾶ, ὅστις ἐφύσησεν αἰφνιδίως

ἄγριος καὶ ἔκλεισαν ὅλα τὰ
πλοῖα εἰς τοὺς ὅρμους,
ὅπου εὑρέθησαν. Εἴπομεν
ὅμως, ὅτι ὁ καπετὰν Καντάκης ἦτο τολμηρὸς περὶ
τὴν ἀκτοπλοΐαν. Περὶ τὴν
ἑσπέραν τῆς παραμονῆς
τῶν Χριστουγέννων ὁ
ἄνεμος ἐμετριάσθη ὀλίγον,
ἀλλ᾿
οὐχ
ἧττον
ἐξηκολούθει νὰ πνέῃ. Τὸ
μεσονύκτιον
πάλιν
ἐδυνάμωσε.
Τινὲς ναυτικοὶ ἐν τῇ
ἀγορᾷ ἐστοιχημάτιζον, ὅτι,
ἀφοῦ κατέπεσεν ὁ Βορρᾶς, ὁ καπετὰν Καντάκης θὰ
ἔφθανε περὶ τὸ μεσονύκτιον. Ἡ σύζυγός του ὅμως
δὲν ἦτο ἐκεῖ νὰ τοὺς ἀκούση καὶ δὲν τὸν
ἐπερίμενεν. Αὕτη ἐδέχθη μόνο περὶ τὴν ἑσπέραν
τὴν ἐπίσκεψιν τῆς πενθερᾶς της, ἀσυνήθως φιλόφρονος καὶ μηδιώσης, ἥτις τῇ εὐχήθῃ τὸ
ἀπαραίτητον «καλὸ δέξιμο», καὶ διὰ χιλιοστὴν
φορὰ τὸ στερεότυπον «μ᾿ ἕναν καλὸ γυιό».
Καὶ οὐ μόνον, τοῦτο, ἀλλὰ τῇ προσέφερε καὶ ἓν
χριστόψωμο.
-Τὸ ζύμωσα μοναχή μου, εἶπεν ἡ θειὰ Καντάκαινα, μὲ γειὰ νὰ τὸ φᾶς.
- Θὰ τὸ φυλάξω ὡς τὰ Φῶτα, διὰ ν᾿ ἁγιασθῇ,
παρετήρησεν ἡ νύμφη.
- Ὄχι, ὄχι, εἶπε μετ᾿ ἀλλοκότου σπουδῆς ἡ
γραῖα, τὸ δικό της φυλάει ἡ κάθε μιὰ νοικοκυρὰ
διὰ τὰ Φῶτα, τὸ πεσκέσι τρώγεται.
- Καλά, ἀπήντησεν ἠρέμα ἡ Διαλεχτή, τοῦ
λόγου σου ξέρεις καλλίτερα.
Ἡ Διαλεχτὴ ἦτο ἀγαθωτάτης ψυχῆς νέα,
οὐδέποτε ἠδύνατο νὰ φαντασθῇ ἢ νὰ ὑποπτεύσῃ
κακό τι.
«Πῶς τὤπαθε ἡ πεθερά μου καὶ μοῦ ἔφερε χριστόψωμο», εἶπε μόνον καθ᾿ ἐαυτήν, καὶ ἀφοῦ
ἀπῆλθεν ἡ γραῖα ἐκλείσθη εἰς τὴν οἰκίαν της καὶ
ἐκοιμήθη μετὰ τίνος δεκαετοῦς παιδίσκης γειτονοπούλας, ἥτις τῇ ἔκανε συντροφίαν, ὁσάκις ἔλειπεν
ὁ σύζυγός της. Ἡ Διαλεχτὴ ἐκοιμήθη πολὺ ἐνωρίς,
διότι σκοπὸν εἶχε νὰ ὑπάγῃ εἰς τὴν ἐκκλησίαν περὶ
τὸ μεσονύκτιον. Ὁ ναὸς δὲ τοῦ Ἁγίου Νικολάου
μόλις ἀπεῖχε πεντήκοντα βήματα ἀπὸ τῆς οἰκίας
της.
Περὶ τὸ μεσονύκτιον ἐσήμαναν παρατεταμένως
οἱ κώδωνες. Ἡ Διαλεχτὴ ἠγέρθη, ἐνεδύθη καὶ
ἀπῆλθεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Ἡ παρακοιμωμένη
αὐτὴ κόρη ἦτο συμπεφωνημένον, ὅτι μόνον μέχρι
οὗ σημάνη ὁ ὄρθρος θὰ ἔμενε μετ᾿ αὐτῆς, ὅθεν

Ὁ Καντάκης δὲν ἐτόλμησε ν᾿ ἀντείπῃ τι, διότι ἡ
ἀπάντησις θὰ ἦτο βλασφημία. Οὐχ ἧττον ὅμως τὴν
βλασφημίαν ἐνδιαθέτως τὴν ἐπρόφερεν.
Ἡ Διαλεχτὴ ἐφρόντισε νὰ στείλη ἀγγελιοφόρον
πρὸς τὴν πενθεράν της, ἕνα δωδεκαετῆ παῖδα τῆς
αὐτῆς ἐκείνης γειτονικῆς οἰκογενείας, ἧς ἡ θυγάτηρ ἐκοιμήθη ἀφ᾿ ἑσπέρας πλησίον της, καὶ
ἐπέστρεψεν εἰς τὸν ναόν.
Ὁ Καντάκης, ὅστις ἐπείνα τρομερά, ἤρχισε νὰ
καταβροχθίζῃ τὴν πριζόλαν. Καθήμενος ὀκλαδὸν
παρὰ τὴν ἑστίαν, ἐβαρύνετο νὰ σηκωθῆ καὶ ν᾿
ἀνοίξη τὸ ἑρμάρι διὰ νὰ λάβη ἄρτον, ἀλλ᾿
ἀριστερόθεν αὐτοῦ ὑπεράνω τῆς ἑστίας ἐπὶ
μικροῦ σανιδώματος εὑρίσκετο τὸ Χριστόψωμον
ἐκεῖνο, τὸ δῶρον τῆς μητρός του πρὸς τὴν νύμφην
αὐτῆς. Τὸ ἔφθασε καὶ τὸ ἔφαγεν ὁλόκληρον σχεδὸν
μετὰ τοῦ ὀπτοῦ κρέατος.
Περὶ τὴν αὐγήν, ἡ Διαλεχτὴ ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ
ναοῦ, ἀλλ᾿ εὗρε τὴν πενθεράν της περιβάλλουσαν
διὰ τῆς ὠλένης τὸ μέτωπον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ
γοερῶς θρηνοῦσαν.
Ἐλθοῦσα αὕτη πρὸ ὀλίγων στιγμῶν τὸν εὗρε
κοκκαλωμένον καὶ ἄπνουν. Ἐπάρασα τοὺς
ὀφθαλμούς, παρετήρησε τὴν ἀπουσίαν τοῦ Χριστοψώμου ἀπὸ τοῦ σανιδώματος τῆς ἑστίας, καὶ
ἀμέσως ἐνόησε τὰ πάντα. Ὁ Καντάκης ἔφαγε τὸ
φαρμακωμένο χριστόψωμο, τὸ ὁποῖον ἡ γραῖα
στρίγλα εἶχε παρασκευάσει διὰ τὴν νύμφην της.
Ἰατροὶ ἐπιστήμονες δὲν ὑπῆρχον ἐν τῇ μικρᾷ
νήσῳ· οὐδεμία νεκροψία ἐνεργήθη. Ἐνομίσθη, ὅτι
ὁ θάνατος προῆλθεν ἐκ παγώματος συνεπείᾳ τοῦ
ναυαγίου. Μόνη ἡ γραῖα Καντάκαινα ἤξευρε τὸ
αἴτιον τοῦ θανάτου. Σημειωτέον, ὅτι ἡ γραῖα,
συναισθανθεῖσα καὶ αὐτὴ τὸ ἔγκλημά της, δὲν
ἐμέμφθη τὴν νύμφην της. Ἀλλὰ τοὐναντίον τὴν
ὑπερήσπισε κατὰ τῆς κακολογίας ἄλλων.
Ἐὰν ἔζησε καὶ ἄλλα κατόπιν Χριστούγεννα, ἡ
ἄστοργος πενθερὰ καὶ ἀκουσία παιδοκτόνος, δὲ
θὰ ἦτο πολὺ εὐτυχὴς εἰς τὸ γῆρας της.

Εἰς τί ἔπταιεν ἡ ἀτυχὴς νέα Διαλεχτή, οὕτως
ὠνομάζετο, θυγάτηρ τοῦ Κασσανδρέως μπάρμπα
Μανώλη, μεταναστεύσαντος κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν
Ἐπανάστασιν εἰς μίαν τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου; Εἰς
τί ἔπταιεν ἂν ἦτο στείρα καὶ ἄτεκνος; Εἶχε
νυμφευθῆ πρὸ ἑπταετίας, ἔκτοτε δὶς μετέβη εἰς τὰ
λουτρὰ τῆς Αἰδηψοῦ, πεντάκις τῆς ἔδωκαν νὰ πίη
διάφορα τελεσιουργὰ βότανα, εἰς μάτην, ἡ γῆ
ἔμενεν ἄγονος. Δυὸ ἢ τρεῖς γύφτισσαι τῆς ἔδωκαν
νὰ φορέση περίαπτα θαυματουργὰ περὶ τὰς μασχάλας, εἰπούσαι αὐτῇ, ὅτι τοῦτο ἦτο τὸ μόνον
μέσον, ὅπως γεννήσῃ, καὶ μάλιστα υἱόν. Τέλος καλόγηρός τις Σιναΐτης τῇ ἐδώρησεν ἡγιασμένον κομβολόγιον, εἰπῶν αὐτῇ νὰ τὸ βαπτίζῃ καὶ νὰ πίνῃ τὸ
ὕδωρ. Τὰ πάντα μάταια.
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ἀφυπνίσασα αὐτὴν τὴν ὠδήγησε πλησίον τῶν
ἀδελφῶν της. Αἱ δυὸ οἰκίαι ἐχωρίζοντο διὰ τοίχου
κοινοῦ.
Ἡ Διαλεχτὴ ἀνῆλθεν εἰς τὸν γυναικωνίτην τοῦ
ναοῦ, ἀλλὰ μόλις παρῆλθεν ἠμίσεια ὥρα καὶ γυνή
τις πτωχὴ καὶ χωλὴ δυστυχής, ἥτις ὑπηρέτει ὡς νεωκόρος τῆς ἐκκλησίας, ἐλθοῦσα τῇ λέγει εἰς τὸ
οὖς.
- Δόσε μου τὸ κλειδί, ᾖλθε ὁ ἄντρας σου.
- Ὁ ἄντρας μου! ἀνεφώνησεν ἡ Διαλεχτὴ
ἔκπληκτος.
Καὶ ἀντὶ νὰ δώση τὸ κλειδὶ ἔσπευσε νὰ καταβῇ
ἡ ἰδία.
Ἐλθοῦσα εἰς τὴν κλίμακα τῆς οἰκίας, βλέπει τὸν
σύζυγόν της κατάβρεκτον, ἀποστάζοντα ὕδωρ καὶ
ἀφρόν.
- Εἶμαι μισοπνιγμένος, εἶπε μορμυρίζων οὗτος,
ἀλλὰ δὲν εἶναι τίποτε. Ἀντὶ νὰ τὸ ρίξωμε ἔξω, τὸ καθίσαμε στὰ ρηχά
- Πέσατε ἔξω; ἀνέκραξεν ἡ Διαλεχτή.
- Ὄχι, δὲν εἶναι σου λέω τίποτε. Ἡ βρατσέρα
εἶναι σίγουρη, μὲ δυὸ ἄγκουρες ἀραγμένη καὶ καθισμένη.
- Θέλεις ν᾿ ἀνάψω φωτιά;
- Ἄναψε καὶ δόσε μου ν᾿ ἀλλάξω.
Ἡ Διαλεχτὴ ἐξήγαγε ἐκ τοῦ κιβωτίου ἐνδύματα
διὰ τὸν σύζυγόν της καὶ ἤναψε πῦρ.
- Θέλεις κανένα ζεστό;
- Δὲν μ᾿ ὠφελεῖ ἐμένα τὸ ζεστό, εἶπεν ὁ καπετὰν
Καντάκης. Κρασὶ νὰ βγάλης.
Ἡ Διαλεχτὴ ἐξήγαγεν ἐκ τοῦ βαρελίου οἶνον.
- Πῶς δὲν ἐφρόντισες νὰ μαγειρεύσης τίποτε;
εἶπε γογγύζων ὁ ναυτικός.
- Δὲν σ᾿ ἐπερίμενα ἀπόψε, ἀπήντησε μετὰ ταπεινότητος ἡ Διαλεχτή. Κρέας ἐπῆρα. Θέλεις νὰ
σοῦ ψήσω πριζόλα;
- Βάλε, στὰ κάρβουνα, καὶ πήγαινε σὺ στὴν
ἐκκλησιά σου, εἶπεν ὁ καπετὰν Καντάκης. Θὰ ἔλθω
κι ἐγὼ σὲ λίγο.
Ἡ Διαλεχτὴ ἔθεσε τὸ κρέας ἐπὶ τῆς ἀνθρακιᾶς,
ἥτις ἐσχηματίσθη ἤδη, καὶ ἡτοιμάζετο νὰ
ὑπακούση εἰς τὴν διαταγὴν τοῦ συζύγου της, ἥτις
ἦτο καὶ ἰδική της ἐπιθυμία, διότι ἤθελε νὰ κοινωνήση. Σημειωτέον ὅτι τὴν φράσιν «πήγαινε σὺ στὴν
ἐκκλησιά σου» ἔβαψεν ὁ Καντάκης διὰ στρυφνῆς
χροιᾶς.
- Ἡ μάννα μου δὲ θὰ τὤμαθε βέβαια ὅτι ᾖλθα,
παρετήρησεν αὖθις ὁ Καντάκης.
- Ἐκείνη εἶναι στὴν ἐνορία της, ἀπήντησεν ἡ
Διαλεχτή. Θέλεις νὰ τῆς παραγγείλω;
Παράγγειλέ της νὰ ἔλθῃ τὸ πρωί.
Ἡ Διαλεχτὴ ἐξῆλθεν. Ὁ Καντάκης τὴν
ἀνεκάλεσεν αἴφνης.
- Μὰ τώρα εἶναι τρόπος νὰ πᾶς ἐσὺ στὴν
ἐκκλησιά, καὶ νὰ μὲ ἀφήσεις μόνον;
- Νὰ μεταλάβω κι ἔρχομαι, ἀπήντησεν ἡ γυνή.
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Δευτέρα 28/12/2015
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τη συναυλία παρουσίασε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας
Δημήτρης Μανιάτης, για τη ζωή και το έργο των δημιουργών μιλάει ο Κώστας Μπαλαχούτης δημοσιογράφος, διευθυντής
ogdoo.gr ενώ την εθνικομουσικολογική έρευνα για τους λαϊκούς
δημιουργούς υπογράφει ο Δημήτρης Σταθακόπουλος Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου, Μουσικολόγος & Δικηγόρος Πειραιώς .
Ο Αντώνης Μιτζέλος, η Τζώρτζια των Μπλέ, ο Μπάμπης Στόκας, η Χριστίνα Μιχαλάκη, η Αννα Μελίτη, ο Αντώνης Παπαϊωάννου, ο παλαίμαχος σολίστ του μπουζουκιού Γιάννης
Μωραΐτης, θα δώσουν λίγο από το προσωπικό τους στυλ σε μια
συναυλία γεμάτη ανατροπές.

Την ίδια ημέρα, έγινε και η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Θανάση Πολυκανδριώτη «Οι ασκήσεις μου», με περιεχόμενο που αφορά όλους τους παίκτες του μπουζουκιού ενώ τίτλοι δεξιότητας
μπουζουκιού θα απονεμηθούν στα πρώτα μέλη του Μουσικού Συνόλου «ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ» που ξεκίνησαν το 1993, και έχουν πλέον χαράξει ο καθένας τη δική του μουσική πορεία.

«Η διαθήκη»

της Λίλης Αποστολίδου
Εκδόσεις Λεξίτυπον, 2015

Στη διαθήκη η αφήγηση είναι σε πρώτο πρόσωπο. Η ζωή της
ηρωίδας αλλάζει όταν προσλαμβάνεται στο δήμο και ανεβαίνει
στα απορριμματοφόρα. Εκεί θα συναντηθεί με τους δρόμους της
και ένα διαφορετικό πρόσωπο της πόλης. Τίποτα όμως από αυτά
όμως δεν εμποδίζει τη σύγκρουση με τον αδελφό της. Σύγκρουση
που θα φτάσει στα άκρα με κέντρο τη διαθήκη του παππού τους
ή καλύτερα το όνειρο του παππού που πήρε σάρκα και οστά στη
διαθήκη .
Στη νουβέλα η συγγραφέας στήνει ένα ευρηματικό, αφηγηματικό σκηνικό και παρακολουθεί βήμα προς βήμα με ευαισθησία
αλλά και εντιμότητα την πορεία της ηρωίδας της. Η πλοκή έχει
ανατροπές με αποκορύφωμα το τέλος που είναι αναπάντεχο και
σε αντίθεση με το υπόλοιπο έργο. Αν όμως ήθελα ν’ αποδώσω
μια πιστή περίληψη της υπόθεσης νομίζω ότι πάντα κάτι θα
έλειπε γιατί το βιβλίο επιδέχεται πολλές αναγνώσεις. Κυρίως
όμως προσφέρει την απόλαυση της ανάγνωσης. Συντείνει σε αυτό
και ο γλαφυρός του λόγος.
Αυγή Σκέβα

